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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 26-án 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kál-
mán, Dr. Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, So-
modi József, Vincze László önkormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc jegyző, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, 

Egyed Boglárka ügyintéző, Tokai Lajos őrsparancsnok, Szirmai 
József, Szentpéteriné Lévai Mária pályázó, Jóvér István a Pénz-
ügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Richter Ká-
rolyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, 
Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyveze-
tője, Rostás László tanácskozási joggal meghívottak és Barta 
Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen a meg-
jelenteket.  
 
Az ülés határozatképes, kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselő-testület 
soron következő nyilvános ülését megnyitja.  
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a meghívó szerinti napirend elfogadását. Kéri a képvise-
lő-testület tagjait kézfeltartással jelezze az, aki elfogadásra javasolja. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozattal: 
 
 
51/2019.(III.26.) Kt. h a t á r o z a t,  
napirendi pontok elfogadása 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – 
az alábbi napirendet fogadja el: 
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Nyilvános ülés keretében tárgyalandók: 
 

1. Beszámoló Kunhegyes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről 
(írásbeli) 
 

2. Tájékoztató a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2018. évben 
végzett tevékenységéről (írásbeli) 
 

3. Előterjesztés civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról (írásbeli) 
 

4. Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2019. évi sze-
zonra vonatkozó belépőjegyárairól (írásbeli) 
 

5. Előterjesztés a „Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 
évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. 
Bölcsődei fejlesztési program” című felhívás keretein belül Kunhegyes Város 
Bölcsőde épületének felújítása és bővítése című projekthez kapcsolódó 
43/2019. (III.12.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez (írásbeli) 
 

6. Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség bérleti 
szerződésének újrakötéséről (írásbeli) 
 

7. Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képe-
ző 1527. és 1528/1. hrsz. sz. alatti ingatlanok bérbeadásához való hozzájárulás-
ról (írásbeli) 
 

8. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési terve 
elfogadásáról (írásbeli) 
 

9. Előterjesztés Kunhegyes város 2019. évi Mihály Napi Sokadalom rendezvény 
nagykoncertjéhez szervező kiválasztásáról (írásbeli) 
 

10. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 

10/1.  Előterjesztés a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet díjazásáról szóló 
133/2018.(VI.26.) Kt. határozat módosításáról (írásbeli) 

 
 
10/2.  Előterjesztés a járási Startmunka mintaprogramok beruházási és dologi 

költségeire érkezett árajánlatok bírálatáról (írásbeli) 
 
 
 

Zárt ülés keretében tárgyalandók: 
 

1. Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény in-
tézményvezetői álláshelyének betöltésére az intézményvezetői pályázat elbírá-
lásáról (írásbeli) 
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2. Előterjesztés Bíró Károly bérlő szociális bérlakásra vonatkozó (5340 Kunhe-

gyes, József Attila u. 31. 2. ajtó) lakásbérleti szerződésének újrakötéséről (írás-
beli) 
 

3. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 

 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e valakinek bejelenteni valója a napirendi 
pontok megtárgyalása előtt. 
 
 
Nagy Kálmán képviselő köszönti a megjelenteket. Elmondja, a Malom utca végénél van a 
volt Cigánytemető, ami a Református Egyház tulajdonában van. Néhány sírhoz járnak már 
csak ki a temetőbe. Sajnos már nem tudja betölteni a temetői funkcióját. Az a rész úgy néz 
ki, mint egy szeméttelep. Abban szeretne segítséget kérni, ha van rá lehetőség, hogy a 
közmunka program keretében a szemét elszállításában tudna-e segíteni az önkormányzat. 
 
Madarasi Imre képviselő köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a Szélmalom környé-
kén Tyukodi Márkkal egy pótkocsi szemetet szedtek össze. Már többször jelezte és most is 
elmondja, hogy szeretné, ha a Szélmalom környékére kamerát rakjanak fel, amelynek a 
költségeihez hozzájárulna. Kéri a rendőrség, katasztrófavédelem segítségét, a hatóságok 
részvételével az illegális szemétlerakók figyelmeztetését. Egyedül nem boldogul, múltkor 
is körbefogták, hogy mit fényképezget ott. Illegális fakivágás, illegális hulladék lerakások, 
a nádast is meggyújtották. Egyszerűen nem boldogul velük. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelentése. 
Bejelentés hiányában elmondja, hogy nem egyszerű a helyezet az illegális hulladéklera-
kókkal kapcsolatosan. A Cigánytemetővel kapcsolatban elmondja, hogy lakossági bejelen-
tés is érkezett. Sok helyen van illegális hulladéklerakó, nemcsak a városban. A lakosoknak 
nincs arra pénzük, hogy elvigyék Tiszafüredre. Küzdenek, próbálják felszámolni az illegá-
lis hulladéklerakó helyeket.  
 
Rostás László elmondja, hogy a Cigánytemetőnél azok dobálják szét a szemetet, akik ott 
laknak. Rengeteg pitbull kutya van azon a részen. A gyerekeket nem lehet kiengedni, ezek 
a kutyák megtámadják az orvost, bemennek az udvarra, rátámadnak a rendőrökre.  
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy fényképpel kell dokumentálni, hogy ki rakja 
oda a szemetet. A kutyával kapcsolatban elmondja, hogy tavasszal fogják hívni a hivatásos 
kilövőt, de természetesen azt nem tudják garantálni, hogy minden kóbor kutyát kilőnek. 
Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. 
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További hozzászólás, bejelentés hiányában javasolja kezdjék el a napirendi pontok megtár-
gyalását.  
 
 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Beszámoló Kunhegyes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről  

(írásbeli) 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e kérdése valakinek a beszámolóval kapcso-
latban. 
 
Magyar György képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megalakult a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum Kunhegyesen. Megköszöni őrsparancsnok úrnak a segítségét a szervezet 
megalakulásával kapcsolatban.  
 
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy a beszámoló 13. oldalán lévő táblázatban az 
látható, hogy a Kunhegyesi Rendőrős szolgálatos állománya vonatkozásában csökkent az 
óraszám és a fő is. Megkérdezi mi ennek az oka. 
 
Tokai Lajos őrsparancsnok elmondja, ennek az az oka, hogy most jelenleg 2 fő van akit 
más szervezetek igényelnek, illetve a Törökszentmiklósi központi fogdában is vannak akik 
szolgálatot teljesítenek. 
 
Madarasi Imre képviselő megkérdezi, hogy lehet-e tenni valamit az ellen, hogy a gyalo-
gosok ne a kövesutat, hanem a járdát használják közlekedésre. 
 
Tokai Lajos őrsparancsnok elmondja, hogy kiemelten kezelik ezt a problémát, egyre több-
ször igénylik a karcagi Közlekedésfelügyelet munkáját.  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, célszerűnek tartaná, ha ezzel kapcsolatban egy 
cikket jelentetnének meg és az újságban megjelentetnék.  
 
Tokai Lajos őrsparancsnok elmondja, jövő hét keddre készíteni fog az újságba egy cikket 
ezzel kapcsolatban. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása. További hoz-
zászólás hiányában megköszöni a Kunhegyesi Rendőrőrs dolgozóinak munkáját és javasol-
ja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 

 
 

52/2019.(III.26.) Kt. h a t á r o z a t,  
a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karcag Városi 
Rendőrkapitányság Kunhegyesi Rendőrőrs vezetőjének Kunhegyes város 
közrendje, közbiztonsága helyzetéről szóló beszámolóját a mellékelt 
tartalommal jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 

 
A képviselő-testület ezúton fejezi ki a Karcag Városi Rendőrkapitányság, ki-
emelten a Kunhegyesi Rendőrőrs valamennyi dolgozójának a Kunhegyes város 
közrendjének fenntartása, közbiztonságának fenntartása érdekében kifejtett te-
vékenységét. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Teleki Zoltán alezredes, kapitányságvezető 
2. Tokai Lajos alezredes, Kunhegyesi Rendőrőrs őrsparancsnok 
3. Szabó András polgármester 
5. Barta Ferenc jegyző 

 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2018. évben vég-
zett tevékenységéről 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, nagyon alapos beszámolót olvashatnak a képvise-
lők, elmondja, nagyon jó munkát végeznek a tűzoltók. Megkérdezi van-e valakinek hozzá-
szólása, kérdése a beszámolóval kapcsolatban.  
 
Nagy Kálmán képviselő, mint a Tűzoltó-parancsnokság Köztestületének az elnöke ezúton 
is megköszöni a támogatást, amit az önkormányzat nyújt ahhoz, hogy zökkenőmentesen 
tudjon működni a tűzoltóság. A települési önkormányzatoktól befolyt pénzek nélkül nem 
tudnák a garantált bérminimumot a dolgozóknak megadni, szükség van rá és nagyon kö-
szöni. Megköszöni a tűzoltók munkáját és kéri határozatba is foglalják bele köszönetüket. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
53/2019.(III.26.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város tűz- és kataszt-
rófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámolót megismerte és azt  

 
jóváhagyólag elfogadja, 

 
egyúttal a Kunhegyesi Önkormányzatai Tűzoltó-parancsnokság valamennyi dol-
gozójának megköszöni a tűz- és katasztrófavédelmi feladatok során kifejtett 
megelőző és védekezési tevékenységét. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
3. Barta Ferenc jegyző 
4. Nagy Kálmán köztestület elnöke 
5. Molnár Zoltán tűzoltó parancsnok 

 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
54/2019.(III.26.) Kt. h a t á r o z a t,  
a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 14/2015.(V.27.) ön-
kormányzati rendelet alapján a civil szervezetek részére támogatási pályázatot ír 
ki. A pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi a Kunhegyesi Híradó 
májusi számában és a www.kunhegyes.hu honlapon: 
 
 
„Támogatásban részesülhet mindazon kunhegyesi székhelyű legalább két éve 

működő párton kívüli 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő civil 

szervezet, amely Kunhegyes közigazgatási területén végzett tevékenységhez kéri 

a támogatást.  

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez: 

- kulturális tevékenység, kiemelten a városi rendezvényekhez való kapcso-

lódás, 

- gyermek- és ifjúságvédelem, 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegíté-

se, 

- közrend, közbiztonság védelme célt meghatározó pályázat.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, cégbejegyzés), 

- a pályázati célt (amire a támogatást kéri), 

- a pályázati cél megvalósításának költségvetését, 

- a saját erő összegét, 

- a kért támogatás összegét. 

 

A pályázati adatlap mellé csatolni kell: 

- 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít 

 

A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után hi-

ánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem 

támogathatók. A civil szervezeteknek a kapott támogatással 2020. január 15-ig 

kell elszámolni. 

 

A pályázatot Kunhegyes Város Polgármesteréhez (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)  

2019. május 15. (szerda) 16 óráig lehet benyújtani. 
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Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-

sok átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pá-

lyázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A 

nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pá-

lyázat érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap 

tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése alap-

ján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell 

a pályázathoz” 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2019. évi szezonra vo-
natkozó belépőjegyárairól 

(írásbeli) 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
 



 
 

10 
 

55/2019.(III.26.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2019. évi szezonra vonatkozó belépő-
jegyárairól 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű 
Fürdőben 2019. évben alkalmazandó belépőjegyárakra az alábbiak szerint tesz 
javaslatot: 
 
 

Megnevezés Alkalmazott díjtétel 
2019. évre 

Napijegy 1.000 Ft/ fő 
Kedvezményes napijegy 600 Ft / fő 
Délutáni jegy (17.00-20.00 óráig) 600 Ft / fő 
Csoportos napijegy (15 fő felett) 700 Ft / fő 
Kedvezményes csoportos napijegy (15 fő felett) 500 Ft / fő 
Alkalmi bérlet 5 alkalomra 3.500 Ft / fő 
Alkalmi bérlet 10 alkalomra 6.000 Ft / fő 
Kedvezményes alkalmi bérlet 5 alkalomra 2.500 Ft / fő 
Kedvezményes alkalmi bérlet 10 alkalomra 5.000 Ft / fő 
Tanulóbérlet úszásoktatásra, napi 2 órára, 5 alkalommal 1.250 Ft/ fő 
Heti bérlet 5.000 Ft / fő 
Kedvezményes heti bérlet 4.000 Ft / fő 
Havi bérlet 15.000 Ft / fő 
Kedvezményes havi bérlet 10.000 Ft / fő 
Úszóbérlet heti (18.00-20.00 óráig) 2.500 Ft / fő 
Úszóbérlet havi (18.00-20.00 óráig) 8.000 Ft / fő 
Szezonbérlet (05.01-09.30 –ig) 40.000 Ft / fő 
Szezonbérlet helyi lakosoknak (05.01-09.30 –ig) 20.000 Ft / fő 
Kabinbérlet 300 Ft / alkalom 
Hangos bemondás 200 Ft / alkalom 
Pálya (futball, röplabda) bérlet 200 Ft / óra 
Labda (futball, röplabda) bérlet 100 Ft / óra 
Lakókocsi bérleti díja 1.000 Ft / nap 
Éjszakai fürdőzésre belépő jegy 1.000 Ft/fő 

 
Kedvezményre jogosít: 

- diákigazolvány 
- nyugdíjas igazolvány 

 
A táblázatban szereplő díjtételek tartalmazzák az általános forgalmi adót. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselő-testületi ja-
vaslat taggyűlés elé terjesztésével megbízza Szabó András polgármestert. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
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2. Barta Ferenc jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
5. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fej-
lesztési program” című felhívás keretein belül Kunhegyes Város Bölcsőde épületének 
felújítása és bővítése című projekthez kapcsolódó 43/2019. (III.12.) Kt. határozat ha-
tályon kívül helyezéséhez 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
KIVONAT Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 26-án 
megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
56/2019.(III.26.) Kt. h a t á r o z a t,  
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet 
IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program„ című 
felhívás keretein belül „Kunhegyes Város Bölcsőde (5340 Kunhegyes, Arany János u. 
26/a Hrsz: 255.)  épületének felújítása és bővítése” című projekthez kapcsolódó 
43/2019 (III.12) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez 
 
 

1. Kunhegyes Város Képviselő-testülete a 43/2019. (III.12.) Kt. határozatot ha-
tályon kívül helyezi. 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
   

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség bérleti szer-
ződésének újrakötéséről 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
57/2019.(III.26.) Kt. h a t á r o z a t,  
a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének 
újrakötéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) rendelet 30. § és 
32-33. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt: 
 
Gyurcsák József egyéni vállalkozó (székhely: 5340 Kunhegyes, Tomaji utca 
12.) a Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló Piac utca (431. 
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hrsz.) 7. sz. üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi 
feltételekkel elfogadja: 
 

- A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető. 
- A bérleti jogviszony kezdete: 2019. április 01. 
- A bérleti jogviszony vége: 2020. március 31. 
- A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000,- Ft/hó, azaz Huszonötezer 00/100 

forint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos 
költségeket. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Gyurcsák József (5340 Kunhegyes, Tomaji u. 12.) 

 
 
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
1527. és 1528/1. hrsz. sz. alatti ingatlanok bérbeadásához való hozzájárulásról 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
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58/2019.(III.26.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 1527. és 1528/1. hrsz. 
sz. alatti ingatlanok bérbeadásához való hozzájárulásról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 
39/2004.(VII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 11. § (2)-
(4) bekezdéseiben foglalt jogkörében eljárva, a vagyonrendelet 28. § (1)-(2) 
bekezdéseiben, továbbá a 30. § c) pontjában foglalt kikötéssel a 33. §-ban 
foglaltak alkalmazása mellett az alábbiak szerint dönt: 
 
 
Fábián Tibor (szül.: Kunhegyes, 1972.12.19., an.: Virágh Éva Vidorka, személyi 
ig. sz.: 629369AE) 5340 Kunhegyes, Péntekkút utca 5. szám alatti lakos kérelmét 
a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező Kunhegyes, 1527. hrsz. 
alatti összesen 3 ha 3832 m2 nagyságú és 1528/1 hrsz. alatt nyilvántartott 7252 m2 

nagyságú kivett park megnevezésű ingatlanok bérletére vonatkozó kérelmét az 
alábbi feltételekkel elfogadja: 
 
1. Gondoskodik az ingatlanok rendben tartásáról, gyommentesítéséről. 
2. A terület bérleti díját bruttó 25.000,- Ft/év, azaz bruttó Huszonötezer forint/év 

összegben állapítja meg. 
3. Bérleti jogviszony 1 év, mely a bérlő írásos kérelme alapján újraköthető. 
4. A bérleti jogviszony kezdete: 2019. április 01. 
5. A bérleti jogviszony vége: 2020. március 31. 
6. A bérlő jó gazda módjával köteles gondoskodni a területről. 
7. Tűrni köteles a vízgazdálkodással kapcsolatos védekezési és fenntartási 

feladatok elvégzését és emiatt kártérítési igényével nem élhet. 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Fábián Tibor (5340 Kunhegyes, Péntekkút utca 5.) 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési terve elfoga-
dásáról 

(írásbeli) 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
59/2019.(III.26.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Terve elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. § (1) bekezdése alapján készült 2019. évi Közbeszerzési Tervet a 
melléklet szerinti tartalommal 
 

elfogadja. 
 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
5. Egyed Boglárka ügykezelő 
6. Fridrik Zsanett ügykezelő 
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes város 2019. évi Mihály Napi Sokadalom rendezvény nagy-
koncertjéhez szervező kiválasztásáról 

(írásbeli) 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta, egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a Szféra-Tisza Kft.-t 
bízzák meg a szervezéssel. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 

 
 
60/2019.(III.26.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Mihály napi rendezvény főfellépője és a fellépéshez szükséges színpadtechnika 
biztosítására vonatkozó ajánlatok bírálatáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szféra-Tisza Kft. 
ajánlatát fogadja el nettó 4.513.400 Ft + Áfa és nettó 570.000 Ft (Áfa mentes), 
azaz bruttó 6.302.018,- Ft összeggel, mely a főfellépő Bill és Hobo újra 
együtt! produkcióhoz és a szükséges színpadtechnika és egyéb szervezési és 
kapcsolódó költségek biztosítását foglalja magába. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata a költségeket a 2019. évi költségvetés 
rendezvény kerete terhére biztosít. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, a szerződés 
megkötésére. 

 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Ajánlattevők 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Szentpéteriné Lévai Mária Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
 

 
 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 
10/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet díjazásáról szóló 133/2018.(VI.26.) Kt. 
határozat módosításáról 

(írásbeli) 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta, egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Nagy Kálmán képviselő javasolja, hogy a legközelebbi újságban tudatosítsa polgármester 
úr a lakosokkal, hogy ez plusz 3.000.000 Ft-os kiadást jelent az önkormányzatnak éves 
szinten. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
61/2019.(III.26.) Kt. h a t á r o z a t,  
a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet díjazásáról szóló 133/2018.(VI.26.) Kt. határozat 
módosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által 
fenntartott hétközi és hétvégi orvosi ügyelet díjazásáról szóló 133/2018.(VI.26.) Kt. 
határozat módosításáról 
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2019. április 01. napjától a következőket határozza el: 
 

1. „Az ügyeletben résztvevő asszisztensek díjazása: 

- hétközben, munkanapokon: 11.000,- Ft + járulékai/16 óra 

- hétvégén, ünnep- és pihenőnapokon: 11.000,- Ft + járulékai/12 óra.” 

 
szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az ügyeletben résztvevő asszisztensek díjazása: 
- hétközben, munkanapokon: 16.000,- Ft + járulékai/16 óra 
- hétvégén, ünnep- és pihenőnapokon: 16.000,- Ft + járulékai/12 óra.” 

 
2. A 133/2018.(VI.26.) Kt. határozat jelen módosítással nem érintett részei 

változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna háziorvos 
4. Dr. Kiss István háziorvos 
5. Dr. Parajdi Attila háziorvos 
6. Pigall Bt. 5400 Mezőtúr, Kossuth út 7-11. 
7. Dr. Bács Stefan 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 9. 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Markót Klaudia humánpolitikai ügyintéző 

 
 
 
 
10/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a járási Startmunka mintaprogramok beruházási és dologi költségeire 
érkezett árajánlatok bírálatáról 

(írásbeli) 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot adótól szerezzék be a szükséges anyagokat. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
62/2019.(III.26.) Kt. h a t á r o z a t,  
a járási Startmunka mintaprogramok beruházási és dologi költségeire érkezett árajánlatok 
bírálatáról 
 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. 
pontjában foglaltak alapján támogatja a járási Startmunka mintaprogramok 
megvalósítását és a szükséges beruházási és dologi költségekre érkezett 
árajánlatok bírálatáról az alábbiak szerint dönt: 
 

Programok Nyertes ajánlattevő 
Mezőgazdaság Hegyesi Szabó Kft. 

11.799.250,- Ft 
Szociális jellegű program Hegyesi Szabó Kft. 

5.456.061,- Ft 
Helyi sajátosságokra épülő Hegyesi Szabó Kft. 

1.295.545,- Ft 
 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Szállítási szerződések aláírására és a szükséges feladatok 
ellátására. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Gácsiné Szabó Ildikó ügyintéző 
6. Ajánlattevők 
7. Irattár 

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 40 perckor bezárja és zárt 
ülés keretében folytatják a tanácskozást. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Barta Ferenc  
polgármester  jegyző 
   


