
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. június 28-án 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr.Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc,  
Nagy Kálmán, Dr. Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István önkor-
mányzati képviselők. 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-

zető, Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető, Répászky Gabriella törzska-
ri csoportvezető, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető, Bibókné 
Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, 
Nemes György a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 
tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyv-
vezető. 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati 
képviselő megjelent. Vincze László alpolgármester úr kórházi kezelés miatt maradt távol. 
Dr. Horváth Lajos időközben fog csatlakozni munkájukhoz.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.  
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hét igenlő sza-
vazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e interpellációs kérdés, bejelentés. 
 
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna jelzi a polgármester úr felé, hogy a közfoglalkoztatás 
4-6-8 órás rendszerében lakossági bizalmatlanság, viszály és tájékozatlanság látszik kibon-
takozni. Minden bizonnyal abból adódik ez, mert eltérő munkákról és eltérő fizetésekről 
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van szó és nyilván a 8 órás lehetőség rendszer szűkösebb. Ugyanakkor ennek képzettség-
gel, végzettséggel, hirdetett időre és érvrendszeren alapuló lehetőségét hirdetmény formá-
jában nem látják-e célszerűnek megjeleníteni, mert kapcsolatok, összefonódások, szimpáti-
ák alapján gondolják az emberek a döntéshozatalt, akik a jobban fizető körből kimaradnak.  
Másik kérdése a laboratórium jelenlegi működési rendszerére, technikai és szakmai tartal-
mára is vonatkozik. Technikai részét tekintve nagyon szerencsés lenne, ha mielőbb vissza 
lehetne állítani a helyi vérvétel lehetőségét bármely laborral kapcsolatosan. Ez érintheti 
akár Szolnokot, akár Tiszafüredet, Karcagot, vagy akár Debrecent is. Nagyon jó lenne, ha a 
karcagi kórház azt a labor hátteret tudná biztosítani, amire diagnózist lehet alapozni. 
Ugyanis a laboratóriumi leletek egy oldalának első háromnegyede az úgy néz ki, hogy a 
készülék hibája miatt a vizsgálatot nem végezzük, a reagens hiánya miatt a vizsgálatot nem 
végezzük és ezzel a kóddal a vizsgálat nem kérhető. A szépséghibája az, hogy ez gondozá-
si feladatnál, a praxis teljesítmény értékelésénél jelentős hátrányokat okoz az orvos tekinte-
tében, a betegnek pedig beláthatatlan kellemetlenségeket, mert végül is nem véradóba kül-
dik a beteget, hanem laborba. Ennek megfelelően laboreredményt szeretnének visszakapni.  
 
Szabó András polgármester a feltett kérdésekre a következőkben adja meg válaszát:  
A közfoglalkoztatásnál van a 4 órás, ami eléggé kötött, akik bérpótló juttatást kapnak, azo-
kat kell alkalmazni, mert amennyiben nem vállalja a lakos, a következő évben nem kapja 
meg a 28.500 Ft-ot. A kerettel a Munkaügyi Központ gazdálkodik, Kunhegyesre 40 millió 
Ft keret jutott és amennyiben ebből a keretből marad, még egyszer  be lehet hívni a legjob-
bakat, a legrászorultabbakat. A 6-8 órás foglalkoztatást tekintve több pályázat van. Van az 
ún. roma pályázat, ahol 5 főt lehetett alkalmazni. Sajnos ez kerül a legtöbbe a városnak, 
mivel 25 % önerőt kell hozzátenni, a többi pályázatnak 10, illetve 5 %-ot kell hozzátenni. 
Az 5 fő esetében van, akit több hónapra kell alkalmazni és vannak, akiket beosztottak és 
kéthavonta váltják egymást. Erről is rászorultsági alapon döntöttek. Nyilván, sokkal többen 
lennének, akik ebben szeretnének részt venni, Bordácsnét, a Kisebbségi Önkormányzat 
Elnökét bevonják a döntésbe, neki még nagyobb szava van, hogy kit vegyenek fel. Vannak 
gondok, viszályok, azonban ezekben a dolgokban dönteni kell. Vannak olyan 6-8 órás pá-
lyázatok, amelynél a kiírás nem olyan szigorú, pl. nem függ az egy főre jutó jövedelemtől. 
Ezeknél a pályázatoknál az intézményvezetőket kérték meg, jelezzék, milyen szakembert 
szeretnének, a hivatalnál a különböző csoportoknál hol van hiány, mert a főiskolát, egye-
temet végzettek többször bizonyítottak, és ezt a feladatot el tudják látni. Nyilván, sokkal 
többen vannak, akik ezt igénybe szeretnék venni, de dönteni kell. Ezek nincsenek meghir-
detve, az intézmény igényeit szokták figyelembe venni.  
Köszöni a doktornő felvetését a laborral kapcsolatban, ezt mindenképpen továbbítani fogja 
a Karcagi Kórház felé. Az a cél, hogy a vérvételt helyben visszaállítsák, egyelőre nincs rá 
remény, de nyilván, nem adják fel. Úgy tudja, az egészségügyben is lesznek nagy változá-
sok és előfordulhat, hogy a városnak lesz ez kedvező, de ennek van a legkisebb esélye.  
 
Nagy Kálmán a polgármester válaszát kiegészítve elmondja, a polgármester úr felhatal-
mazásával ebben a témában néhány tárgyalást folytatott Dr.Nagy Mihály igazgató úrral, 
illetve legutóbb úgy, hogy Dr.Fazekas Sándor miniszter úr is jelen volt. A legnagyobb 
gond az, hogy a társadalombiztosítással nincsenek a finanszírozási szerződések tisztázva. 
Több levelezés is folyik, és abban reménykednek, és a legutóbbi levél továbbítását a mi-
niszter úrtól kérték, illetve Varga Mihály is bekapcsolódott ebben az ügyben, hogy támoga-
tást kérjenek, hogy tisztázzák a finanszírozási hátterét. Ha tisztázódnak ezek a dolgok, ak-
kor nem lesz olyan, hogy vizsgálatok elmaradnak, mert nincs meg a reagens, mert nem 
tudják az elemzést megcsinálni. A kérése az volt, hogy egy olyan leletet próbáljanak kiállí-
tani, mint amit korábban a Pro-Labor kiállított, hogy interneten már aznap délután rendel-
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kezésre bocsátották és ha sürgős volt a beavatkozás a háziorvos azonnal tudott intézkedni. 
Erre vonatkozóan is ígéretet adtak és azt mondták, ez heteken belül meg fog oldódni. Kap-
tak ígéretet arra, hogy ezt az ügyet hamarosan le fogják zárni és reménység szerint a máso-
dik félévre már tisztázódni fog a finanszírozás. Onnantól kezdve befogadják Kunhegyest is 
úgy, mint korábban és ez zökkenőmentesen fog menni és ígéretet kaptak arra vonatkozóan 
is, hogy helyben történjen a vérvétel, illetve a vizeletminták összegyűjtése.  
Ez a finanszírozási szerződésen múlik, azon módosítani kell, hogy azokat a területeket, 
amiket korábban a Pro-labor lefedett, azokat tisztázzák, ki fogja megkapni a finanszírozá-
sát és onnantól kezdve rendeződik a labornak is az anyagi helyzete és tisztázódni fognak az 
el nem végzett vizsgálatok. Egy új szerződést kell megkötni és mivel elvették tőlük éppen 
a tisztázatlan területi felosztás miatt, ha visszakapják, akkor ez helyre fog állni és zökke-
nőmentesen fogják a munkát végezni. Arra is ígéretet kaptak, hogy akár az ő kocsijuk is 
segít abban, hogy a mintákat eljuttassák a Karcagi Kórház laborjába.  
 
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna megköszöni a választ és úgy gondolja, ez lenne a leg-
megnyugtatóbb.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, felvetés nem volt, javasolja, hogy a 
továbbiakban a napirendi javaslat szerint végezzék munkájukat. 
 
Dr.Horváth Lajos önkormányzati képviselő megérkezett a tanácskozó terembe, ezzel a 
képviselőtestület létszáma nyolc főre változott. 
 
 
 
 ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. 
év II. félévi munkatervének megállapítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a képviselőtestület második félévi 
munkatervét tartalmazza. Úgy gondolja, menet közben néha változni fog, mivel több olyan 
akkor aktuális téma lesz, amit az ülésen meg kell tárgyalni. 
 
Kontra József a munkatervhez kapcsolódóan megtárgyalásra javasolna témát a képviselő-
testületnek. 
Mindannyian találkoznak szinte naponta a szennyvízhálózat bővítésével kapcsolatos témá-
val. Szeretné javasolni, hogy a képviselőtestület tűzze napirendre rövid időn belül és címé-
nek javasolja: Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat bővítésének eddigi helyzetéről, 
jelenéről, jövőjéről. Tartalmában ki kellene térni azokra a kérdésekre, konkrétan a pénz-
ügyi oldalú kérdésekre, ami miatt ténylegesen idegesek a lakosok. Úgy gondolja, ezt nem 
kell különösebben részletezni, hogy befizettek már x éve, mégis mi van a pénzükkel.  
Kéri, a felvetését mérlegeljék, mert a téma fontossága szerinte indokolja, hogy a testület 
tárja a választópolgárok elé ezekre a kérdésekre adott válaszokat. 
 



 
 

4 
 

Szabó András polgármester úgy gondolja, ebben a témában meg kellene várni, mi lesz a 
döntés, addig ezt a tájékoztatást fölöslegesnek tartja. Ez a téma egyébként állandóan felme-
rül a közmeghallgatáson is, arra mindig felkészülnek és a válaszokat is igyekeznek megad-
ni. Most ezt a tájékoztatást még nem tartja időszerűnek.  
Amikor meg lesz a döntés a támogatásról, akkor úgy is, mint más egyéb pályázatok eseté-
ben a képviselőtestület sorozatos döntéseire lesz szükség, indítani kell a közbeszerzést, stb. 
Ezt a döntést júniusra ígérték, azonban vannak csúszások ezekben is.  
 
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna kérdezi, a szeptemberi ülésen a Remondis új területi 
képviselőjével lenne-e mód napirendi pont alapján találkozni és a lakossági felvetéseket 
velük is ismételten megismertetni és a 2012-es évre esetlegesen a teljesítményarányosabb 
szemétszállítási díjban megegyezni. Ezen az ülésen egyébként is köztisztaságról, költség-
vetésről lesz szó. 
 
Szabó András polgármester válasza, hogy a Remondis képviselőjét meg lehet hívni. Eh-
hez kapcsolódóan elmondja, a Remondis legutóbb taggyűlésén döntöttek 100 milliós hitel 
elengedésében. A taggyűlésben Kunhegyes város képviseli a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei településeket, ahol Kunhegyesnek 13 szavazata van, Hevesnek 6, Tiszafürednek 6, 
Mezőkövesdnek 26, a Remondisnak pedig 49. A Remondis már egymaga is sok mindent el 
tud dönteni, de vannak kétharmados döntések.  A vezetéssel felveszi a kapcsolatot, megbe-
széli és ezt a témát is fel lehet venni a napirendi pontok közé. Elég sok probléma van, de 
sajnos senki nem tud ebben előre haladni. Kunhegyesen Szikszai úr, aki állandóan a köz-
meghallgatáson felveti ezt a témát, Tiszagyendán is próbálkoznak, de senki nem tud tenni 
semmit addig, míg a hulladékgazdálkodási törvény előírásai védik a hulladékkezelésben 
közreműködő szervezeteket. 
Javasolja, hogy a szeptemberi ülésre 4. napirendi pontként vegyék be ezt a témát. 
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki egyetért azzal, hogy a munkaterv egészüljön ki szeptember hónapban a Remondis 
képviselőjének meghívásával, az aktuális kérdésekről kapjanak tájékoztatást és ezzel a 
kiegészítéssel a képviselőtestület második féléves munkatervét elfogadja, az kézfelnyújtás-
sal szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
142/2011. (VI.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a képviselőtestület 2011. év II. félévi munkaprogramjáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormány-
zat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.) 
rendelete 6. §-ában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva 2011. év II. félévi 
munkatervét a következők szerint állítja össze: 
 
1.) Időpont:  2011. július 26. (kedd) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Napirendi javaslat: 
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1. Beszámoló a 2011. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvé-
nyek költségfelhasználásáról 

 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és  
   Sport Bizottság 
 
2. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. év II. negyedévi 

tevékenységéről 
 Előterjesztő: Szabó József csoportvezető 
 
3. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 

Zárt ülés napirendi javaslat: 

 

1. Javaslat a Kunhegyes Város Díszpolgára cím adományozására 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 
 
 
2.) Időpont:  2011. szeptember 13. (kedd) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Napirendi javaslat: 
 
1. Javaslat a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) önkormányzati 

rendelet módosítására  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 
2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

I. félévi teljesítéséről  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
 
3. Előterjesztés a „Tiszta udvar, rendes ház” és a „Tiszta utca” cím 2011. évi 

adományozásáról 
 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 
4. Tájékoztatás a Remondis-Tisza Kft. működéséről, lakossági problémák ke-

zeléséről, a következő évi hulladékszállítási díj várható alakulásáról 
 Előterjesztő: Remondis-Tisza Kft. ügyvezetője 
 
5. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
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3.) Időpont:  2011. október 25. (kedd) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Napirendi javaslat: 
 
1. Tájékoztató a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő ok-

tatási – nevelési intézmények tanévindításáról  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
       Sport Bizottság 
 
2. Beszámoló az önkormányzat fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai 

Intézménye szakmai tevékenységéről 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Beszámolót készíti: Fábián-Major Anikó intézményvezető 
 Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
   Sport Bizottság  
 
3. Beszámoló az önkormányzat fenntartásában álló Kunhegyesi Általános Is-

kola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola szakmai tevé-
kenységéről 

 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Beszámolót készíti: Szabó István igazgató 
 Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
   Sport Bizottság 
 
4. Javaslat az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervére 
 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 
5. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. év III. negyed-

éves tevékenységéről 
 Előterjesztő: Szabó József csoportvezető 
 
6. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 

 
 
 
4.) Időpont:  2011. november 29. (kedd) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Napirendi javaslat: 

 

1. Javaslat a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
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2. Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
III. negyedéves teljesítéséről  

 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 
3. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncep-

ciójára  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Képviselőtestület valamennyi bizottsága 
 
4. Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 

 
5.) Időpont:  2011. december 22. (csütörtök) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Napirendi javaslat: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat hatáskörébe tartozó 2012. évi díjak megálla-

pítására  
Előterjesztő: Szabó András polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
2. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. év 

I. félévi munkatervének megállapítására 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 
3. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői telje-

sítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározására  
 Előterjesztő:   jegyző 
 
4. Javaslat Kunhegyes város 2012. évi kulturális és sport rendezvényeinek ter-

vezetére  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
     Sport Bizottság 
 
5. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhe-

gyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi munkaterv-
ének elfogadására 

 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
     Sport Bizottság 
  
6. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. év I. félévi kulturális 

és sport rendezvényei költségvetés tervezetére 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

   Sport Bizottság 
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7. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 
 
 
6.) KÖZMEGHALLGATÁS 
 Időpont: 2011. december 22. (csütörtök) 17 óra 
Helye: Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ nagy-

terme 
  
 Napirendi javaslat: 
Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi feladatainak teljesíté-
séről 
 
Előadó: Szabó András polgármester 
 

 
A munkatervben szereplő napirendek előterjesztéseinek leadási határideje: 
- a képviselőtestületi ülést megelőző 10. nap 
- bizottság által előzetesen véleményezendő előterjesztések esetében a bizott-

sági ülést megelőző 5. nap.  
 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Szabó István, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Szakiskola igazgatója 
6. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője 
7. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
8. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Szarka Tünde a Szakszervezeti Érdekegyeztető Tanács elnöke 
11. Önkormányzati munkabizottságok külső tagjai 
12. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
13. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke 
14. Richter Sándor a JNSZ Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 2011. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvé-
nyek költségvetés-tervezetére 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, 
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta.  
 
Szabó István elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy a bizottság az előterjesztést azzal a 
kiegészítéssel javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek, hogy a 2011. szeptember 23-
ára, a Rakamazi kitelepülés 300. évfordulójára tervezett megemlékezésre pályázatot nyúj-
tott be egy kunhegyesi alapítvány és az előterjesztésben, mint elbírálandó pályázat szere-
pelt. Időközben megszületett a döntés, hogy a Nagykun Hagyományőrző Társulás a ren-
dezvényt 60 ezer Ft-tal támogatja.  
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a bizottság javaslatát támogatva az előterjesztett javaslatot fogadják el.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
143/2011. (VI.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes város 2011. év II. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-
tervezetéről. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2011. év II. félévi rendezvények meg-
valósítására 3.360.300 Ft-ot, azaz: Hárommillió-háromszázhatvanezer-
háromszáz forintot a városi költségvetésben 
 

j ó v á h a g y j a. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a II. félévet követő első képviselőtestületi 
ülésen áttekinti a 2011. év II. félévben megvalósult kulturális és sport ren-
dezvények költségfelhasználását. 
Felelős: Földi Zsuzsanna 
Határidő: 2012. január 30. 
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
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6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 
köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a szervezett 
köztisztasági szolgáltatásokról szóló, többször módosított 35/2004. 
(VII.16.) rendelete kapcsán tett törvényességi észrevételre 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
törvényességi észrevételt tett az önkormányzat hulladékgazdálkodási rendeletével kapcso-
latban. Az észrevételben foglaltaknak megfelelően a rendelet módosításra került, a módosí-
tás a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket érintette. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet terveze-
tet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
14/2011. (VI.29.) 

önkormányzati rendeletét 
 

a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a szervezett köztisztasági 
közszolgáltatásokról szóló 35/2004. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a közvilágítási aktív berendezések karbantartására és üze-
meltetésére vállalkozási szerződés megkötéséről 
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, a közvilágítás karbantartására kötött szerződés le-
járt, újabb szerződés megkötése válik szükségessé. A tervezetet az előterjesztés tartalmaz-
za. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
144/2011. (VI.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes város közvilágítási rendszer aktív berendezéseinek karbantartási szerződés 
megkötéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva 
 

megbízza 
 

EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft-t 
(székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13., képviseli: Eitener Zoltán há-
lózatszerelési régióvezető, Zsigmond Tibor kiemelt vállalkozási mene-

dzser) 
 
Kunhegyes város közvilágítási rendszerének aktív berendezéseinek karbantar-
tásával, üzemeltetésével. 
 
A szolgáltatói díj mértéke: 2.285 Ft/db/év + ÁFA 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.  
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. EH-SZER Kft. 4030 Debrecen, Híd u. 10-12.  
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Megállapo-
dásának módosítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási 
megállapodásának módosítását kezdeményezték. Az előterjesztés tartalmazza részletesen, 
hogy miért van szükség a megállapodás módosítására.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
145/2011. (VI.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosítására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nagykun Ha-
gyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosítását a 
határozat 1. számú melléklete szerint 
 

e l f o g a d j a. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nagykun Ha-
gyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodását egységes 
szerkezetben a határozat 2. számú melléklete szerint 
 

e l f o g a d j a. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a megállapodás módosítására és az egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kecze István a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke 
5. Valamennyi társult önkormányzat polgármestere 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
6/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az általános iskolában egy fő pedagógus létszám-
csökkentésről kell dönteni, július 1-től. 
 
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna megkérdezi, hogy az egy fő az 8 órás közalkalmazott 
létszámcsökkentése, vagy pedig 2-3 fő részmunkaidős foglalkoztatásúé.  
 
Szabó András polgármester válasza, egy fő közalkalmazottról van szó, ő maga kérte fel-
mentését, de személye még nem publikus. 
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határo-
zati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
146/2011. (VI.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Kun-
hegyesi tagintézményénél végrehajtandó létszámcsökkentésről. 
 

1. A Képviselőtestület létszámcsökkentést rendel el a Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Kunhegyesi 
Tagintézményében, mely 1 főt érint, és ezzel a tagintézménynél a pedagó-
gus létszám 48,5 főről 47,5 főre, az összes létszáma 58,5 főről 57,5 főre, in-
tézményi szinten a pedagógus létszám 72,5 főről 71,5 főre, az összes lét-
szám 86,5 főről 85,5 főre csökken. 
 
Határidő: 2011. június 30.  1 fő pedagógus 
Felelős: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
  Intézmény és Szakiskola igazgatója 
 

2. Amennyiben a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló jogosult a prémi-
umévek programban való részvételre, úgy a prémiumévek programról és a 
különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 3. § 
(3) bekezdése alapján kell a munkáltatónak eljárnia. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
  Intézmény és Szakiskola igazgatója 
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3. A fenti intézkedések hatására az önkormányzat összlétszáma 227,5 főről 
226,5 főre csökken. 
 

4. A képviselőtestület egyidejűleg elrendeli pályázat benyújtását a Magyar Ál-
lamkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósághoz a Magyar Köztársa-
ság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú 
melléklet 7. pontja szerinti támogatási keretre. 
 
Határidő: 2011. szeptember 27. 
Felelős: Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
 

5. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshe-
lyen foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélkül – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési 
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő ál-
láshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltató-
nál nincs lehetőség. 
 

6. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a prémiumévek programban részt vevő 
további foglalkoztatására a Kjt. 30. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott okból nincs lehetőség. 

 
7. A Képviselőtestület vállalja, hogy a prémiumévek programban való részvé-

tellel, illetőleg a különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggő kine-
vezés-módosítást megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai ál-
lományi létszámát a kinevezés-módosítás időpontjától számított 18 hónapig 
nem emeli. Nem számít a vállalás megszegésének, ha az állományi létszám 
emelésére jogszabályban előírt feladat teljesítése miatt kerül sor. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény és Szakiskola igazgatója 
5. Képviselőtestület tagjai 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Fűtő Georgina ügykezelő 
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6/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, pályázattal kapcsolatosan időponthalasztásról és a 
számlázás ütemezésének változásáról van szó a funkcióbővítő pályázat kapcsán.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a határozati ja-
vaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
147/2011. (VI.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő tele-
pülésfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP 5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű 
pályázathoz kapcsolódó Vállalkozási szerződés 4. számú módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva hozzájárul a Kunhegyesi Építők Kft-vel 2010. október 20-án 
kötött, 2010. december 20-án, valamint 2011. március 10-én és 2011. április 
12-én módosított szerződés 4. számú – mellékletben csatolt – Vállalkozási 
szerződés módosításához az alábbiak szerint: 
 
1. A 2010. október 20-án kelt, és többször módosított szerződés 2. pontja he-

lyébe a következő lép: 
 
„2.) Teljesítési határidők: 
1. rész: Közterületi tevékenységek és munkák: járdák, térburkolatok, 
kerékpárutak és parkolók készítése, zöldterület és szökőkút kialakítása 
szobrászati alkotás nélkül 
Építési munkák elkezdésének időpontja: (munkaterület átadás-
átvételének napja) 2010. 11.04. helyett (munkavégzésre alkalmatlan 
terület miatt) 2011. 01.12. 
Építési munkák befejezésének időpontja: (műszaki átadás-átvétel napja 
= utolsó nap) 2011. 09.30. nap 

 
2. rész: Piaci vásárcsarnok és hozzá tartozó létesítmények építése 
Építési munkák elkezdésének időpontja: (munkaterület átadás-
átvételének napja) 2010. 11.04. helyett (munkavégzésre alkalmatlan 
terület miatt) 2011. 01.12. 
Építési munkák befejezésének időpontja: (műszaki átadás-átvétel napja 
= utolsó nap) 2011. 09.30. nap 
 
5.rész: Református Templom homlokzat-felújítása 
Építési munkák elkezdésének időpontja: (munkaterület átadás-
átvételének napja) 2010. 11.04. helyett (munkavégzésre alkalmatlan 
terület miatt) 2011. 03.28.  
Építési munkák befejezésének időpontja: (műszaki átadás-átvétel napja 
= utolsó nap) 2011. 10.31. nap” 
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2. A 2010. október 20-án kelt, és többször módosított szerződés 3.3. pontja 
helyébe a következő lép: 
 
„3.3. Számlázási ütemezés ajánlati részenként 
 
1.rész: Közterületi tevékenységek és munkák: járdák, térburkolatok, 
kerékpárutak és parkolók készítése, zöldterület és szökőkút kialakítá-
sa szobrászati alkotás nélkül 
 
1.részszámla: összesen 
Számla összege: nettó 26.984.840 HUF + 5.018.184 HUF ÁFA 

= bruttó 32.003.024 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év március hónap 18. nap 

 
2.részszámla: összesen 
Számla összege: nettó 6.965.846 HUF + 1.247.176 HUF ÁFA = 

bruttó 8.213.022 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év április hónap 15. nap 

 
3.részszámla: összesen 
Számla összege: nettó 22.599.050 HUF + 3.012.246 HUF ÁFA 

= bruttó 25.612.296 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év május hónap 6. nap 

 
Végszámla: összesen 
Számla összege: nettó 13.108.724 HUF + 3.193.154 HUF ÁFA 

= bruttó 16.301.878 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év szeptember hónap 30. nap 

 
Építési engedélyköteles tevékenység részszámlái (A fordított adózás 
szabályai szerint a terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adó-
alany helyett a termék beszerzője, illetve szolgáltatás igénybe vevője 
az adófizetésre kötelezett (ÁFA törvény 142.§).): 
 
1.részszámla építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában 
Számla összege: nettó 6.912.103 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év március hónap 18. nap 

 
2.részszámla: építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában 
Számla összege: nettó 1.977.142 HUF  
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év április hónap 15. nap 

 
3.részszámla: építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában 
Számla összege: nettó 10.546.067 HUF 
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Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év május hónap 6. nap 

 
Végszámla: építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában 
Számla összege: nettó 336.109 HUF  
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év szeptember hónap 30. nap 

 
 
Nem építési engedélyköteles tevékenység részszámlái: 
 
1.részszámla: nem építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában 
Számla összege: nettó 20.072.737 HUF + 5.018.184 HUF ÁFA 

= bruttó 26.090.921 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év március hónap 18. nap 

 
2.részszámla: nem építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában 
Számla összege: nettó 4.988.704 HUF + 1.247.176 HUF ÁFA = 

bruttó 6.235.880 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év április hónap 15. nap 

 
3.részszámla: nem építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában: 
Számla összege: nettó 12.052.983 HUF + 3.013.246 HUF ÁFA 

= bruttó 15.066.229 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év május hónap 6. nap 

 
Végszámla: nem építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában 
Számla összege: nettó 12.772.615 HUF + 3.193.154 HUF ÁFA 

= bruttó 156.965.769 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év szeptember hónap 30. nap 

 
 
2.rész: Piaci vásárcsarnok és hozzátartozó létesítmények építése 
 
Építési engedélyköteles tevékenység részszámlái (A fordított adózás 
szabályai szerint a terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adó-
alany helyett a termék beszerzője, illetve szolgáltatás igénybe vevője 
az adófizetésre kötelezett (ÁFA törvény 142.§).): 
 
1.részszámla: építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában  
Számla összege: nettó 16.622.364 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év március hónap 18. nap 

 
 



 
 

18 
 

2.részszámla: építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában 
Számla összege: nettó 6.354.095 HUF  
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év április hónap 15. nap 

 
3.részszámla: építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában 
Számla összege: nettó 17.645.065 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év május hónap 6. nap 

 
Végszámla: építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában 
Számla összege: nettó 22.919.425 HUF  
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év szeptember hónap 30. nap 

 
 
Nem építési engedélyköteles tevékenység részszámlái: 
 
1.részszámla: nem építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában 
Számla összege: nettó 681.307 HUF + 170.327 HUF ÁFA = 

bruttó 851.634 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év augusztus hónap 31. nap 

 
 
Végszámla: nem építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában 
Számla összege: nettó 6.131.764 HUF + 1.532.941 HUF ÁFA = 

bruttó 7.664.705 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év szeptember hónap 30. nap 

 
 
5.rész: Református Templom homlokzat-felújítás 
 
1.részszámla:  
Számla összege: nettó 5.842.136 HUF + 1.460.534 HUF ÁFA = 

bruttó 7.302.670 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év május hónap 27. nap 

 
2.részszámla:  
Számla összege: nettó 1.598.944 HUF + 399.736 HUF ÁFA = 

bruttó 1.998.680 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év július hónap 5. nap 

 
 
Végszámla:  
Számla összege: nettó 8.548.360 HUF + 2.137.090 HUF ÁFA = 
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bruttó 10.685.450 HUF 
Részteljesítés 
elszámolásának idő-
pontja: 

2011. év október hónap 31. nap 

 
 

3. A 2010. október 20-án kelt és többször módosított szerződés 3.4. pontja 
helyébe a következő lép: 

 
„3.4. Számlázási ütemezés funkciónként 

Városi funkció  

1.rész: Közterületi tevékenységek és a piaci parkolókkal megnövelt 
munkák megvalósítása költség: nettó 76.471.531.- HUF + 19.117.883.- 
HUF ÁFA = bruttó 95.589.414.- HUF, melyből 
- építési engedéllyel végezhető munkák díjai: nettó 19.771.421.- HUF 

+ ÁFA = bruttó 24.714.276.- HUF 

- építési engedély nélkül végezhető munkák:  nettó 56.700.110.- HUF 
+ ÁFA = bruttó  70.875.138.- HUF 

 

A) Előleg 
Összege: 9.064.656.- HUF (jelen szerződés 3.2. pontja 

alapján az 1. részhez kapcsolódóan) 
Előleg esedékessége:  2011.01.18. 
 
B) 1. részszámla 
Közterületi tevékenységek és munkák: 
Összege: nettó 26.984.840.- HUF + ÁFA = bruttó 

32.003.024.- HUF 
- 1. részszámlából építési engedélyköteles tevékenységekre vonatkozóan 

(A fordított adózás szabályai szerint a terméket értékesítő vagy szolgál-
tatást nyújtó adóalany helyett a termék beszerzője, illetve szolgáltatás 
igénybe vevője az adófizetésre kötelezett. (ÁFA törvény 142.§)):  

nettó 6.912.103.- HUF  
- 1. részszámlából építési engedély nélkül végezhető tevékenységekre 

vonatkozóan: 
nettó 20.072.737.- HUF + ÁFA = bruttó 
25.090.921.- HUF 

Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.03.18. 
 
Piac parkolói: 
Összege:  nettó 681.307.- HUF + ÁFA = bruttó 

851.634.- HUF 
- 1. részszámlából építési engedély nélkül végezhető tevékenységekre 

vonatkozóan: 
nettó 681.307.- HUF + ÁFA = bruttó 
851.634.- HUF 

Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.08.31. 
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C) 2. részszámla 
Összege:   nettó 6.965.846.- HUF 

 azaz: nettó 6.965.846.- HUF + ÁFA = bruttó  
8.213.022.- HUF 

- 2. részszámlából építési engedélyköteles tevékenységekre vonatkozóan 
(A fordított adózás szabályai szerint a terméket értékesítő vagy szolgál-
tatást nyújtó adóalany helyett a termék beszerzője, illetve szolgáltatás 
igénybe vevője az adófizetésre kötelezett. (ÁFA törvény 142.§)): 
  

nettó 1.977.142.- HUF 
- 2. részszámlából építési engedély nélkül végezhető tevékenységekre 

vonatkozóan: 
nettó 4.988.704.- HUF + ÁFA =  bruttó 
6.235.880.- HUF 

Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.04.15. 
 
D) 3. részszámla 
Összege:   nettó 22.599.050.- HUF 

azaz: nettó 22.599.050.- HUF + ÁFA = brut-
tó 25.612.296- HUF 

- 3. részszámlából építési engedélyköteles tevékenységekre vonatkozóan 
(A fordított adózás szabályai szerint a terméket értékesítő vagy szolgál-
tatást nyújtó adóalany helyett a termék beszerzője, illetve szolgáltatás 
igénybe vevője az adófizetésre kötelezett. (ÁFA törvény 142.§)):   

nettó 10.546.067.- HUF 
- 3. részszámlából építési engedély nélkül végezhető tevékenységekre 

vonatkozóan: 
nettó 12.052.983.- HUF + ÁFA = bruttó 
15.066.229.- HUF 

Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.05.06. 
 
 
E) Végszámla 
Összege:   nettó 19.240.488.- HUF 

azaz: nettó 19.240.488.- HUF + ÁFA = brut-
tó 23.966.583- HUF 

- Végszámlából építési engedélyköteles tevékenységekre vonatkozóan (A 
fordított adózás szabályai szerint a terméket értékesítő vagy szolgálta-
tást nyújtó adóalany helyett a termék beszerzője, illetve szolgáltatás 
igénybe vevője az adófizetésre kötelezett. (ÁFA törvény 142.§)):   

nettó 336.109.- HUF 
- Végszámlából építési engedély nélkül végezhető tevékenységekre vo-

natkozóan: 
nettó 18.904.379.- HUF + ÁFA = bruttó 
23.630.474.- HUF 

Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.09.30. 
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Gazdasági funkció  

 
1.rész: Piaci vásárcsarnok és hozzá tartozó létesítmények építése a pi-

aci parkolók nélkül 

költség: nettó 63.540.949.- HUF + 15.885.237.- HUF ÁFA = bruttó 

79.426.186.- HUF 
- építési engedéllyel végezhető munkák díjai (A fordított adózás szabá-

lyai szerint a terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adóalany he-

lyett a termék beszerzője, illetve szolgáltatás igénybe vevője az adófize-

tésre kötelezett. (ÁFA törvény 142.§)): nettó 63.540.949.- HUF + ÁFA 

= bruttó 79.426.186.- HUF 

 

A) Előleg 
Összege:  6.354.095.- HUF (jelen szerződés 3.2. pontja 

alapján) 
Előleg esedékessége:  2011.01.18. 
 
B) 1. részszámla 
Összege: nettó  16.622.364- HUF  
Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.03.18. 
 
C) 2. részszámla 
Összege:   nettó 6.354.095.- HU     
Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.04.15. 
 
D) 3. részszámla 
Összege:   nettó 17.645.065.- HU   
Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.05.06. 
 
E) Végszámla 
Összege:    nettó 22.919.425.- HUF 
Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.09.30. 
 

Közösségi funkció 

 

5.rész: Református Templom homlokzat-felújítása  

Teljes költség: 15.989.440.- HUF + 3.997.360.- HUF ÁFA = bruttó 

19.986.800.- HUF 

 

A) Előleg 
Összege:  bruttó 1.998.680.- HUF (jelen szerződés 3.2. 

pontja alapján) 
Előleg esedékessége:  2011.03.28. 
 
B) 1. részszámla 
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Összege:   bruttó 7.302.670.- HUF 
Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.05.27. 
 
C) 2. részszámla 
Összege:   bruttó 1.998.680.- HUF 
Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.07.05. 

 
D) Végszámla 
Összege:   bruttó 10.685.450.- HUF 
Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.10.31. 
 
 

4. A Felek által 2010. október 4-én kötött, és 2010. december 20-án, 2011. 
március 10-én, valamint 2011. április 12-én módosított szerződés 2. pontja 
2011. június 28. napjával hatályát veszti. 

 
5. A Felek által 2010. október 4-én kötött, és 2010. december 20-án, 2011. 

március 10-én, valamint 2011. április 12-én módosított szerződés 3.1. 
pontjának érintett része 2011. június 28. napjával hatályát veszti, többi ré-
sze változatlanul hatályban marad. 

 
6. A Felek által 2010. október 4-én kötött, és 2010. december 20-án, 2011. 

március 10-én, valamint 2011. április 12-én módosított szerződés 3.3. 
pontja 2011. június 28. napjával hatályát veszti. 

 
7. A Felek által 2010. október 4-én kötött, és 2010. december 20-án, 2011. 

március 10-én, valamint 2011. április 12-én módosított szerződés 3.4. 
pontja 2011. június 28. napjával hatályát veszti. 

 
8. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett többi pontja válto-

zatlanul hatályban marad. 
 

9. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a módosított szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Református Egyházközség 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13. 
5. Kunhegyesi Katolikus Egyházközség 5340 Kunhegyes, Dózsa György u. 

40. 
6. Kunhegyesi Építők Kft. 5340 Kunhegyes, Zádor u. 4. 
7. Paróczai Dezső Ph.D 5000 Szolnok, Zagyvahíd u. 1. 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Tisza-tó Fejlesztési Kft. 3384 Kisköre, Kossuth u. 7. 
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett 
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. 
Mielőtt a nyilvános ülést bezárja egy bejelentést kíván tenni. Csütörtökön, június 30-án 
tartják a Megyeházán a Köztisztviselők Napját, és ezen az ünnepségen fogja átvenni a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati és Közigazgatási Díjat Barta Ferenc János 
aljegyző. Az aljegyző úrnak gratulál a kitüntetéséhez.  
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvá-
nos ülését 15 óra 25 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
        Dr. Pénzes Tímea jegyző  
        helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
 
S z a b ó     András      B a r t a     Ferenc  
polgármester       aljegyző 
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Iktatószám: KVÖ/454/25/2011. 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2011. június 28-án megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

Sorszám: 17. 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 
Rendelet 

száma 
Rendelet tárgya Kódszám 

14/2011. a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a 
szervezett köztisztasági közszolgáltatásokról szóló 35/2004. 
(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

G 1 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

142/2011. a képviselőtestület 2011. év II. félévi munkaprogramjáról A 19 
143/2011. Kunhegyes város 2011. év II. félévi kulturális és sportrendez-

vényeinek költségvetés-tervezetéről 
J 1 

144/2011. Kunhegyes város közvilágítási rendszer aktív berendezései-
nek karbantartási szerződés megkötéséről 

Z 1 

145/2011. a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött 
megállapodás módosítására 

E 16 

146/2011. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Kunhegyesi tagintézményénél vég-
rehajtandó létszámcsökkentésről 

Z 1 

147/2011. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes város-
ban” című ÉAOP 5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pá-
lyázathoz kapcsolódó Vállalkozási szerződés 4. számú módo-
sításáról 

A 15 

 


