
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. július 12-én meg-
tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr.Horváth Lajos, Kontra József, Metzinger Ferenc, Szabó István és 
Vincze László önkormányzati képviselők. 

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

zető, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Lódi Tünde vagyongaz-
dálkodási csoportvezető, Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója, Szabó József a „Kun-
hegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meg-
hívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hat önkormányzati 
képviselő megjelent. A soron kívüli ülésről három fő hiányzik: Nagy Kálmán, Magyar 
György és Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna. Mindhárman igazoltan, más elfoglaltság miatt 
maradtak távol.  
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 hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hat igenlő sza-
vazattal elfogadja. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap javára azonnali beszedési megbí-
zás benyújtására szóló felhatalmazásról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, pályázathoz kapcsolódóan kérik a beszedési meg-
bízás benyújtására szóló felhatalmazás megadását a Nemzeti Kulturális Alap javára. Ezt 
most már szinte minden pályázathoz kérik, ez esetben a pályázott összeg 200 ezer Ft.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúlag, hat igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
150/2011. (VII.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Nemzeti Kulturális Alap javára azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felha-
talmazásról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában biztosí-
tott jogkörében eljárva 
 

engedélyezi 
 
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 11745145-
15410072-10150003 számlájára beszedési megbízás benyújtását a Nemzeti 
Kulturális Alap alábbi számlája javára: 
 
10032000-00288767-00000000 
 
A felhatalmazás időtartama: 2011.09.05 – 2013.09.05. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Kun-
hegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény vezetőjét a felhatalmazó 
levél aláírására.  
 
Erről értesülnek 
1. Szabó András polgármester 
2. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
3. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4. 
4. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest, Pf.: 82. 
5. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
6. Barta Ferenc aljegyző 
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7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgálta-
tó Központnál végrehajtott létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás 
lehívásához szükséges nyilatkozatról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Köz-
pontjánál végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatban a támogatás lehívásához egy 
nyilatkozat megtétele szükséges, hogy az elbocsátott személy foglalkoztatására nincs lehe-
tőség. 
A létszámcsökkentés a tiszagyendai telephelyen történt. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúlag, hat igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
151/2011. (VII.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központnál végrehajtott lét-
számcsökkentéshez kapcsolódó támogatás lehívásához szükséges nyilatkozatról. 
 

A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Ti-
szagyendai Szakmai Egységére vonatkozólag Tiszafüred Kistérség Többcélú 
Tárulás Tanácsa a 96/2010. (XII.21.) határozatában döntött 1 fő szociális gon-
dozó (2011.01.10-től) történő felmentéséről. 
A hivatkozott határozathoz kapcsolódóan visszamenőleges érvénnyel az alábbi 
nyilatkozatot tesszük: 
 
Az Önkormányzat költségvetési szerveinél és az Önkormányzat Hivatalánál a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 
a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következ-
tében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatossá-
gának megszakítása nélküli foglalkoztatására nem volt lehetőség. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
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2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Pintér Erika a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása elnöke 5350 Tisza-

füred, Fő u. 1. 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Képviselőtestület tagjai 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
3/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a funkcióbővítő pályázat kapcsán a piaci kiszolgáló 
és üzletház üzemeltetéséhez az elektromos csatlakozási díj megfizetését kérték, mivel az 
E.On feltételeket szabott, magasabb áramszükségletről van szó, mint ami korábban kiépí-
tésre került. Ezért kell a csatlakozást kiépíteni.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúlag, hat igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
152/2011. (VII.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Piaci Kiszolgáló és Üzletház üzemeltetéséhez szükséges villamos hálózati csatlakozási díj 
megfizetéséről. 
 

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

h o z z á j á r u l 
 
a Kunhegyes, Ady Endre utca 431. hrsz. alatt felépülő Piaci Kiszolgáló és Üz-
letház, valamint Kerékpártároló üzemeltetéséhez szükséges villamos hálózati 
csatlakozási díj bruttó 490.500 Ft megfizetéséhez. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a csatlakozási díj ösz-
szegét 2011. évi költségvetésében biztosítja.  
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
 
3/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a kunhegyesi középiskola tancukrászdája bérbe-
adási feladatot akar végrehajtani. Mivel a tulajdon az önkormányzaté, így a képviselőtestü-
let döntése szükséges. 
Felkéri Metzinger Ferenc igazgatót, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban, ha van szóbeli 
kiegészítése, azt tegye meg. 
 
Metzinger Ferenc megköszöni a kiegészítési lehetőséget. Elmondja, a tancukrászda létre-
hozásakor a cukrász szakképzés követelményrendszerében benne volt az eladótéri gyakor-
lat. Az új szakképzési szakmai vizsgák bevezetése kapcsán kikerült ebből a képzésből az 
eladótéri gyakorlat. Így igazából nem tudott a középiskola sem embert találni ahhoz, hogy 
működtessék a cukrászdát, hasznos is volna, és nagyon szépen ki van alakítva az eladótér. 
Folyamatosan tapasztalja azt, mindig azt kérdezik, miért van bezárva hétvégén, vagy 2 óra 
után. Ez azért van, mert oda csak pedagógust tud alkalmazni, ha technikai személyzetet is 
alkalmaz, akkor a belső árképzés szabályai szerint nem volnának versenyképesek a vállal-
kozókkal szemben. Így, mivel a funkcióját sem tudja megtalálni, és személyzetet nem tud 
mellé rendelni, ezért ezt a megoldást találták és talán ez sikerülni fog. Találnak olyan bér-
lőt, aki csak az eladóteret fogja bérelni, a leírt feltételeknek megfelel, amit leír a határozat, 
akkor ezzel tud működni reggel 8-tól, akár este 7-ig is. Akkor az a vállalkozó fogja ezt 
működtetni és így talán jobban szolgálja a lakosság igényeit.  
 
Kontra József megkérdezi, vélhetően ebben az ügyben már jogi személlyel tárgyalásban is 
vannak.  
 
Metzinger Ferenc válasza, hogy igen. Van olyan személy, akivel tárgyalásban vannak, és 
aki ezeket a feltételeket el tudja fogadni, de szerinte a támogatás kezelőnek a véleménye 
alapján még lesz egy második tárgyalási kör, amikor megtalálja azt a bérlőt, aki lesz való-
jában. Meg kell hirdetni és licitálás alapján, a bérleti díjat illetően, aki többet fog adni érte, 
ő nyerheti ezt a jogot el egy évre.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, döntsenek. 
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Aki elfogadja az előterjesztett határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással sza-
vazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúlag, hat igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
153/2011. (VII.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyes, Kossuth Lajos út 58., 435 hrsz. alatti Tancukrászda 40,73 m2 alapterületű 
eladóterének bérbeadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul a 160006104K számú támogatási 
szerződéssel támogatást elnyert „Nagy László Gimnázium tankonyha és cuk-
rászműhely kialakítása” megnevezésű fejlesztés keretében megvalósított Kun-
hegyes, Kossuth Lajos út 58., 435 hrsz. alatti Tancukrászda 40,73 m2 alapterü-
letű eladóterének a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Is-
kola, Gimnázium és Kollégium – mint használó – általi bérbeadásához az aláb-
bi feltételekkel: 
 
-  a bérbeadást követően is teljesülnie kell a támogatási szerződésen vállalt 

szolgáltatási és egyéb kötelezettségeknek, a tanulók gyakorlati oktatási 
rendje nem sérülhet; 

- a bérbevevő nem adhatja tovább bérbe az ingatlant, és tűrnie kell az esetle-
ges ellenőrzést és kérés esetén felvilágítást kell adnia; 

- a támogatott köteles értesíteni a Tanácsot minden, a bérleti szerződéssel 
kapcsolatos körülmény beálltáról; 

- amennyiben a támogatási szerződésben vállalt, a beruházás befejezését kö-
vető 10 éves kötelezettségvállalási időszak alatt a bérleti szerződés felmon-
dásra kerül, a támogatott köteles a Tanácsot erről haladéktalanul tájékoztatni 
és a további bérbeadásra a Tanács ismételt engedélye alapján az erre vonat-
kozó engedélyeztetési eljárást követően a Tanács jóváhagyó határozata alap-
ján lehetséges; 

- a szerződésben vállalt kötelezettségeket a kötelezettségek lejáratáig a támo-
gatott az előírás szerint köteles teljesíteni. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Szabó 
András polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötését követően a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanácsot haladéktalanul tájékoz-
tassa. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 5000 Szolnok, 

Kossuth u. 2. 
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium 

és Kollégium 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 15-17. 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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7. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, a nyilvános ülésre tervezett napirendi pontok tár-
gyalását a képviselőtestület befejezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. 
Megköszöni a meghívott jelenlévők részvételét és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 
óra 10 perckor bezárja. 
 

Kmf 
 
 

 
 
        Dr. Pénzes Tímea jegyző  
        helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
 
S z a b ó     András      B a r t a     Ferenc  
polgármester       aljegyző 



8 
 

Iktatószám: KVÖ/454/27/2011. 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2011. július 12-én megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

Sorszám: 18. 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

150/2011. a Nemzeti Kulturális Alap javára azonnali beszedési megbízások 
benyújtására szóló felhatalmazásról 

Z 1 

151/2011. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 
Központnál végrehajtott létszámcsökkentéshez kapcsolódó 
támogatás lehívásához szükséges nyilatkozatról 

Z 1 

152/2011. Piaci Kiszolgáló és Üzletház üzemeltetéséhez szükséges vil-
lamos hálózati csatlakozási díj megfizetéséről 

A 15 

153/2011. a Kunhegyes, Kossuth Lajos út 58., 435 hrsz. alatti Tancuk-
rászda 40,73 m2 alapterületű eladóterének bérbeadásáról 

D 7 

 
  
 


