
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 18-án 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Vincze László alpolgármester elnökletével: 

Szabó András polgármester, Kontra József, Magyar György, Metzinger 
Ferenc, Nagy Kálmán, Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István ön-
kormányzati képviselők. 

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

zető, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Fűtő Georgina ügykeze-
lő, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője ta-
nácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 
és 1 fő érdeklődő.  

 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket.  
Bejelenti, mivel az elmúlt időszakban szabadságon volt és a képviselőtestületi anyag elő-
készítésében nem tudott részt venni, ezért a mai ülés levezetését Vincze László alpolgár-
mester úrnak adja át. Mielőtt átadná a szót, elmondja, hogy ugyan nincs interpellációs kér-
dés, de Metzinger Ferenc képviselő úrnak megadja a szót. 
 
Metzinger Ferenc mindazoknak megköszöni, akik elhunyt édesapja ravatalához virágot 
vittek és részvétüket nyilvánították. 
  
Szabó András polgármester felkéri alpolgármester urat az ülés levezetésére. 
 
Vincze László alpolgármester a képviselőtestületi ülés levezetését a polgármester úrtól 
átveszi.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányza-
ti képviselő megjelent. Hiányzik Dr.Horváth Lajos, aki előre jelezte távolmaradását.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontok szerint, illetve az ülés előtt kiosztott 6/4. pontokat tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009.(II.13.) önkor-
mányzati rendelet módosítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

Vincze László alpolgármester elmondja, az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, 
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. Megkéri elnök urat, hogy a bizott-
ság véleményét tudassa a képviselőtestület tagjaival. 
 
Szabó István elmondja, hogy az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és az ebben sze-
replő rendelettervezetet egyhangúlag támogatta. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Szabó András polgármester úr elmondja, hogy annyiból jó dolog, hogy többen lesznek 
jogosultak erre a szociális ellátásra, viszont a városra megint plusz terhet ró. 
 
Kontra József megkérdezi, hogy a rendelettervezet 4. §-ban nem akarja érteni, a rendelet 
2011. szeptember 1-jén lép hatályba és 2011. szeptember 2. napján hatályát veszíti.  
 
Barta Ferenc aljegyző válaszol, hogy a technikai dereguláció, tehát a módosító jogszabály 
rendelkezéseit miután a hozzájuk fűzött joghatást kiváltanák, hatályon kívül kell helyezni, 
hogy ne legyen benne a jogrendszerben. 
 
Vincze László alpolgármester ezt követően felteszi a kérdést, ezt az önkormányzati rende-
lettel kapcsolatban van-e még kérdés vélemény, amennyiben nincs szavazásra bocsátja, aki 
egyetért azzal, hogy az előterjesztésben leírt módon a képviselőtestület a szociális ellátá-
sokról szóló rendeletét módosítsa, az kéri kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

16/2011. (VIII.19.) 
önkormányzati rendelete 

 
a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szoci-

ális ellátásokról szóló 2/2009. (II.13.) rendeletének módosításáról 
 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításá-
ra 
 

( írásban csatolva ) 
 
 
Vincze László alpolgármester átadja a szót a képviselőtestületnek, mondják el véleményü-
ket, vagy tegyék fel kérdéseiket ehhez kapcsolódóan. Kérdés, hozzászólás hiányában meg-
kéri a képviselőket, aki elfogadja az előterjesztett rendelet tervezetet, az kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 
 

17/2011. (VIII.19.)    
 

r e n d e l e t e 
 

a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
9/2011. (IV. 13.) rendelet módosítására 

  
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap javára azonnali beszedési megbí-
zás benyújtására szóló felhatalmazásról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Vincze László alpolgármester miután kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a beszámolót egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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164/2011. (VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Nemzeti Kulturális Alap javára „Az amatőr fiatal művészek kiállítása, őseink nyomában 
helytörténeti előadások és kistérségi rajzpályázat, valamint az őszülő ki mit tud megrende-
zésére” pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló fel-
hatalmazásról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzat-
okról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§-ában biztosított 
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: 2012.01. 16-tól 2014.01.16-ig 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Kunhe-
gyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény vezetőjét a felhatalmazó levél 
aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető 
5. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.) 
6. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (1388 Budapest, Pf.: 82.) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Turisztikai Célirány-
zat forrásainak terhére kiírt „Belföldön megvalósuló nemzetközi és or-
szágos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása” 
tárgyú pályázati felhívásra „Mihály Napi Sokadalom 2011” címmel pá-
lyázat benyújtására 
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( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy korábban úgy nézett ki, hogy nem lesz lehe-
tőség a pályázatot benyújtani, de mégis sikerült egy olyan kiírást találni, amihez illik a Mi-
hály napi rendezvényük, ezt a pályázati csoport elkészítette. Látható az előterjesztés, a ha-
tározati javaslat, értelmezésképpen elmondja, hogy van egy táblázatos tervezett költségve-
tés ott a Marketing szó alatt szerepel Firbás, az véletlenül került bele, egy cégnek a neve, 
helyette kérné a zsebtérkép szót írják be. Az a cégnek a neve akitől ezt a zsebtérképet meg-
rendelik. Átadja a szót képviselőtársainak. 
 
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna megkérdezi, hogy melyik végösszeg a jó a 2.610.400 
Ft vagy a 2.612.400 Ft. Elmondja, hogy a módosított előterjesztésben 2.000 Ft-tal keve-
sebb összeg szerepel.  
 
Répászky Gabriella válaszol, az alacsonyabb összegű, ugyanis mire ideértek az árajánlat-
ok, addigra valamelyik kevesebb lett, mint a telefonos tájékoztatásban kapott. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi, van-e még ezzel kapcsolatban kérdése, véle-
ménye valakinek. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy 
az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
165/2011. (VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatáskörű, turisztikai vonzerővel bíró 
rendezvények támogatása” tárgyú pályázat 2011-ÚSZT-TU-1 kódszámú pályázat keretein 
belül megrendezésre kerülő „Mihály Napi Sokadalom 2011.” című pályázat benyújtásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a „Mihály Napi 
Sokadalom 2011.” című pályázat benyújtásával 
 
A rendezvény bruttó összes költsége: 2.610.400,- Ft 
 
1./ Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően a 60%-os 

önrészt, 1.566.240,- Ft-ot, azaz egymillió-ötszázhatvanhatezer-kétszáznegyven 
Ft-ot, a város 2011. évi költségvetéséről szóló költségvetési rendeletében bizto-
sítja. 

 
2./ A további 40%, 1.044.160,- Ft , azaz egymillió-negyvennégyezer-százhatvan 

Ft a 2011-ÚSZT-TU-1 kódszámú felhívásban foglalt támogatásra benyújtandó 
pályázattal kerül fedezetként megteremtésre. 

 
3./ Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 

András polgármestert, a pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzésére.  
 

Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
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2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Tiszta udvar, rendes ház” és a „Tiszta Utca” cím 2011. 
évi adományozásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester átadja a szót a képviselőtestületnek, van-e ezzel kapcsolat-
ban kérdés, illetve vélemény. 
 
Kontra József megkérdezi, hány pályázat érkezett be. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy nyolc pályázat érkezett be, a „Tiszta Utca” címre nem 
érkezett egyetlen egy pályázat sem. Az első három helyezett neve olvasható az előterjesz-
tésben, a többiek pedig emlékplakettet kapnak a „Mihály Napi Sokadalom” rendezvény 
keretében.   
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi a jelenlévőket van-e kérdése, véleménye vala-
kinek az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvise-
lőtestület tagjait, döntsenek. Aki egyetért a díjazottakkal, illetve azzal hogy azok akik ne-
veztek emléklapot kapjanak, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
166/2011. (VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Tiszta udvar, rendes ház” cím 2011. évi adományozásáról 
 

 
1./ Kunhegyes Város Képviselőtestülete a „Tiszta udvar, rendes ház 2011” címet 

adományozza, és díjazásban részesíti: 
 
I. Faragó Kálmán (Kunhegyes, Feketehegy u. 19.)   Bruttó 50.000 Ft 
II. Ráczné Barta Julianna (Kunhegyes, Vörösmarty u. 1.)  Bruttó 30.000 Ft 
III. Szabó György (Kunhegyes, Kálvin u. 3-5.) Bruttó 20.000 Ft 
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2./ Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a cím adományozásával kapcsolatos szükséges feladatok el-
végzésére. 

 
 

Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Molnár János pénzügyi csoportvezető 
7. Barta Jenő építési hivatalvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 

( írásban csatolva ) 
 
6/1. alatti: 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító 
okiratának módosításáról kell döntenie a képviselőtestületnek. Az előterjesztést az Oktatá-
si, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. Megkéri 
elnök urat, hogy a bizottság véleményét tudassa a képviselőtestület tagjaival. 
 
Szabó István elmondja, hogy az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és az ebben sze-
replő határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az 
előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, aki egyetért az Óvoda alapító okiratának módosításával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
167/2011. (VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról és egységes szer-
kezetbe foglalásáról 
 

1./ Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában 
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foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intéz-
ménye Alapító Okiratot Módosító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal, 2011. szeptember 1-jei hatállyal 

 
jóváhagyja. 

 
2./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 

többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjá-
ban foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai 
Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a je-
len határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 2011. szeptember 1-jei 
hatállyal 

 
jóváhagyja. 

 
3./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. augusztus 31. nap-

jával hatályon kívül helyezi a 296/2009.(XI.26.) Kt. határozattal kiadott alapító 
okiratot. 

 
4./ A Képviselőtestület kötelező érvénnyel előírja, hogy Kunhegyes Város Óvodai 

Intézménye Alapító Okiratának megfelelően az alapdokumentumok módosítás-
ra kerüljenek. 

 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2011. szeptember 15.  

 
Erről értesülnek: 

 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
6/2. alatti: 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Szakiskola alapító okiratának módosításáról kell döntenie a kép-
viselőtestületnek. Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészség-
ügyi és Sport Bizottság véleményezte. Megkéri elnök urat, hogy a bizottság véleményét 
tudassa a képviselőtestület tagjaival. 
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Szabó István elmondja, hogy az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és az ebben sze-
replő határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az 
előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, aki egyetért a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Szakiskola alapító okiratának módosításával, kézfeltartással jelezze. 
  
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
168/2011. (VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola alapí-
tó okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 

1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a közoktatásról szóló több-
ször módosított 1993. évi LXXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában 
foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Alapító Okiratot Módosító 
Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 2011. szep-
tember 1-jei hatállyal  
 

jóváhagyja. 
 

2./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a közoktatásról szóló több-
ször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a.) pontjában 
foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal, 2011. szeptember 1-jei hatállyal 
 

jóváhagyja. 
 

3./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. augusztus 31. napjá-
val hatályon kívül helyezi a 112/2011. (V.24.) Kt. határozattal kiadott alapító ok-
iratot. 

 
Erről értesülnek: 

 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Fűtő Georgina ügykezelő 
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6/3. alatti: 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény alapító okiratának módosításáról kell döntenie a képviselőtestületnek. Az előter-
jesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véle-
ményezte. Megkéri elnök urat, hogy a bizottság véleményét tudassa a képviselőtestület 
tagjaival. 
 
Szabó István elmondja, hogy az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és az ebben sze-
replő határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az 
előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, aki egyetért Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító ok-
iratának módosításával, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
169/2011. (VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratának módosítá-
sáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 

1./ A Képviselőtestület a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
alapító okiratot módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal 
 

jóváhagyja. 
 

2./ A Képviselőtestület a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal 
 

jóváhagyja, 
 

és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 172/2009. (VI.26.) Kt. határozattal 
jóváhagyott alapító okiratot. 
 

3./ A Képviselőtestület kötelező érvénnyel előírja, hogy a Kunhegyes Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratának megfelelően az alap-
dokumentumok módosítására kerüljenek. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2011. szeptember 15. 

 
 
Erről értesülnek: 



11 
 

 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
6/4. alatti: 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a következő előterjesztés az ülés előtt került ki-
osztásra, előterjesztés Ivóvízminőség-javító Programban való részvételi szándékról. Átadja 
a szót a képviselőtestületnek.  
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy biztosan emlékeznek képviselőtársai, akik az 
előző ciklusban is itt ültek, hogy már ez felvetődött néhányszor. Ugye az Európai Uniónak 
az utasítása tulajdonképpen, hogy az ivóvizet javítani kell. Ahogyan az ügyvezető igazgató 
úr megfogalmazta nem sok probléma van az ivóvízzel, de egyszer belekerült az ÁNTSZ-
nek az adminisztrációjába, és emiatt muszáj valamit tenniük, mert fenyegetik őket több 
oldalról is. Többször összehívták őket, előzőleg még 10 % önerőt kellett volna biztosítani, 
mármost önerőt sem kell biztosítani. Gondolja, a kormányt is szorongatja, az EU-s határo-
zat és ezért egyre keményebben lép fel velük szemben, meg azokkal a településekkel 
szemben, akik valami hibát találtak az ivóvízben, belekerültek ebbe az adminisztrációs 
nyilvántartásba. Biztos, hogy ennek még lesznek sajnos utóhatásai majd, de nem tudnak 
mit tenni, javasolja a képviselőtestületnek, hogy fogadják el a határozati javaslatot. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi, hogy van-e még ezzel kapcsolatban kérdés, 
illetve észrevétel.  
 
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy ez a 20 %-os hálózatkorszerűsítéséhez, csőcserét jelente-
ne vagy mit. 
 
Kolozsvári Imre elmondja, hogy ennek a 20%-nak mosatási pontoknak kell lenni, illetve 
vakvégek megszüntetésének, ez az ami szakmailag indokolt és alátámasztható.  
 
Kontra József megkérdezi, hogy a jelenlegi csövek cseréje az nem. 
 
Kolozsvári Imre válaszol, hogy az a 20%-ba biztos hogy nem fog beleférni.  
 
Kontra József megkérdezi, hogy részlegesen sem. 
 
Kolozsvári Imre válaszol, hogy nem. 
 
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy arra biztosan elkészültek a hatástanulmányok, ha itt ugye 
probléma az ammónia. Ha azt elkezdik kivonni, mennyire borítja fel az ivóvíznek a minő-
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ségét. Ez sajnos Karcagon bebizonyított tény volt, illetve az arzénnal fertőzött területeken, 
hogy akkor, amikor az arzénmentesítőt megcsinálták, akkor olyan minőségű lett a víz, 
hogy ihatatlan lett, mert kivonták belőle az arzént. Azért kellett megcsinálni azt, hogy Be-
rekfürdőről kellett bevezetni a vizet a karcagi kutak hígítására, mert az arzénmentesítés 
nem volt alkalmas. Rengeteg pénzt beleöltek, ez még valamikor a tanácsrendszerbe volt, és 
ez egy óriási csapás volt, mert nagyon sok pénze belement a városnak, önerővel is, illetve 
központi támogatással is és kiderült, hogy miután megcsinálták az arzénmentesítőt a kar-
cagi kutakon utána felborult a víz összetétele, úgy hogy használhatatlan volt. Akkor kellett 
megcsinálni a bereki bevezetést, hogy felhígítsák az arzénnak a mennyiségét a vízben. Egy 
kérdés, és azt gondolja teljesen laikus emberként kérdezi, hogy nincs-e benne az a veszély, 
ha azt az anyagot ami itt magas ki fogják vonni ebből az ivóvízből, vagy magasabb volt 
akkor amikor mérték, mennyire boríthatja föl esetleg a víznek a háztartását. Van-e erre 
valamiféle hatástanulmány. 
 
Kolozsvári Imre elmondja, hogy valószínű meg fog változni a víznek az íze, ezt ahol vé-
gigment az ivóvízminőség-javító program ott tapasztalják. Az történik, hogy túlklórozzák a 
vizet egy szénszűrőn, az megtöri az ammóniát, leoxidálja, tehát emiatt az a nitritesedési 
folyamat nem tud végbemenni. Viszont ezt a növekedett klórtartalmat kiszűrik szénszűrő-
vel, ez valószínű a kalcium, magnézium savakat is kiveszi, olyan szint alá, hogy utánpótlás 
kell majd, mert a kunhegyesi víz az lágynak mondható. Tehát lehet hogy kell majd ilyen 
visszapótlás is, utána van még a hálózatra menő víznek a fertőtlenítése. A víznek az íze 
emiatt biztos, hogy meg fog változni, de paraméterek szerint meg fog felelni az uniónak. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy egyetért azzal, hogy ivóvízminőséget kell javítani. Ab-
béli félelmét próbálja megfogalmazni, hogy nem fordulhat-e esetleg az elő, hogy később 
ennek a rendszernek a fenntartása költségessé válik és az egyre magasabb ivóvízár miatt 
egyre kevesebben fogják fogyasztani. Hiszen párhuzamosan működik egy ellátó rendszer, 
palackos ellátó rendszer, ami lehet hogy olcsóbb lesz és akkor azt fogják venni. És még 
ráerősít erre a folyamatra, ha a városban elkészül a szennyvízhálózat, mert ivóvízet ve-
szünk háromszázegynehány forintért összepiszkoljuk és még háromszáz forintért viszik el 
szennyvízként. Tehát gyakorlatilag nem fordulhat-e ez elő, hogy a kevesebb fogyasztástól 
még inkább kevesebben fogyasztják ezt a vizet. 
 
Kolozsvári Imre elmondja, hogy nem tudja, hasonló jellegű kérdések merültek föl egy 
szakmai egyeztetésen. A lényeg az, hogy egy mindent lefedő vízdíjat kell használni majd, 
ami a fejlesztési költséget, az amortizációt, illetve az önköltséget tartalmazza. Azt is fölvá-
zolták, hogy készül egy víziközművekre vonatkozó törvény, ami kiveszi az önkormányzat-
ok kezéből a vízművet és ez a probléma meg fog oldódni, egységes vízdíjat akarnak az 
ország területén, és valószínű hogy nem ők fogják szedni.  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy hétfőn volt Szolnokon tanácskozás, ahová 
az érintett településeket behívták, elmondja, hogy nincs választás, mert ha nem vesz részt 
rajta a település, akkor olyan fenyegetettség is van, hogy az ivóvizet más úton kell biztosí-
tani, tehát nem fogadják el a vezetékes hálózatot, ez is felmerült. Megkérdezi van-e még 
valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy részt vegyenek az 
Ivóvízminőség-javító Programban, az kézfeltartással jelezze. 
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
170/2011. (VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t, 
az Ivóvízminőség-javító Programban való részvételi szándékról 
 

1) Kunhegyes Város Önkormányzata az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításá-
ról szóló 1224/2011 (VI.29.) Korm. határozat 6. b) pontja alapján részt kíván ven-
ni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezeti és Energia Operatív Program 
KEOP-7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” elneve-
zésű, illetve a megvalósítás esetében a KEOP-1.3.0 kódszámú konstrukciók kereté-
ben az egészséges ivóvíz biztosításának megteremtését és a települési ivóvízminő-
ség-javítás előkészítését célzó pályázatban. 
 

2) Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételével. 

 
Határidő folyamatos 
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 15. 

 
Erről értesülnek: 

 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Molnár János pénzügyi csoportvezető 
6. Barta Jenő építési hivatalvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 
Vincze László alpolgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre terve-
zett munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. Elmondja, mivel 
a zárt ülésen egy napirendi pontot kell a képviselőtestületnek megtárgyalnia, így csak any-
nyi szünetet tart, amíg elköszön az érdeklődőktől, illetve azoktól akik szakmailag segítet-
ték a munkájukat. 
Megköszöni az ülésen megjelent meghívottak részvételét és a képviselőtestület nyilvános 
ülését 15 óra 28 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/454/31/2011. 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2011. augusztus 18-án megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

Sorszám: 20. 
 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

16/2011. A pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása 

L1 

17/2011. A helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

A1 

 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

164/2011. a Nemzeti Kulturális Alap javára „Az amatőr fiatal művészek 
kiállítása, őseink nyomában helytörténeti előadások és kistér-
ségi rajzpályázat, valamint az őszülő ki mit tud megrendezé-
sére” pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési megbízá-
sok benyújtására szóló felhatalmazásról 

 
Z1 

165/2011. a „Belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatáskörű, 
turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása” tárgyú 
pályázat 2011-ÚSZT-TU-1 kódszámú pályázat keretein belül 
megrendezésre kerülő „Mihály Napi Sokadalom 2011.” című 
pályázat benyújtásáról 

 
A15 

166/2011. a „Tiszta udvar, rendes ház” cím 2011. évi adományozásáról A15 
167/2011. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának mó-  
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dosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 

L5 

168/2011. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola alapító okiratának módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
L5 

169/2011. a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról 

 
L5 

170/2011 az Ivóvízminőség-javító Programban való részvételi szándék-
ról 

K9 

 


