
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr.Horváth Lajos, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, 
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze László önkor-
mányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Répászky Gabriella törzskari csoportveze-

tő, Fűtő Georgina ügykezelő tanácskozási joggal meghívottak, valamint 
Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képvi-
selő megjelent, távolmaradását Kontra József előzetesen bejelentette. Dr.Horváth Lajost 
várják, valószínű az ülés további szakaszában megérkezik. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 16 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. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskolában indítható csoportok maximális létszámtól 
történő eltérésének engedélyezésére 
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Szakiskolában indítható csoportok maximális létszámtól való 
eltérésének engedélyezését kéri az iskolavezetés. 
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizott-
ság tárgyalta. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság az előterjesztést 
megvitatta és azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal, egy tartózkodás 
mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
172/2011. (VIII.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a  Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskolában 
indítható csoportok maximális létszámtól történő eltérésének engedélyezésére. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontjá-
ban foglalt jogkörében eljárva, a fenntartásában álló Kunhegyesi Általános Is-
kola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola  

� a Dózsa Úti Tagintézmény 3. és 6. osztályában, valamint 2 nap-
közis csoportjában; 

� a Kossuth Úti Tagintézmény 6. és 8. osztályában, valamint 1 
napközis csoportjában; 

� a Tiszagyendai Tagintézmény 1 napközis csoportjában; 
� a Szakiskolai tagozat 

o felzárkóztató osztályában 
o az előrehozott szakképzés: 

szociális gondozó és ápoló csoportjában 
panziós falusi vendéglátó csoportjában 

o hagyományos szakképzés: 
panziós falusi vendéglátó 11.-es csoportjában 
panziós falusi vendéglátó 12.-es csoportjában 

 
a maximális létszámtól való 20 %-os eltérést engedélyezi. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Fűtő Georgina ügykezelő 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Pedagógiai Programjának jóváhagyására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az időközben bekövetkezett változások átveze-
tésre kerültek a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Szakiskola pedagógiai programjában. 
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizott-
ság véleményezte. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság az előterjesztést megvitatta és 
azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Dr.Horváth Lajos  önkormányzati képviselő a tanácskozó terembe megérkezett, ezzel a 
képviselőtestület létszáma nyolc főre változott. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal, egy tartózko-
dás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
 
173/2011. (VIII.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Peda-
gógiai Programjának jóváhagyására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában meghatá-
rozott jogkörében eljárva, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Szakiskola Pedagógiai Programját 
 

j ó v á h a g y j a. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a 10/2011. (I.25.) Kt. határozatát. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
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5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Házirendjének, valamint Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának jóváhagyására 
 

( írásban csatolva ) 
 
 

Szabó András polgármester elmondja, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Szakiskola szabályzatait, így a Házirendet és a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot is át kellett dolgozni, amelyet a képviselőtestület fogad el. 
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizott-
ság tárgyalta. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság az előterjesztést 
megvitatta és azt a képviselőtestületnek a Házirendet és a Szervezeti és Működési Szabály-
zatot is elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy döntsenek.  
Elsőként a Házirend elfogadásáról kér döntést. Aki az előterjesztett határozati javaslatot 
elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
174/2011. (VIII.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Házi-
rendjének jóváhagyására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról 
szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekez-
dés f) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában működő Kun-
hegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakis-
kola Házirendjét 
 

j ó v á h a g y j a. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a 205/2009. (IX.15.) Kt. határozatát. 
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzatát az előterjesztett tartalommal fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
175/2011. (VIII.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról 
szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekez-
dés f) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában működő Kun-
hegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakis-
kola Szervezeti és Működési Szabályzatát 
 

j ó v á h a g y j a. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a 206/2009. (IX.15.) Kt. határozatát. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Fűtő Georgina ügykezelő 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Intézményi Minőségirányítási Programjának 
jóváhagyására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előbbiekhez hasonlóan a Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskolában Minőségirányítási Prog-
ramján is módosításokat kellett végrehajtani. 
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizott-
ság tárgyalta. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság az előterjesztést 
áttekintette és azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester 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: 
 
176/2011. (VIII.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Mi-
nőségirányítási Programjának jóváhagyására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról 
szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekez-
dés f) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában működő Kun-
hegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakis-
kola Minőségirányítási Programját 
 

j ó v á h a g y j a. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a 243/2009. (X.27.) Kt. határozatát. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
6. Fűtő Georgina ügykezelő 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 
 

Szabó András polgármester elmondja, a Nemzeti Kulturális Alap javára közművelődési 
pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési megbízás benyújtásáról szóló felhatalmazás-
ról kell dönteni.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódón 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: 
 
177/2011. (VIII.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Nemzeti Kulturális Alap javára „Kötődéseink 1711-2011. sorsfordító események és a 
népművészet kapcsolata a kunok életében. Kiállítás és néprajzi előadások megvalósítására” 
című pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési megbízás(ok) 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(ok) benyújtását a Nemzeti 
Kulturális Alap alábbi számlája javára: 
 
10032000-00288767-00000000 
 
A felhatalmazás időtartama: 2011.11.23-tól – 2013.11.23-ig 
 
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 
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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 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a mai napra tervezett napirendi pontokat a 
képviselőtestület megtárgyalta, a döntéseket meghozta. Megköszöni képviselőtársainak, 
hogy a soron kívüli ülésen rendelkezésre tudtak állni és segítették a döntéshozatallal a fel-
adatok végrehajtását.  
Bejelenti, előreláthatólag a soros ülést megelőzően még egy rendkívüli testületi ülés össze-
hívására kerül sor, ahol közbeszerzéshez kapcsolódó döntéseket kell meghozni. Az ülés 
időpontja szeptember 5-én 15 óra. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 16 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 
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Iktatószám: KVÖ/454/33/2011. 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 21. 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

172/2011. a  Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskolában indítható csoportok maximális 
létszámtól történő eltérésének engedélyezésére 

J 4 

173/2011. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Pedagógiai Programjának jóváha-
gyására 

J 4 

174/2011. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Házirendjének jóváhagyására 

J 4 

175/2011. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályza-
tának jóváhagyására 

J 4 

176/2011. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Minőségirányítási Programjának 
jóváhagyására 

J 4 

177/2011. a Nemzeti Kulturális Alap javára „Kötődéseink 1711-2011. 
sorsfordító események és a népművészet kapcsolata a kunok 
életében. Kiállítás és néprajzi előadások megvalósítására” 
című pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési megbí-
zás(ok) benyújtására szóló felhatalmazásról 

A 15 

 
 
 


