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Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. november 29-én 
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, Berencsi Zoltánné a Remondis Tisza Kft. 

ügyvezető igazgatója, Dr.Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoport-
vezető, Szabó György a Városi Gyámhivatal vezetője, Barta Jenő a Városi 
Építési Hivatal vezetője, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, 
Bibókné Simon Mária a kiskincstári csoport vezetője, Csöröginé Bodnár 
Erika az adóügyi csoport vezetője, Szelekovszkyné Rózsa Mária az ok-
mányiroda vezetője, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Bodó István fő-
munkatárs, Fűtő Georgina ügykezelő, Fábián –Major Anikó a Kunhegyes 
Város Óvodai Intézménye vezetője, Víg Márta a Kunhegyesi Nagykun Ka-
lendárium szerkesztője, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapít-
vány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné 
Házi Judit jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket. Külön köszönti a Remondis Tisza Kft. képviseleté-
ben megjelent Berencsi Zoltánné ügyvezető asszonyt, akit Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdol-
na képviselő asszony javaslatára hívtak meg a testületi ülésre. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati kép-
viselő megjelent, egy fő hiányzik. Távolmaradását Kontra József képviselő előzetesen be-
jelentette. 
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. 
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester mivel ez soros ülése a képviselőtestületnek, ezért lehetőséget 
ad interpellációs kérdések, közérdekű bejelentések tételére. Megkérdezi kíván-e élni a 
lehetőséggel valaki. 
 
Magyar György két bejelentést kíván tenni. Áprilisban elindult folyamat mostanában zá-
rult le, ugyanis hivatalossá vált, a Kunhegyesi Állatvédők Egyesülete immáron bejegyzett 
egyesületté vált Incze Zoltánné elnökletével. Dr.Békés Imre végezte ennek a procedúrának 
a folyamatát és nagyon kemény harc volt, míg bejegyzett egyesületté nem vált.  
Összegyűjtötték, hogy mi mindent tettek eddig: 87 kutyát gazdásítottak, ha a Csillagszem 
Alapítványt vizsgálják és mind-mind ettől az összegtől kímélték meg az önkormányzatot. 
Ebből 25 kutya vidéken, 4 kutya külföldre talált gazdára. Eddig nagyon jó volt az együtt-
működése az egyesületnek a várossal. Megkapták a telepet, ezt a közalapítvány ki is takarí-
totta. Folyamatosan kapják a felajánlásokat konyhai maradék és egyéb adomány terén. 
Remélik, hogy ez az együttműködés továbbra is ilyen jó marad.  
Kéréssel is szeretne fordulni, a kenelek kialakításához áramra is lenne szükség. Ezt már 
többször tolmácsolt kérést. Ha valamilyen úton-módon pont kerülne ennek a dolognak a 
végére, kéri, oldják már meg, hogy elektromos áramot kapjanak, hisz ezek az emberek 
önként és adományokból építik ezeket. 
Rendeztek egy nyílt napot is, ahová híres embereket hívtak meg. Nyitott a telep, bármikor 
látogatható és a Kunhegyesi Állatvédők mindenféle felajánlást szívesen fogadnak.  
Másik bejelentése, tavaly indult el egy kezdeményezés a Művelődési Központ részéről az 
amatőr térségben élő alkotók kiállítására. Kérték a segítségüket, mint a városvezetés képvi-
selői, mivel ez a költségvetésből nem támogatott rendezvény felajánlásaikkal támogassák. 
Tavaly is nagysikerű rendezvény volt. Egy kicsit nem árt, ha jobban odafigyelnek rájuk, 
hiszen valóban amatőr művészekről van szó, akiknek a munkája valóban minőségi. Minő-
ségi lesz a zsűri is. December 6-án nyílik meg ez a kiállítás és folyamatosan lehet a támo-
gatásokat a Művelődési Központba leadni. Arra kéri képviselőtársait, lehetőség szerint 
támogassák ezt a rendezvényt.  
 
Metzinger Ferenc nagy szeretettel vár hív minden érdeklődőt a szombati, december 3-ai 
Rózsakert kupa rendezvényre. Ez egy gasztronómiai, cukrászati kiállítással egybekötött 
színvonalas rendezvény. A képviselőtestület tagjai kaptak meghívót, de a közönség közül 
is bárkit szívesen látnak, reggel 8 órakor van a megnyitó, délután 18 órakor lesz az ered-
ményhirdetés, ahol sok szép díjat fognak kiosztani.  
Egy másik meghívást is szeretne tolmácsolni, a szalagavató ünnepségükre, amely decem-
ber 10-én a Művelődési Központban kerül megtartásra. Oda is szeretettel várnak minden 
kedves érdeklődőt.  
 
Szabó András polgármester miután más közérdekű bejelentés nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy az elfogadott napirend szerint folytassák munkájukat.  
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztatás a Remondis Tisza Kft. működéséről, lakossági problémák 
kezeléséről, a következő évi hulladékszállítási díj várható alakulásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a beszámolóban az ügyvezető asszony elég jól ösz-
szefoglalta a cég tevékenységét, de természetesen szívesen áll rendelkezésre a felvetődő 
kérdések megválaszolása kapcsán. 
 
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna elmondja, a napirend kezdeményezése során azok a 
lakossági panaszok és lakossági fórum észrevételek, azok az újságcikkek késztették, ame-
lyek a nem teljesített feladatvégzés, kötelező ellentételezések problémakört taglalják. Itt 
elsősorban az egyszemélyes, vagy kétszemélyes, idős, viszonylagosan kevés hulladékkal, 
szeméttel működő családok, háztartások gondja az, ami nem tűnik megoldottnak Kunhe-
gyes jelen gyakorlatában. Itt a kiszámlázás és a kötelező díjbefizetés feladatteljesítés nélkül 
is történik, ami irritálja a lakosságot. Az érdekli elsősorban, hogy ez a gyakorlat folytató-
dik-e a szabályzók jövő évi változásához képest, ennél lakosságkomfortosabb megoldásra 
nem lehet-e jutni, illetve milyen lehetőségeket, tanácsokat tudna a cég ebben az ügyben 
adni. 
 
Szabó András polgármester megkéri Berencsi Zoltánné ügyvezetőt, hogy a feltett kérdésre 
adja meg válaszát. 
 
Berencsi Zoltánné köszönti a képviselőtestületet, illetve megköszöni a lehetőséget, hogy 
részt vehet az ülésen. A kérdésre az alábbiakban adja meg válaszát: 
A heti egyszeri ürítést a társult önkormányzatok szerződésben fogadták el azt feltételezve, 
és ehhez társul egy egészségügyi rendelet is, hogy minden háztartásban keletkezni kell 
annyi hulladéknak, ami a heti egyszeri ürítést feltételezi kisebb, illetve nagyobb edényzet 
igénybevételével. Kunhegyes abban a sajátos helyzetben van a 42 társult önkormányzat 
közül, hogy itt még 80 literes edényzet is található, az általánosságban elfogadott a 60 és 
120 literes. Azzal együtt, hogy elfogadja azt, amit a képviselő asszony mondott, tapasztal-
ja, hogy az idős, egyedülálló emberek nem azért, mert esetleg nem keletkezik hulladék, a 
gondolkodásmódjuk, a tegyük félre, majd jó lesz még valamire, elégetem, eltüzelem és 
ezen a gondolkodásmódon már nem is lehet, sikerül változtatni. Inkább a fiatalokat céloz-
zák meg, hogy ezt a gondolkodásmódot ne vegyék át, hanem a hulladék kerüljön a tároló-
edénybe. Arra biztatják az idősebbeket is, ne rakosgassák, hanem a hulladékot tegyék az 
edényzetbe, mert a szállítás díját ki kell fizetni. Ez egy kötelezően igénybe veendő szolgál-
tatás, és azért nem kötnek szerződést a lakossággal, hiszen nem szerződésen alapul a szol-
gáltatás, hanem a helyi rendeletben előírják, hogy igénybe kell venni és ez nem szerződés 
kérdése. A hulladékszállításra, illetve a begyűjtésre, feldolgozásra, a lerakásra a Remondis 
Tisza Kft. van kijelölve a térségben, számukra ez kötelező is, hogy ellássák. Azt szeretnék, 
ha mindenhol kitennék a hulladékgyűjtő edényzetet, a szolgáltatást felajánlják, de így szól 
a rájuk vonatkozó törvény is. Ha felajánlják a szolgáltatást, azt igénybe kell venni. Az autó 
mindenkinek az ingatlana előtt megjelenik, onnan a hulladékot elviszik. 
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Az utóbbi időben, amik megjelentek cikkek arra reagálva elmondja, nem vitatja, sőt el kell 
ismerje, az induláskor, 2006-2007-ben a számlázás, behajtás nem volt maximálisan ellátva. 
Fordultak elő olyan esetek, amikor nem megfelelő időben kerültek ki az ügyfelekhez a 
számlák, a behajtásról nem is igazán gondoskodtak. Ezeket az elmúlt egy-két évben ipar-
kodnak helyre rakni. Azt biztosan állíthatja, hogy az utóbbi kettő-három évben a számlázás 
behajtás rendszeresen megy. Akik nem fizetnek, azoktól a hátralék adók módjára behajtha-
tó, át is adták a települések jegyzőinek. Kunhegyesen is intenzíven foglalkozik ezzel a 
jegyző asszony, illetve az adócsoport, amit meg is köszön.  
Történt olyan, talán ez a legutóbbi újságcikk – Tomajmonostorán, ott nézetkülönbség volt, 
mert az önkormányzat rendeletét nem juttatták el időben a társasághoz abban a hitben, 
hogy nem emelték meg a díjat. A lakosság felé alacsonyabb díjjal történt a kiszámlázás. 
Majd egy év elteltével, amikor a különbözetet az önkormányzatnak kiszámlázták, akkor 
kaptak ott is észbe, hogy erről nekik van egy rendeletük és azt akkor küldték el a társaság-
hoz és így a különbözet került utólag kiszámlázásra a lakosság felé.  
Szoktak olyan megkeresések lenni, hogy súly arányában számítsanak. Ez a lerakó EU-s 
pályázati pénzből épült. 2006-ban a társult 42 önkormányzat abban szerződött, hogy ezt a 
lerakót 2026-ig, amennyiben addig nem telik meg, akkor tovább is üzemeltetik. A legna-
gyobb költségük, mint minden más vállalkozásban az autók fenntartása és a gázolaj kérdé-
se. A lerakót üzemeltetni kell, de ez a beruházási projekt még mindig nincs lezárva, folya-
matosan jönnek az ellenőrzések, hogy úgy üzemel-e ez a lerakó, ahogy az a pályázati ki-
írásban szerepel. Tehát a heti egyszeri ürítés, beszállítás, lerakás annak rendje-módja sze-
rint folyik-e, mint ahogy a pályázati kiírásban szerepel, és ezt vállalta a 42 önkormányzat. 
A lerakót üzemeltetni kell, annak a költségeit fel kell vállalni. Amikor erről a beruházásról 
döntöttek az akkori polgármesterek és ez a döntés 2003 évben lehetett, nem igazán lehetett 
felmérni, hogy majdan az üzemeltetés mivel is fog járni. A hulladékszállítást meg kell fi-
zetni, a rekultivációs díjat meg kell fizetni. Az elmúlt évi díjemelés magasabb volt, a rekul-
tivációs díj beépítése miatt történt ez, tovább már nem volt halogatható, hiszen a törvény 
előírja, meg kell képezni a bezárás után a rekultiváció díját, azt be kell építeni a mindenko-
ri díjba, sőt ezt az összeget effektíve el is kell különíteni. Ezt a társaság az idén elkezdte  
képezni, az összeget elkülönített betétszámlán helyezték el, az rendelkezésre áll. Szeren-
csés esetben, ha a lerakó nem zár be 2026-ban, a mostani számítások szerint talán nem fog 
bezárni, az azt jelenti, hogy tovább üzemel és a továbbüzemelés a díjra lesz kedvező hatás-
sal és akár ez a rekultivációs díj is tovább képződhet. Erre készítettek egy erre szakosodott 
céggel egy tervezetet, mostani áron 854 millió forintra becsülték meg.  
Az idei, igen szerénynek mondható árnövekedés, ez a pár százalék, ami a tervezetben sze-
repel, ez alatta marad az inflációnak. Megpróbálnak a gazdálkodás során minden lehetősé-
get kihasználni, hogy költséget takarítsanak meg, de ez sok esetben nem rajtuk múlik, hi-
vatkozik a gázolaj árára. Nagyon rossz hatással van a működésükre az euro árfolyama is, 
hiszen a gépek, amelyeket üzemeltetnek, akár a kukás autók, akár a tömörítő berendezés, 
rakodógépek, sajnos többmillió forintos fenntartási költséggel bírnak. Példaként említi azt 
a gépet, ami tömöríti a hulladékot, ami már két hete áll, alkatrészt várnak hozzá, Norvégiá-
ból szerezhető be, több mint 5 millió forint. Ez csak egy kis alkatrész, azonban e nélkül 
nem tud működni. Ezek nagyon speciális gépek, nem idehaza gyártják őket és az árát befo-
lyásolja az euro árfolyama is. Ugyanez vonatkozik a hulladékgyűjtő autókra is, egyre koro-
sabbak és a fenntartásuk egyre több forrást emészt fel. De mondhatná a rossz úthálózatot 
is, amire azt mondták, hogy ezek a túlsúlyos autók tesznek tönkre. Erre szokta mondani, 
hogy a rossz úthálózat miatt mennek tönkre az autóik. Az tény, hogy csak gumiköpenyekre 
több millió forintot költenek évente. Emellett amit csak tudnak, megpróbálnak önállóan 
megoldani. Ilyen volt az alvállalkozói szerződés módosítása. Ebben további lehetőségeket 
lát, de ezeket nem tudják olyan gyorsan megvalósítani, mint ahogy szeretnék. Nem a 
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Remondis Tisza Kft. köti a szerződéseket, hanem a Remondis cégcsoport, mivel az or-
szágban van több ilyen Kft-je a Remondisnak, és egységben szerződnek be pl. a Postához, 
Mol-hoz, telefonszolgáltatóhoz, mivel így nagyobb mennyiséggel tudnak beszerződni és 
lényegesen nagyobb kedvezményt tudnak szerezni. Példaként említi a sima levelet, aminek 
a díja most 95 Ft, a cég 55 Ft-ért tudja feladni. Saját üzemanyagtöltő kutat helyeztek 
üzembe, most már használják is. Tanker autó hordja a gázolajat, mert így is valamivel ol-
csóbb, egyedi szerződésük van pillanatnyilag a MOL-hoz. De bármennyire is kedvező áron 
tudják megszerezni ilyen módon a nyárhoz képest legalább 100 Ft-tal lett drágább. Ez vi-
szont lényeges tényező a költséggazdálkodásukban.  
 
Szabó András polgármester úgy gondolja, a tavalyihoz képest alig változik a szemétszállí-
tás díja, főleg a 80 literes edényzetek esetében.  
Megköszöni az ügyvezető asszonynak az írásbeli beszámolóját, a válaszadását.  
Megkérdezi, kíván-e még valaki kérdést feltenni. 
Miután sem a képviselőtestület tagjai részéről, sem a meghívottak részéről további kérdés 
nem hangzott el, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett beszámolót fogadják 
el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a beszámolót egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
252/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Remondis Tisza Kft. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Remondis Tisza 
Hulladékgazdálkodási Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) beszámolóját a 
társaság működéséről, lakossági problémák kezeléséről, a következő évi hulla-
dékszállítási díj várható alakulásáról  
 

tudomásul veszi. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Berencsi Zoltánné ügyvezető 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149. 
2. Szabó András polgármester 
3. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
Szabó András polgármester megköszöni Berencsi Zoltánné ügyvezető asszonynak, hogy a 
képviselőtestület rendelkezésére tudott állni. Felajánlja a lehetőséget, hogy az ülés további 
részében is maradjon, de amennyiben hivatali elfoglaltságai miatt ezt nem tudja megtenni, 
akkor megköszöni az ülésen való részvételét. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

( írásban csatolva ) 
 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a költségvetési rendelet módosítását a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy a bizottság az előterjesztett 
költségvetést módosító rendelet tervezet elfogadását a képviselőtestületnek javasolja.  
 
Szabó András polgármester elmondja, a rendelet módosítását azért kell végrehajtani, mert 
a háromnegyed éves beszámoló előtt ez szükséges, hogy az időközben történt változások 
átvezetésre kerüljenek. Ilyen például a normatíva lemondás, pótigények változtak, a pré-
mium évek miatti pénz érkezése is erre az időszakra esett.  
Megkérdezi van-e kérdés, vélemény.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
rendelet tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet hét igenlő szavazattal – minősített 
többséggel – egy tartózkodás mellett elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

22/2011. (XI.30.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendelet módosításáról 

 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 
helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról 
szóló 31/2007. (XII.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, a helyi jelentőségű védett természeti területek kö-
rébe tartozott idáig a Bige-fertő és a Gergely halom. A Vidékfejlesztési Minisztérium 
megkereste az önkormányzatot, hogy a Gergely halom országos oltalom alatt áll és így a 
helyi védelembe vétel nem szükséges, így a rendelet módosításával ez a természeti terület 
kikerül a helyi védelem alól.  
Úgy gondolja, hogy egyre nagyobb jelentőséget kellene adni ezeknek az értékeknek a tu-
risztikában is, aki a természettel foglalkozik az igencsak nagyra értékeli mindkettőt.  
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 KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

23/2011. (XI.30.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 

31/2007. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 
helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a helyi önkormányzat és szervei 
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szól. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
rendelet tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

24/2011. (XI.30.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 

(IV.13.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata módosítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az utóbbi időben történt változtatások miatt szük-
séges a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására is. Ezt 
tartalmazza az előterjesztés. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a határozati javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
253/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásá-
ról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékelt tarta-
lommal  
 

e l f o g a d j a. 
 
A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-
zatának elfogadásáról szóló 121/2005. (IX.19.) Kt. határozatát és az azt módo-
sító 330/2008. (XII.22.) Kt. határozatát jelen határozat kihirdetésével egyidejű-
leg hatályon kívül helyezi. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
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2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői 

 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés-
ének III. negyedéves teljesítéséről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
Szabó András polgármester az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítésként elmondja, 
az önkormányzatnak nagyon sok a kintlévősége, ez kitűnik a tájékoztatóból is. Az adótar-
tozás 30 millió forint, ez a gépjárműadó, kommunális adó, helyi iparűzési adó tételekből 
tevődik össze. 15 millió forinttal tartozik az önkormányzatnak a közreműködő szervezet a 
tornaterem pályázat kapcsán. Legutóbb azt kérték az önkormányzattól, hogy kérjenek ha-
táridő hosszabbítást, mert ők nem érnek rá január 31-ig, az önkormányzatnak viszont na-
gyon kellene ez a 15 millió forint. Ugyancsak tartozik a Tiszafüred Kistérség Többcélú 
Társulása is, a mai kimutatás alapján 15 millió forinttal. Ez is nagyon sok pénz, Tiszafüred 
majdnem 10 millió forinttal tartozik a társulásnak, de van még néhány település, amelyik 
tartozik a Társulásnak és ezért nem tudják megadni, mert vannak önkormányzatok, ame-
lyek nem tudnak fizetni. Tiszagyenda tartozik 4 millió forinttal még 2010. évről. Így össze-
sen 64 millió forint a kintlévőség. A táblázatokból látszik, hogy mennyi a számlatartozás, 
természetesen ezek 60 napon belüli tartozások, de ha ezek a kintlévőségek nem lennének, 
le tudnák csökkenteni. Az adó esetében gondolja lesz bevétel, mert az utóbbi napokban 
küldtek ki felszólításokat, ezt követően már lehet inkasszálni is akár.  
A tájékoztatót a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.  
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy a bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képvise-
lőtestület tagjait, hogy az előterjesztett tájékoztatót fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal, egy tartózko-
dás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 



10 
 

254/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítésé-
ről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 
2011. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót a 
mellékletben benyújtottak szerint 
 
- 2.460.162 eFt bevétellel és  
- 2.525.848 eFt kiadással 
 

e l f o g a d j a . 
 
A Képviselőtestület megállapítja, hogy az év első kilenc hónapja során az önál-
lóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények folyamatos mű-
ködése szigorú gazdálkodás mellett biztosított volt. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Önállóan működő intézmények vezetői 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési kon-
cepciójára  
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, elkészült a város 2012. évi koncepciója. Minden 
évben meg kell tervezni, ezt törvény írja elő. Megemlíti, hogy Kunhegyes gesztorságával 
létrejött a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás, amelynek tagja Kunhegyesen 
kívül Abádszalók, Jászkisér, Tiszabura, Tiszasüly és Vezseny. Közel 2,5 milliárdos beru-
házásról van szó.  
A koncepciót a képviselőtestület munkabizottságai együttes ülésen véleményezték. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a testületet, hogy az együttes bizottsági ülésen a bi-
zottságok mindegyike a koncepció határozati javaslatát a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 
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Szabó András polgármester kiegészítésként elmondja, a képviselőtestület korábban dön-
tött abban, hogy akinek lakásfenntartási támogatása van, az egyszeri segélyt nem kaphat, 
hisz ugyanabból a keretből fizetik azt is. Itt is 90 %-os a támogatottság, 10 %-ot a városnak 
hozzá kell tenni. Kunhegyesen nagyon sokan kérték ezt a támogatási formát a közüzemi 
számlák csökkentésére.  
A határozati javaslatnál változás van annyi, hogy a természetbeni juttatásra 700 ezer Ft-ot 
kívánnak előirányozni, viszont kevesebb lesz az egyszeri átmeneti segély és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás. Azok a családok azonban, akik rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek évente két alkalommal, a tanévkezdés előtt és november hó-
napban évente rendszeresen pénzbeli segélyezésben részesülnek.  
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
2012. évi koncepciót és a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal, egy tartózko-
dás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
255/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról.  
 

Kunhegyes Város Önkormányzata megtárgyalta és a beterjesztett formában el-
fogadta a 2012. évi költségvetés koncepcióját. 
A 2012. évi költségvetési rendeletet a következő szempontok figyelembevéte-
lével kell elkészíteni: 
 
1. A költségvetési rendelettervezetet egyeztetni kell a jogszabályban és a Szer-

vezeti és Működési Szabályzatban előírt fórumokkal, testületekkel, a köz-
oktatási társulásokban résztvevő települési önkormányzatokkal. 

 
   Felelős:  jegyző 

Határidő:  2012. február 14. 
 
2. Az intézményi költségvetési egyeztetések során törekedni kell a működőké-

pesség megőrzésére, a bevételek teljes körű feltárására, pályázati lehetősé-
gek kihasználására, a racionális működés biztosítására. 

 
 Felelős:  intézményvezetők 

Határidő:  2012. február 3. 
 

3. A szociális ellátások megállapításánál – szociális étkeztetés, házi segítség-
nyújtás, nappali ellátás - az intézményi térítési díjnak kell érvényesülnie a 
személyi térítési díjakban. 

 
       Felelős:  igazgatási osztályvezető 

Határidő:  2012. március 31. 
 

4. A részletes költségvetés kidolgozása az alábbi részletes szabályok alapján 
történik: 
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a. A személyi juttatások tervezése során a jogszabályokban és a helyi ren-
deletekben foglaltak alapján kell eljárni, külön kiemelve a Ktv. 49/J. §-a 
(2) bekezdésében meghatározott szociális keretet, mely más célra nem 
használható fel és nem csoportosítható át.  

 
b. A rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével kell 

megállapítani. 
 
c. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére 

csak a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint já-
ró pótlékok állapíthatók meg a jogszabály (3) bekezdésében szereplő 
legkisebb mérték figyelembe vételével, kivéve, ha a fenntartó másképp 
nem döntött. Az illetménypótlékok – a területi pótlék kivételével - csak 
a szorgalmi időre biztosíthatók. 

 
d.   A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves összegét az illet-

ményalap ötszörösében határozza meg, mely tartalmazza az egyes jutta-
tásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterheket is. 

 
e.  Az intézményeknél meg kell tervezni az Áht. 100/E § (1) bekezdése 

szerinti teljesítményösztönzésre szolgáló kereteket, egyúttal a szabad 
előirányzatok zárolásra kerülnek.  

 
f.  A dologi kiadások tervezése során 

- a közüzemi kiadásokat naturális mutatók alapján, 12 hónap tényle-
ges mennyiségi adatai figyelembe vételével a várható árakon, 

- a szerződésen alapuló dologi kiadások a szerződések szerinti ösz-
szegben,  

- az egyéb (mennyiségi mutatóhoz nem kapcsolható) dologi kiadások 
esetében maximum a 2011. évi eredeti előirányzatok szerinti összeg-
ben tervezhetők, de intézményi szinten az összes dologi kiadás elői-
rányzata nem haladhatja meg a 2011. évi eredeti előirányzat szerke-
zetváltozással és szintre hozással korrigált előirányzatát.  

 
g.  A felhalmozási kiadások tervezésénél a már megkezdett beruházásokat, 

felújításokat, a már megnyert pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat 
kell elsődlegesen számításba venni. 

 A felhalmozási kiadások tervezésénél be kell tartani azt a szabályt, 
hogy felhalmozási kiadás csak felhalmozási célú bevétellel fedezve, 
önkormányzati összesenben egyensúlyosan kerülhet be a költségvetés-
be.  

 
Felelős:  intézményvezetők 

               kiskincstári csoportvezető 
               költségvetési csoportvezető 
     Határidő:  2012. február 5. 
 
h.  Az önkormányzat 5 millió Ft általános tartalék tervezésével számol 

2012. évben. 
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i.  A társadalmi szervezetek támogatására 2012. évben a 2011. évi eredeti 
előirányzat, ill. megállapodásban rögzített összeg tervezhető. Kiemelten 
kell tervezni az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó társadalmi 
szervezetek, így a Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság és a „Kunhegyes 
Városért” Közalapítvány támogatását.  

 
j.  Civil szervezetek támogatására 600 ezer Ft keret biztosítható. 
 
k.  A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány önkormányzati kötelező fel-

adatellátást biztosító 2012. évi részletes költségvetését a szükséges ön-
kormányzati támogatás megállapításához be kell kérni.  

 
      Felelős:  gazdasági osztályvezető 
      Határidő: 2012. január 25. 
 
l. Átmeneti szociális segélyként 500 ezer Ft, rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásként 300 ezer Ft, természetben nyújtott egyéb ellátások jog-
címen pedig 700 ezer Ft tervezhető. 

 
m. Méltányossági alapon megítélt rendszeres szociális segélyek (ápolási díj 

stb.), közgyógyellátás, valamint önkormányzati forrásból finanszírozott 
ösztöndíj –a már vállalt kötelezettségek forrását kivéve- nem tervezhe-
tő.  

 
n. Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. január 1-től kezdeményezi a 

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ-
ja kunhegyesi szakmai egységében az Áht. 100/E. § (1) bekezdése sze-
rinti teljesítményösztönzésre szolgáló keretek zárolását. 

 
  Felelős:   polgármester 
  Határidő:  2011. december 31. 

 
5. Egyéb tervezési feladatok: 
 

a./ A tervezés során minden kiemelt kiadási előirányzatnál be kell mutatni 
az önkormányzati kötelező, valamint nem kötelező feladat ellátásából 
eredő kiadásokat. Ágazati jogszabályokból adódó kötelező feladatokon 
túl vállalt feladatok ellátása, intézményfenntartás miatt működési hiány 
nem keletkezhet. 

 
b./ A költségvetés készítése a 292/2009. (XII. 19.) számú, többször módo-

sított Kormányrendeletben, és a helyi önkormányzat és szervei Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.) helyi rendelet-
ben előírt formában történik.  

c./ Csak a támogatások erejéig tervezhető a felhasználási cél szerinti ki-
adás. 

 
d/ Intézmények csak olyan táborokat - pl. alkotótábor, nyári tábor - szer-

vezhetnek, melyek önköltségének megtérítése biztosított a résztvevők 
által befizetett díjakból illetve pályázati forrásból. 
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      Felelős:   intézményvezetők 
      Határidő:  folyamatos 
 
e/   A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 

CLXIX. törvény 8. számú melléklet III. fejezet Kiegészítő szabályok 
2.1. pontjában szereplő, valamint a Magyarország 2012. évi költségve-
téséről szóló törvény 8. számú melléklet III. fejezet Kiegészítő szabá-
lyok 2.1. pontjában szereplő kapacitás-kihasználtságot minden intéz-
ményvezető köteles biztosítani, amennyiben nem biztosítható, intéz-
kedést kell kezdeményeznie a Képviselőtestület felé. 

 
      Felelős:   intézményvezetők 
      Határidő:  folyamatos 
 

Amennyiben olyan tartalmú döntés születik a fenntartó képviselőtestü-
letek részéről, megteremteni a feltételeket a vidéki tagintézmények 5-
8. osztályos tanulóinak fogadására.  
 

       Felelős:   intézményvezető 
       Határidő:  folyamatos 

 
       A beiskolázást követően a fenntartó is vizsgálja az oktatási intézmé-

nyek kapacitás-kihasználtságát. 
 
       Felelős:   törzskari csoportvezető 
       Határidő:  2012. május 31.   
 

6. Az önkormányzat 2012. évben is pályázatot nyújt be a forráshiány enyhíté-
sére. 

       
       Felelős:   gazdasági osztályvezető 

                          Határidő:   A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló  
 törvényben meghatározott legkorábbi határidő 

 
7. Kunhegyes Város Önkormányzata intézményei tanulmányi szerződéseket 

csak a polgármester írásbeli hozzájárulásával köthetnek.  
 
8. Az intézményeknél elsődlegesen egyéb ellátással nem rendelkezők foglal-

koztatásával kell megoldani az intézményi feladatokat.  
 

Felelős:   intézményvezetők 
Határidő:   folyamatos 

 
9. Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetését megalapozó 

egyéb döntések: 
 
a) A 2012/2013. tanév előtt át kell tekinteni a tanulói létszámot. Vala-

mennyi évfolyamon törekedni kell a maximális csoportlétszámok betar-
tására. 
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      Felelős:   intézményvezető 
      Határidő:  2012. május 31. 
 
b) A 2012/2013. tanévben 22 fő alatt nem indítható csoportbontás. A be-

iratkozást követően a Képviselőtestület számára a döntést elő kell készí-
teni. 

 
Felelős:   intézményvezető 
Határidő:   2012. május 31. 

 
c) 2012. évben a tankönyvrendelést megelőzően a tantárgyfelosztás terve-

zetét a fenntartó számára biztosítani kell. 
 

      Felelős:   intézményvezető 
      Határidő:  2012. május 31. 
 

 
10. A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola kunhegyesi tagintézményeiben a 2012/2013. tanévet megelőző-
en felül kell vizsgálni a pedagógus létszámkeretet. 

 
Felelős:   törzskari csoportvezető 
Határidő:  2012. június 30. 

  
11. Amíg a képviselőtestület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a pol-

gármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevéte-
leknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi intéz-
ményi feladatellátást szolgáló kiadási előirányzatokon belül a kiadások ará-
nyos teljesítésére. 

   
Felelős:  polgármester     
Határidő:  2012. február 15.   

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Pintér Erika, Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Elnöke, 5350 Tisza-

füred, Fő u. 1. 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. A képviselőtestület tagjai 
10. Önállóan működő intézmények vezetői 
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető  
12. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető 
13. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a 2012. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelenté-
séről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a 2012. évi Kunhegyesi Nagykun 
Kalendárium megjelentetéséről szól. A szerkesztő bizottság dolgozott egész évben, gyűj-
tötték az anyagot. Nagyon sok pozitív visszajelzés van, különösen azok részéről, akik már 
nem Kunhegyesen élnek, de a helyiek is nagyon szeretik olvasgatni. Ebben az évben a 21. 
alkalommal jelenik meg a kalendárium.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
256/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Nagykun Kalendárium 2012. évi megjelentetéséről. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi Kunhe-
gyesi Nagykun Kalendárium tartalmát 
 

j ó v á h a g y j a. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
5. Komáromi László felelős szerkesztő 
6. Víg Márta szerkesztő 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggon-
dozó Programban való részvételének támogatására 
 

( írásban csatolva ) 
 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, minden évben visszatérő előterjesztés a hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatá-
sa. Ebben az évben is több tanuló kívánja benyújtani a pályázatát. Ez elvi döntés a képvise-
lőtestület részéről, a városnak nem kerül pénzbe, de a gyerekeknek a programban való 
részvételét támogatja a testület. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy egyenként döntse-
nek a tanulók pályázatáról. 
Aki elfogadja azt, hogy Gál Dorina pályázatát a képviselőtestület támogassa, az kézfel-
nyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
támogatja a következő határozatával: 
 
257/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
GÁL DORINA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban 
való részvételének támogatására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályáza-
tát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-
ban való részvételre. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy 
GÁL DORINA  nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Bakó Márta) 
Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű ta-
nulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.  

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi 

támogatást nem tud nyújtani számára. 
 

4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozat-
tal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola 
részére küldje meg. 

 
Határidő: 2011. december 12. 
Felelős: Szabó András polgármester  
 
Erről értesülnek: 
1.  Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi u. 48. 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, aki elfogadja azt, hogy Szabó Boglárka pályáza-
tát a képviselőtestület támogassa, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
támogatja a következő határozatával: 
 
258/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
SZABÓ  BOGLÁRKA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramban való részvételének támogatására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályáza-
tát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-
ban való részvételre. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy 
SZABÓ BOGLÁRKA  nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Juhász 
Mária) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos hely-
zetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.  

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi 

támogatást nem tud nyújtani számára. 
 

4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozat-
tal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola 
részére küldje meg. 

 
Határidő: 2011. december 12. 
Felelős: Szabó András polgármester  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Fűtő Georgina ügykezelő 
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Szabó András polgármester megkérdezi, aki elfogadja azt, hogy Szívos Dóra pályázatát a 
képviselőtestület támogassa, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
támogatja a következő határozatával: 
 
259/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
SZÍVOS DÓRA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban 
való részvételének támogatására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályáza-
tát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-
ban való részvételre. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy 
SZÍVOS DÓRA nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Bekecs Mária) 
Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű ta-
nulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.  

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi 

támogatást nem tud nyújtani számára. 
 

4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozat-
tal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola 
részére küldje meg. 

 
Határidő: 2011. december 12. 
Felelős: Szabó András polgármester  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi u. 48. 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, aki elfogadja azt, hogy Zsigmond Krisztián pá-
lyázatát a képviselőtestület támogassa, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
támogatja a következő határozatával: 
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260/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
ZSIGMOND KRISZTIÁN a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programban való részvételének támogatására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályáza-
tát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-
ban való részvételre. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy 
ZSIGMOND KRISZTIÁN  nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: He-
gyi Ágnes) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.  

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi 

támogatást nem tud nyújtani számára. 
 

4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozat-
tal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola 
részére küldje meg. 

 
Határidő: 2011. december 12. 
Felelős: Szabó András polgármester  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi u. 48. 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, aki elfogadja azt, hogy Király Ildikó pályázatát a 
képviselőtestület támogassa, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
támogatja a következő határozatával: 
 
261/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
KIRÁLY ILDIKÓ a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-
ban való részvételének támogatására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályáza-
tát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-
ban való részvételre. 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy 

KIRÁLY ILDIKÓ  nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Szabó Ildikó 
Teréz) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos hely-
zetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.  

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi 

támogatást nem tud nyújtani számára. 
 

4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozat-
tal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola 
részére küldje meg. 

 
Határidő: 2011. december 12. 
Felelős: Szabó András polgármester  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi u. 48. 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, aki elfogadja azt, hogy Molnár Kata pályázatát a 
képviselőtestület támogassa, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
támogatja a következő határozatával: 
 
262/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
MOLNÁR KATA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-
ban való részvételének támogatására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályáza-
tát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-
ban való részvételre. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy 
MOLNÁR KATA  nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Kovács 
Krisztina) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.  

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi 

támogatást nem tud nyújtani számára. 
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4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozat-

tal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola 
részére küldje meg. 

 
Határidő: 2011. december 12. 
Felelős: Szabó András polgármester  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi u. 48. 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, aki elfogadja azt, hogy Nagy Adrienn pályázatát 
a képviselőtestület támogassa, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
támogatja a következő határozatával: 
 
263/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
NAGY ADRIENN a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-
ban való részvételének támogatására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályáza-
tát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-
ban való részvételre. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy 
NAGY ADRIENN  nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Házi Anikó) 
Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű ta-
nulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.  

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi 

támogatást nem tud nyújtani számára. 
 

4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozat-
tal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola 
részére küldje meg. 

 
Határidő: 2011. december 12. 
Felelős: Szabó András polgármester  
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi u. 48. 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, Szabó Viktória pályázatát a képviselőtestület nem 
tudja támogatni, mivel nem rendelkezik a pályázati kiírás szerinti hátrányos helyzet igazo-
lására szolgáló dokumentummal. 
Javasolja a pályázati kérelem elutasítását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
264/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
SZABÓ VIKTÓRIA, a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramban való részvételének elutasításáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 

nem támogatja, 
 
hogy SZABÓ VIKTÓRIA  (Kunhegyes, Nyár u. 14. szám alatti lakos) a 
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Szakiskola Dózsa Úti Tagintézményének 8. osztályos tanulója Kunhegyes 
Város képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű tanulók Arany Já-
nos Tehetséggondozó Programban, mivel a tanuló nem rendelkezik a pá-
lyázati kiírás szerint a hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumen-
tumokkal. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a tanuló pá-
lyázatát visszaküldi az iskola igazgatója részére. 

 
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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TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 
 
10/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Művelődési Központnak egy pályázat benyújtá-
sához azonnali beszedési megbízásra felhatalmazást kell elfogadni. Akármilyen kicsi ösz-
szegről is van szó, ezt már mostanában szinte minden pályázathoz kérik.  
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: 
 
265/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Nemzeti Kulturális Alap javára „Az együtt egymásért – művészetekkel az esélyegyenlő-
ségért – fogyatékkal  élők és  épek III. térségi művészeti fesztiválja megrendezésére” című 
pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalma-
zásról. 
 

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: 2012.05.21-től – 2014.05.21-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 
3. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4. 
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4. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest, Pf.: 82. 
5. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
10/2.  alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, korábbi határozatával a képviselőtestület úgy dön-
tött, hogy a KESE akkor kapja meg a további 500 ezer Ft-os támogatást, ha legalább a 8. 
helyet elérik a bajnokságban.  
Kérelem érkezett a Kunhegyes ESE részéről, hogy valóban, a nagy csapat rosszul teljesí-
tett, azonban az utánpótlás megérdemli, hiszen elsők lettek, de akár az ifjúsági, akár a kor-
osztályos csapat mindig ott van az élen.  
Javasolja, hogy az utánpótlást támogassa a képviselőtestület. 
Aki a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
266/2011. (XI.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyes ESE labdarúgó szakosztályának támogatásáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a város sportte-
vékenységének támogatásáról szóló 42/2003. (XII.16.) önkormányzati ren-
delete alapján a Kunhegyes ESE labdarúgó szakosztályát 500.000 Ft-tal 
 

t á m o g a t j a. 
 

2. Az összeg az éves versenysport támogatási keret terhére kerüljön kifizetésre, 
és azt az utánpótlás nevelés támogatására kell felhasználni. 

 
3. Az egyesület a támogatás felhasználásáról, az éves kötelező elszámolás ke-

retén belül köteles számot adni. 
 

4. A támogatás utalásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya gondos-
kodik. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó György Kunhegyes ESE ügyvezetője 
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5. Szabó István az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság elnöke 

6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Bodó István főmunkatárs 

 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület munkáját elvégezte. Megköszöni 
képviselőtársainak az ülésen való részvételt, a döntésekben való közreműködésüket. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 40 perckor bezárja. 
 
 

Kfm. 
 
 

 
 
        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/454/43/2011. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2011. november 29-én megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 29. 
 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 

Rendelet 
száma 

Rendelet tárgya Kódszám 

22/2011. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendelet 
módosítása 

B 1 

23/2011. A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének 
fenntartásáról szóló 31/2007. (XII.14.) önkormányzati rende-
let módosítása 

G 3 

24/2011. A helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

A 1 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

252/2011. a Remondis Tisza Kft. tevékenységéről szóló beszámoló el-
fogadásáról 

C 2 

253/2011. Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata elfogadásáról 

Z 1 

254/2011. Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
III. negyedéves teljesítéséről 

Z 1 

255/2011. Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési 
koncepciójáról 

D 4 
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256/2011. a Kunhegyesi Nagykun Kalendárium 2012. évi megjelenteté-
séről 

J 1 

257/2011. GÁL DORINA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatá-
sára 

J 4 

258/2011. SZABÓ  BOGLÁRKA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programban való részvételének tá-
mogatására 

J 4 

259/2011. SZÍVOS DÓRA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatá-
sára 

J 4 

260/2011. ZSIGMOND KRISZTIÁN a Hátrányos helyzetű tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel-
ének támogatására 

J 4 

261/2011. KIRÁLY ILDIKÓ a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatá-
sára 

J 4 

262/2011. MOLNÁR KATA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatá-
sára 

J 4 

263/2011. NAGY ADRIENN a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatá-
sára 

J 4 

264/2011. SZABÓ VIKTÓRIA, a Hátrányos helyzetű tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programban való részvételének eluta-
sításáról 

J 4 

265/2011. a Nemzeti Kulturális Alap javára „Az együtt egymásért – művésze-
tekkel az esélyegyenlőségért – fogyatékkal  élők és  épek III. térsé-
gi művészeti fesztiválja megrendezésére” című pályázathoz 
kapcsolódóan azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló 
felhatalmazásról 

Z 1 

266/2011. a Kunhegyes ESE labdarúgó szakosztályának támogatásáról Z 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


