
 
Jegyzőkönyv 

 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 22-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:     Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr.Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, 
Nagy Kálmán, Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze 
László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági 

osztályvezető, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Földi Zsuzsan-
na vezető-tanácsos, Bodó István főmunkatárs, Fűtő Georgina ügykezelő, 
Kissné Veres Edit Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-
mény tagintézményvezetője, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság tagja, Szabó József a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány csoportvezetője, Richter Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 
ügyvezetője, Pappné Nagy Zsuzsanna a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű 
Kft. gazdasági vezetője, Nánási Gyula a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű 
Kft. felügyelő bizottsága tagja 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 mind a kilenc önkormány-
zati képviselő jelen van.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg. 
 
Nagy Kálmán bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülésének Egyebek napirendi pontjá-
ban szeretné egy ügy megtárgyalását kérni. 
 
Szabó András polgármester a fentiek figyelembe vételével kéri a napirendi javaslat elfo-
gadását. 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e interpelláció, közérdekű kérdés, bejelentés 
a képviselőtestület tagjai részéről. 
 
Kontra József megkérdezi, továbbra sem javult a mozgásszervi állapota a lakosságnak. Az 
év elején még Nagy Kálmán képviselő tervei között szerepelt a majdani mozgásszervi, 
rehabilitációs központ kialakítása. Ennek megvalósításának különféle akadályai lettek, 
vannak, de erről sincsenek pontos információi. Kérdése arra irányul, tervezik-e egy kis 
kezelő helyiség létrehozását, hogy ne kelljen eljárni továbbra is Tiszafüredre, Kisújszállás-
ra, Berekfürdőbe az ilyen jellegű betegeknek.  
 
Szabó András polgármester válasza, egyelőre nem tervezik, de amiről a zárt ülésen Nagy 
Kálmán képviselő szeretne beszélni, az tartalmazza az erre vonatkozó választ is.  
Miután több közérdekű felvetés nem volt, a továbbiak a nyilvános ülés tervezett napirendje 
szerint végzik munkájukat. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a köztisztaságról, a közterületek és  ingatlanok rendjéről és 
a szervezett köztisztasági közszolgáltatásokról szóló 35/2004. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Remondis Tisza Kft. benyújtotta a 2012. évi  hul-
ladékszállítási díjra vonatkozó javaslatát és ennek megfelelően az önkormányzati rendelet 
átdolgozásra került.  
A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a bizottság a javasla-
tot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.  
 
Szabó András polgármester elmondja, a 80 literes gyűjtőedények tekintetében 19 Ft-tal 
emelkedik a havi díj, az előző években egy nagyobb emelés volt, most kisebb lesz. Úgy 
gondolja, hogy ez elfogadható, hisz a Remondis Tisza Kft-nek is talpon kell maradni, ami 
nem egyszerű dolog. Elég sokat fektettek be az önkormányzatok helyett a lerakónak a 
megépítése során.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet terveze-
tet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendeletet hat igenlő szavazattal – minősített 
többséggel – három tartózkodás mellett elfogadja és megalkotja 
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

25/2011. (XII.23.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a szervezett köztisztasági 

közszolgáltatásokról szóló 35/2004. (VII.16.) rendelet módosításáról 
 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés 2012. évi önkormányzati közüzemi ivóvíz- és csatornadíjak 
megállapítására 
 

( írásban csatolva) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a közüzemi víz- és csatornadíjakra vonatkozóan 
elkészült a javaslat, amelyet a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság vélemé-
nyezett. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a testületet, a 2,46 %-os víz- és csatornadíj emelést, 
illetve a 4 %-os béremelést a bizottság támogatta, a képviselőtestületnek elfogadásra java-
solja. 
 
Szabó András polgármester elmondja, a béremelés kompenzálja azt, hogy a dolgozók 
nettó bére ne csökkenjen az adótörvény változása miatt.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a víz- és csatorna-
díjak emelésének mértékéről, illetve a bérfejlesztésre vonatkozó határozati javaslatot fo-
gadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
268/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó kérdésekről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi Víz- és 
Csatornamű Kft. 2012. évi gazdálkodását érintő kérdésekben az alábbi határo-
zatot hozza: 
 
- A közüzemi víz- és csatorna szolgáltatás nettó díjainak megállapításánál 

2,56 %-os áremeléssel egyetért.  
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- A Kft. munkavállalói tekintetében 2012. évre vonatkozóan 4 %-os béreme-
lést engedélyez. 

 
A Képviselőtestület megbízza Szabó András polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a víz- és csatornadíjak 
2012. évi mértékét tartalmazó rendelet tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendeletet egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

26/2011. (XII.23.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a 2012. évi önkormányzati közüzemi ivóvíz- és csatornadíjak megállapításáról 

 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. 
év I. félévi munkatervének megállapítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, elkészült a képviselőtestület 2012. év I. félévi 
munkaterve. Megkérdezi, van-e javaslat a munkatervet illetően. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
határozati javaslatot fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
269/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 

a képviselőtestület 2012. év I. félévi munkaprogramjáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormány-
zat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.) 
rendelete 6. §-ában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva 2012. év I. félévi 
munkatervét a következők szerint állítja össze: 

 
1./ Ülés időpontja:  2012. január 24. (kedd) 15.00 óra 
 

 Napirendi javaslat: 
 

1./ Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. IV. negyedévi tevé-
kenységéről 

 Előterjesztő: Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány  
csoportvezetője 

 
2./ Javaslat a Kunhegyesi Szent István Termálfürdő 2011. évi szezonra vonatkozó 

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

 
3./ Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 
 

 
Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlése: 
1./ Előterjesztés a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője megbízatá-

sáról és díjazásának megállapításáról 
 Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 
 
 
2./ Ülés időpontja:   2012. február 14. (kedd) 15.00 óra 
 

 Napirendi javaslat: 
1./ Javaslat a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Véleményezi:   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 
2./ Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megál-

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

Megtárgyalja:  képviselőtestület valamennyi munkabizottsága  
        érdekképviseleti szervek 

 
3./ Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben biztosított gyermekétkeztetés 

térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság 

 
4./ Előterjesztés a 2012/2013-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai be-

íratásának, az óvodai jelentkezések időpontjának, valamint az indítandó 
csoportok létszámának meghatározásáról 

 Előterjesztő:   jegyző 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

Sport Bizottság 
 

5./ Beszámoló a 2011. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvé-
nyek költségfelhasználásáról 

 Előterjesztő: Szabó András polgármester  
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

Sport Bizottság 
 

6./ Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 
 
Z-1./ Tájékoztató Dr.Pénzes Tímea jegyző 2011. évi teljesítménykövetelményeinek 

teljesítéséről, javaslat a jegyző 2012. évi teljesítménykövetelményeinek 
meghatározására 

 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
  
 

 
 

3./ Ülés időpontja:  2012. március  27. (kedd) 15.00 óra 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Kunhegyes városában, javaslat 

a további feladatokra 
 Előadó:    Karcag város rendőrkapitánya 

 
2./ Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről 
 Előterjesztő:   Molnár Zoltán tűzoltóparancsnok 

 
3./  Előterjesztés a helyi sport támogatására elkülönített keret felosztására 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
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 Véleményezi:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság 

 
4./ Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési ütemtervé-

re 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 
5./ Tájékoztató a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. 

évi szakmai munkájáról 
 Előterjesztő:  Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság 

 
6./ Javaslat időszerű feladatok megoldására 

 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 
 
 

 
 

4./ Ülés időpontja:  2012. április 24. (kedd) 15.00 óra 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének telje-

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

 
2./ Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített be-

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

 
3./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységéről 
 Előterjesztő:   Szabó András polgármester 
  
4./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő:  Barta Ferenc aljegyző 

 
5./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzat 

2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 
6./ Javaslat folyószámla hitel igénybevételére 
 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 



8 
 

7./ Előterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 
Központja Kunhegyesi Szakmai Egységében biztosított szociális ellátások térí-
tési díjairól 

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

Oktatási, Kulturális, Egészségügyi, Ifjúsági, Szociális és 
Sport Bizottság 
 

8./ Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. I. negyedévi tevé-
kenységéről 

 Előterjesztő: Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány  
csoportvezetője 

  
9./ Javaslat időszerű feladatok megoldására. 
 Előterjesztő:   Szabó András  polgármester 

 
 
Z-1./   Javaslat kitüntető díjak adományozására 
 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 
 

 
 
5./ Ülés időpontja: 2012. május 29. (kedd)  15.00 óra 

 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő:    Imre Péter a kuratórium elnöke 
 
2./ Tájékoztató a gyermekvédelem 2011. évi helyzetéről Kunhegyes városában 
 Előterjesztő:  Szabó György, a Városi Gyámhivatal vezetője 
  
3./ Tájékoztató a település szociális és egészségügyi helyzetéről 
 Előterjesztő:  Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgálta-
tó Központja Kunhegyes Szakmai Egysége vezetője 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság 

 
4./ Előterjesztés a 2012/2013. tanévben indítandó óvodai és általános iskolai cso-

portok, valamint általános iskolai első osztályok létszámának meghatározásáról 
 Előterjesztő:  Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság 

 
5./ Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására 
 Előterjesztő:   Szabó András polgármester 
 Véleményezi:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
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6./ Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 
 

Z-1./   Javaslat kitüntető díjak adományozására 
 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 
 

 
Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlése: 
1./ Előterjesztés a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 2011. évi tevékenységéről, 

a mérlegbeszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Kolozsvári Imre ügyvezető,  

szóbeli kiegészítést tesz a Felügyelő Bizottság  
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Köz-
hasznú Nonprofit Kft. taggyűlése: 

1./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Ki-
emelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről, a mérlegbe-
számoló elfogadásáról 

 Előterjesztő:  Richter Sándor ügyvezető,  
szóbeli kiegészítést tesz a Felügyelő Bizottság 

 
2./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Ki-

emelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. üzleti 
évről szóló közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete elfogadásáról 

 Előterjesztő:  Richter Sándor ügyvezető,  
szóbeli kiegészítést tesz a Felügyelő Bizottság 

 
 

 
6./ Ülés időpontja:  2012. június 26. (kedd)  15.00 óra 

 
Napirendi javaslat: 

 
1./ Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. évi II. 

félévi munkatervének megállapítására 
 Előterjesztő:   Szabó András polgármester 
 
2./ Javaslat a 2012. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények 

költségvetés-tervezetére 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság 

  
3./ Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 Előterjesztő:  Szabó András  polgármester 
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A munkatervben szereplő napirendek előterjesztéseinek leadási határideje: 
- a képviselőtestületi ülést megelőző 10. nap 
- bizottság által előzetesen véleményezendő előterjesztések esetében a bizott-

sági ülést megelőző 5. nap.  
 

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

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

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

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői tel-
jesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a köztisztviselők 2012. évi teljesít-
ményértékelését meghatározó célok meghatározásáról szól. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
270/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 

a köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-követelményei alapján képező célok meghatározá-
sáról.   

A Képviselőtestület megtárgyalta Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-
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követelményei alapját képező célokról szóló előterjesztést, és az alábbi határo-
zatot hozza: 
 
A Képviselőtestület Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselőkkel 
szemben 2012. évre támasztandó teljesítmény-követelmények alapjául az aláb-
bi célokat határozza meg: 
 
 
I./ Az Önkormányzat gazdasági programja alapján meghatározott célok: 
 
1. A város fejlesztési céljainak elérése érdekében a pályázatok útján az Önkor-
mányzat által elérhető lehetőségek maximális kihasználása, a pályázati kiírások 
folyamatos figyelemmel kísérése, az aktuális pályázatok mielőbbi előkészítése 
és benyújtása, valamint a nyertes pályázat lebonyolítása. 
 
2. 2012-ben is elsődleges legyen a költségvetés végrehajtása a pénzügyi műkö-
dés területén, a szabályszerűség, hatékonyság és a takarékosság figyelembe vé-
telével. 
 
II./ Aktuális kiemelt célok: 
 
3. Az új Alaptörvényben és az ehhez kapcsolódó már elfogadott, valamint a jö-
vőben elfogadandó legfontosabb, úgynevezett sarkalatos törvényben foglaltak 
figyelemmel kísérése és az ebből adódó feladatok végrehajtása. 
 
4. Felkészülés a Járási Hivatalok felállításával kapcsolatos szervezeti átalakítá-
sokra. 
 
5. A Képviselőtestületi, illetve bizottsági ülések színvonalas szakmai igazgatási 
és jogi előkészítése, a lebonyolítás feltételeinek biztosítása. A Képviselő-
testület üléstervében szereplő napirendek határidőben történő előkészítése. A 
megalkotott rendeletek érvényesülésének figyelemmel kísérése, a hozott hatá-
rozatok időbeni végrehajtása. 
 
6. A 2012. évtől kezdődő Startmunka programban foglalt önkormányzati fel-
adatok végrehajtása, az ezzel kapcsolatos jogszabályváltozások folyamatos fi-
gyelemmel kisérése és betartása. 
 
7. A kiemelt beruházások lebonyolításában való közreműködés. 
 
8. A polgármester, illetőleg a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó önkor-
mányzati és államigazgatási ügyek előkészítése. 
 
9. A szociális és gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei módosítá-
sából eredő feladatok végrehajtása, a támogatási rendszer áttekintése. A szociá-
lis igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet jogsza-
bályoknak megfelelő átalakítása. 
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10. A bürokráciamentes ügyfélbarát ügyintézés érdekében az ügyintézés szín-
vonalának és a hatósági ügyintézés ügyfeleket szolgáló jellegének javítása a la-
kossági panaszok csökkentése útján. 
 
11. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során az önkor-
mányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, biz-
tosítva a gazdálkodás szabályszerűségét, célszerűségi, hatékonysági és takaré-
kossági szempontok figyelembevétele alapján. 
 
12. A feladatok ellátása során törekedni kell az önkormányzati vagyon haté-
kony hasznosítására. Az ehhez vonatkozó szerződések önkormányzati érdekből 
történő módosításának, megszüntetésének kezdeményezésére. A jogszabályok 
által megkövetelt nyilvántartások vezetése, szükséges időközönként történő ak-
tualizálása, a vagyonértékelés, értékbecslés, elvégzése. 
 
13. Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralékok 
csökkentése. A behajtások hatékonyságának növelése. 
 
14. Intézkedési tervjavaslat kidolgozása a közoktatási intézmények esetleges 
állami átadásával kapcsolatban. Felkészülés az érintett intézmények átadásával 
kapcsolatos dokumentumok előkészítésére, felülvizsgálatára. Részvétel mind 
az átadandó, mind az önkormányzat kezelésében maradó intézmények költség-
vetésének előkészítésében. 
 
15. A 2012. évhez kapcsolódó évfordulók méltó megünneplése, az évfordulók-
kal kapcsolatos események megszervezése. Kapcsolattartás különböző szerve-
zetekkel, testvérvárosokkal és a médiával. 
 
16. A sporttevékenységekhez és egészséges életmód népszerűsítéséhez kapcso-
lódó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, ajánlása az érdekeltek részé-
re. A városban zajló sportrendezvények előkészítése, szervezése, kapcsolattar-
tás a sportegyesületekkel. 
 
17. Kiemelt figyelmet kell fordítani a személyes adatok védelmével és a közér-
dekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos előírások betartására. Biztosítani 
kell a közérdekű adatok és az azokban történt változások folyamatos közzété-
telét.  
A városi portált (www.kunhegyes.hu) folyamatos friss információkkal kell fel-
tölteni. 
 
18. A Polgármesteri Hivatal ügyintézésében erősödjön a szolgáltató jelleg és 
fokozottan érvényesüljön a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei. Az 
ügyintézési határidő pontos betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, fel-
világosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése, a lehetősé-
gekhez képest az eljárások egyszerűsítése. Kiemelendő továbbá, hogy javítani 
kell a szervezeti egységek közötti kommunikációt az ügyfelek tehermentesítése 
céljából. 
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III. Egyéb célok: 
 
19. Az önkormányzati intézmények működési feltételeinek folyamatos figye-
lemmel kísérése, szakmai munkájuk segítése, gazdaságos működtetés elősegí-
tése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatellátás feltételeit biztosító intéz-
ményi vagyon állagának megóvására, felújítására. 
 
20. A lehetőségekhez mérten biztosítani kell a közigazgatási tevékenység in-
formatikai továbbfejlesztését, figyelemmel az elektronikus ügyintézés beveze-
téséhez szükséges feltételek megteremtésére. 
 
Határid ő: folyamatos, 2012. február 15. 
 
Felelős: a polgármester, a jegyző és az osztályvezetők 

 
Err ől értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Képviselőtestület tagjai 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, köztisztviselői 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal javára 
azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési 
megbízás megadásáról kell dönteni. Már most az a gyakorlat, hogy minden pályázathoz 
bekérik ezt is. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.  
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
271/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
 azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról. 
 

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

engedélyezi 



14 
 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 számlájára beszedési 
megbízás benyújtását – 6 fő 2011. december 1-től 2012. január 31-ig pályázat 
keretében megvalósuló foglalkoztatásához kapcsolódóan – a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal alábbi számlája javára: 
 
10045002 - 00299602 
 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Kun-
hegyes Város Polgármesterét a felhatalmazó levél aláírására.  
 
Erről értesülnek 
1. Szabó András polgármester 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4. 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunhegyesi Kiren-

deltsége 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10. 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Nemzeti Erőforrás Minisztérium javára azonnali beszedé-
si megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak pályázathoz kapcsolódóan a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériuma javára azonnali beszedési megbízás megadásáról kell dönteni. Ez 
a pályázat Tiszagyendát érinti.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
272/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai Tagintézmény (5233 Tiszagyenda, Ady E. u. 
3.) 1-4. évfolyamának működtetésére vonatkozó pályázathoz kapcsolódóan azonnali be-
szedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában biztosí-
tott jogkörében eljárva 
 

engedélyezi 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 számlájára beszedési 
megbízás benyújtását a Nemzeti Erőforrás Minisztérium alábbi számlája javá-
ra: 
 
10032000-01220328-50000005 
 
A felhatalmazás időtartama: 2011.09.01-től – 2017.07.31-ig 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Kun-
hegyes Város Polgármesterét a felhatalmazó levél aláírására.  
 
Erről értesülnek 
1. Szabó András polgármester 
2. Pisók István Tiszagyenda Polgármestere 
3. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4. 
4. Nemzeti Erőforrás Minisztériuma  
5. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés fűtő fali gázkazán beszerzéséhez szükséges értékesítő kivá-
lasztásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja a Polgármesteri Hivatal főépületében az egyik fűtő 
kazán elromlott, aminek azonnali cseréjére volt szükség. Árajánlatot bekérték, és ahogy 
látja a legkedvezőbb ajánlatot a Szathmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta 377.800 
Ft értékben. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzott javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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273/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
fűtő fali gázkazán beszerzéséhez szükséges értékesítő kiválasztására. 
 

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

megbízza 
 

SZATMÁRI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 
(5100 Jászberény, Jásztelki u. 73.) 

 
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala I. sz. épület fűtő fali gázkazán be-
szerzéshez szükséges értékesítőt. 
 
Bruttó beszerzési ár: 377.800 Ft, azaz: Háromszázhetvenhétezer-nyolcszáz 
forint. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a megrendeléshez kapcsolódó feladatok ellátására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5100 Jászberény, Jásztelki u. 73. 
5. Agromix 2002 Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyenda u. 3246/2. 
6. Malom-Bau Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. 
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Kunhegyes város 2012. évi kulturális és sport rendezvényeinek 
tervezetére 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
  
Szabó András polgármester tájékoztatja a testületet, hogy elkészült a város 2012. évi kul-
turális és sport rendezvény tervezete. A tervezetet az Oktatási, Kulturális, Szociális, Egész-
ségügyi, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezte. 
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Szabó István elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy a bizottság a rendezvény tervezetet 
áttekintette és azt a képviselőtestületnek az előterjesztett formában elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
274/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes város 2012. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetéről. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évre terve-
zett kulturális és sport programokat összefoglaló programfüzet tartalmát a 
mellékelt tartalommal előzetesen 
 

j ó v á h a g y j a. 
 

2. A Képviselőtestület a programfüzet végleges tartalmát Kunhegyes Város 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletében tervezi, a 2011. 
évi költségvetési rendeletben meghatározott keretszámokkal fogadja el. 
 

3. Az önkormányzati rendezésű programok teljes körű koordinálásáért, szerve-
zéséért, lebonyolításáért felelős személyt minden rendezvény előtt a pol-
gármester jelöli ki. 
Határidő: folyamatos 

 
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. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Molnár János költségvetési csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi 
munkatervének elfogadására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság elfogadta a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény 2012. évi munkatervét, amelyről tájékoztatta a képviselőtestületet. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a tájékoztatót fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a tájékoztatót egyhangúlag, kilenc igenlő szava-
zattal elfogadja a következő határozatával: 
 
275/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 

a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi munkatervének 
tudomásul vételéről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Oktatási, Kulturá-
lis, Szociális, ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tájékoztatóját a Kunhe-
gyes Város Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi munkatervére 
vonatkozóan - a mellékelt tartalommal - tudomásul veszi.  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. A társulásban résztvevő települések polgármesterei 
5. Szabó István az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

Sport Bizottság elnöke 
6. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
7. Kisné Veres Edit könyvtárvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. év I. félévi kultu-
rális és sport rendezvényei költségvetés tervezetére 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a következő év I. félévi kulturális és sport rendez-
vények költségvetés tervezete került a képviselőtestület elé. A tervezetet az Oktatási, Kul-
turális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a tervezetet elfogadásra java-
solja. 
 
Szabó András polgármester kiegészítésként elmondja, már az elmúlt évben is a takarékos-
ság jegyében egy millió forinttal csökkentették az összeget, a következő évben is ezzel az 
összeggel tudnak tervezni a rendezvényeket illetően. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a tervezetet fogad-
ják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
276/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek 
költségvetés-tervezetéről. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2012. év I. félévi rendezvények megva-
lósítására 1.547.200 Ft-ot, azaz: Egymillió-ötszáznegyvenhétezer-kettőszáz 
forintot a városi költségvetés tervezetében  
 

j ó v á h a g y j a . 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a teljesítést követő soros képviselőtestü-
leti ülésen áttekinti a 2012. év I. félévben megvalósult kulturális és sport 
rendezvények költségfelhasználását. 

 
Felelős:   Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
Határidő:  2012. július 30.  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
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5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény igazgatója 

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

 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai 
munkálatok ellátásához szolgáltató kiválasztásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzati kiadványok, nyomtatványok 
előállítására nyomdai feladatok ellátására szolgáltató kiválasztására ajánlatot kértek be. A 
beérkezett ajánlatokból látható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Rózsa és Társa Kft. adta. 
Idáig is ő végezte az önkormányzatnak ezt a munkát. Javasolja, hogy őt bízzák meg ezzel a 
feladattal továbbra is. 
Kéri a javaslat elfogadását.  
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
277/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátásához szolgál-
tató kiválasztásáról. 
 

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

megbízza 
RÓZSA és Társa Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 

(5340 Kunhegyes, Arany János u. 49.) 
 
a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátásá-
hoz 2012. december 31. napjáig. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Rózsa és Tása Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 5340 Kunhegyes, Arany 
János u. 49. 

5. Kis-Új-Lap Nyomdaipari Kft. 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. 
6. Árnyalat-Press Nyomdaipari Kft. 4029 Debrecen, Hajnal u. 21. 
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a 2011. évi Startmunka mintaprogram utólagos jóváhagyá-
sáról és a 2012. évi Startmunka mintaprogram elfogadásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, tavaly ősszel indult a Startmunka mintaprogram, 
amely kapcsán 81 főt tudtak foglalkoztatni. Ennek a két hónapos programnak a teljes költ-
sége 11.555.243 Ft volt, amelyből közvetlen költség 10.752.500 Ft. Majd egy későbbi elő-
terjesztésből láthatják, hogy mi mindent tudtak vásárolni ebből az összegből, hogy haté-
kony legyen a munkavégzés. 
Ez a program 2012. évben is folytatódik, 2012. január 9-től december 31-ig, közel 300 fő 
foglalkoztatására ad lehetőséget. 
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy elsőként a 2011. 
évi program utólagos jóváhagyásáról döntsenek. 
Aki elfogadja az előterjesztett határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
278/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Belügyminisztérium által elfogadott 2011. évi Startmunka mintaprogram utólagos jóvá-
hagyásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utólagosan jóváhagy-
ja a Belügyminisztérium által 2011. október 26-án elfogadott 2011. évi Start-
munka mintaprogramhoz kapcsolódó pályázat szakmai tartalmát és költségve-
tését. 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a tárgyban korábban hozott 181/2011. 

(IX.05.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

2. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a döntéssel 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
 

 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a 2012. évi Startmunka 
mintaprogram indítását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadják el. 
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
279/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a 2012. évi Startmunka mintaprogram szakmai tartalmának és költségvetésének elfogadá-
sáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázat szakmai 
tartalmát és költségvetését az alábbiak szerint elfogadja: 
 
A 2012. évi mintaprogram elemei: 
- mezőgazdasági projekt 
- közúthálózat javítása projekt 
- illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása projekt 
 
Foglalkoztatni kívánt létszám: 
- mezőgazdasági projekt: 166 fő 
- közúthálózat javítása projekt: 77 fő 
- illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása projekt: 55 fő 
Összesen: 298 fő 
 
A program időtartama: 2012. január 09 – 2012. december 31. 
 
A 2012. évi program költségösszetétele: 

A támogatás teljes időtartamára (Ft) Költség megnevezése 
2012 Összesen 

Munkavállalók munkabére 215.424.000 215.424.000 
Munkabérek járulékai 29.082.240 29.082.240 
Bér és járulék összesen: 244.506.240 244.506.240 
Munkabérek és járulékai után 
igényelt támogatási összeg 

244.506.240 244.506.240 

Közvetlen költség 130.392.307 130.392.307 
Szervezési költség 0 0 
Támogatási igény összesen: 374.898.547 374.898.547 
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Támogatás mértéke:  100 % 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a döntéssel 
kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a felzárkóztató oktatás támogatására, az első fordulóban 
elnyert támogatási összeg felhasználásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a felzárkóztató oktatás támogatására pályázatot 
nyújtottak be és a megnyert támogatás felhasználására vonatkozóan kell döntést hozni. 
Elsősorban kerékpárok és hozzá kapcsolódó eszközök beszerzésére vonatkozóan kértek be 
ajánlatot, a legjobb ajánlatot Kalmár Zsolt egyéni vállalkozó adta. 
Aki elfogadja a javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
280/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a 4/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 3-4. §-a szerinti felzárkóztató oktatás támogatásához 
kerékpárok és azok tartozékainak beszerzésére. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete saját jogkörében el-
járva a 4/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 3-4. §-a szerinti felzárkóztató oktatás 
támogatása pályázat keretében a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény és Szakiskola Kossuth úti Általános Iskola és Szakis-
kola Tagintézmény részére az alábbi kerékpárokat és tartozékait szerzi be: 
 

Megnevezés Mennyiség 
(db) 

Nettó egység-
ár (Ft/db) 

ÁFA 
 (Ft/db) 

Bruttó egy-
ségár (Ft/db) 

Bruttó ár 
összesen  

(Ft) 

Kerékpár 28-as női 5 26.000 6.500 32.500 162.500 
Kerékpár 26-os női 5 26.000 6.500 32.500 162.500 
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Megnevezés Mennyiség 
(db) 

Nettó egység-
ár (Ft/db) 

ÁFA 
 (Ft/db) 

Bruttó egy-
ségár (Ft/db) 

Bruttó ár 
összesen  

(Ft) 

Kulccsal zárható 
kerékpár lakat 

10 
az ár 

tartalmazza 
az ár 

tartalmazza 
az ár 

tartalmazza 
az ár 

tartalmazza 

Kerékpár kosár 10 az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

Láthatósági mellény 10 az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

Első-hátsó világítás 10 az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

Sárvédő 10 az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

Csomagtartó 10 az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

Csengő 10 az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

az ár 
tartalmazza 

Prizmák - - - - - 

 
Kivitelező neve és székhelye: Kalmár Zsolt e.v. Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 
55/b.  
Teljes bruttó ajánlati ár: 325.000 Ft, azaz: Háromszázhuszonötezer forint. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a beszerzés le-
bonyolításával, az ahhoz szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok 
aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Vincze Lászlóné tagintézmény-vezető 
6. Kalmár Zsolt egyéni vállalkozó 5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 55/b. 
7. Szabó és Szabó Kft. 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 45. 
8. Tóth Imréné 5340 Kunhegyes, Hajnal u. 13/a. 
9. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
10. Molnár János költségvetési csoportvezető 
11. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a második részre, hangtechnikai berendezések be-
szerzésére vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot a székesfehérvári Giant Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. adta.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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281/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a 4/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 3-4. §-a szerinti felzárkóztató oktatás támogatásához 
hangtechnikai eszközök beszerzésére. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete saját jogkörében el-
járva a 4/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 3-4. §-a szerinti felzárkóztató oktatás 
támogatása pályázat keretében a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény és Szakiskola Kossuth úti Általános Iskola és Szakis-
kola Tagintézmény részére az alábbi hangtechnikai eszközöket szerzi be: 
 

Megnevezés Mennyiség 
(db) 

Nettó egység-
ár (Ft/db) 

ÁFA 
 (Ft/db) 

Bruttó egy-
ségár (Ft/db) 

Bruttó ár 
összesen  

(Ft) 

Behringer XENYX 
802 keverőpult 1 16.000 4.000 20.000 20.000 

CD-156 CD-MP3 
lejátszó 1 40.000 10.000 50.000 50.000 

RH Sound PP-
0312AU aktív hangfal 1 41.600 10.400 52.000 52.000 

Takstar TS-6310HH 
vezeték nélküli mikro-
fon szett 

1 20.000 5.000 25.000 25.000 

LK-104 CR mikrofon 
állvány 1 4.800 1.200 6.000 6.000 

LK-309 BLACK 
hangfal állvány 1 6.100 1.525 7.625 7.625 

AV-Jefe AVL-6003-
07 mikrofon kengyel 1 1.200 300 1.500 1.500 

Kábel szett a rendszer 
működéséhez 1 4.000 1.000 5.000 5.000 

 
Kivitelező neve és székhelye: GIANT Kft.  8000 Székesfehérvár, József A. 
u.41. 
Teljes bruttó ajánlati ár:  167.125,- Ft, azaz: Egyszázhatvanhétezer-
egyszázhuszonöt forint.  
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a beszerzés le-
bonyolításával, az ahhoz szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok 
aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Vincze Lászlóné tagintézmény-vezető 
6. GIANT Kft. 8000 Székesfehérvár, József A. u. 41. 
7. RH Sound HU  Kft. 1033 Budapest, Mozaik u. 8.  
8. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
9. Molnár János költségvetési csoportvezető 
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10. Fűtő Georgina ügykezelő 
 
 
 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás 
társulási megállapodásának 2. számú módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalásának elfogadására 
 

( írásban csatolva ) 
 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés az Abádszalók-Kunhegyes Közös 
Szennyvízberuházó Társulás társulási megállapodásának 2. módosítását tartalmazza, illetve 
egységes szerkezetben történő elfogadását. 
Mint tudják a képviselőtestület tagjai, Abádszalók város pénzügyi nehézségei miatt a gesz-
torságot a társulásban Kunhegyes vette át, a társulás elnöke személye lett. 
Ez rengeteg munkával jár, és ha jól sikerül a munkát végezni és úgy akarja az Európai 
Unió, valamint a közreműködő szervezet is, akkor tudnak rajta gyorsítani. Most talán már 
alá tudják írni a támogatási szerződést, ez még nem elegendő, az önerőt is biztosítani kell 
hozzá. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
282/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás Társulási Megállapodásának 
2. számú módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint társult tag a he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés e) 
pontjában, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésé-
ről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
jogkörében eljárva: 
 
1. a közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítására létrejött 

Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás Társulási Megál-
lapodásának 2. számú módosítását, és az időközbeni módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a melléklet szerinti tarta-
lommal elfogadja; 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint társult tag 
úgy határoz, hogy az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Tár-
sulás Alapító Okiratát hatályon kívül helyezi; 
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3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kéri a Magyar Ál-
lamkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságát a Társulás nyil-
vántartott adataiban történt módosítás 2012. január 1-jei hatállyal történő 
törzskönyvi nyilvántartásba vételére; 

 
4. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a döntéssel 

kapcsolatos valamennyi szükséges feladat elvégzésére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Abádszalók Város Önkormányzata 
5. JNSZ Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth u. 2. 
6. Magyar Államkincstár 
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
15/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a piaci vásárcsarnok újabb üzlethelyisége bérbe-
adásáról szól az előterjesztés. Egy törökszentmiklósi lakos akar itt virág, dohány, ajándék 
üzletet nyitni.  
 
Vincze László alpolgármester egy javaslatot kíván előterjeszteni. Számára, de úgy gondol-
ja mások számára sem ismert a vállalkozó, így az a javaslata, természetesen adják neki 
bérbe az üzlethelyiséget, de olyan feltétellel, hogy egy havi bérleti díjat kauciónak előre 
tegyen le. A pályázat benyújtása formáját tekintve is kívánni valókat hagy maga után. 
 
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy az alpolgármester úr által tett kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot fo-
gadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
283/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
piaci vásárcsarnok 3-as számú üzlethelyiségének bérbeadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormány-
zatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában, 
valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet 30. 
§ és 32-33. §-ban biztosított jogkörében eljárva – a „Funkcióbővítő település-
fejlesztés Kunhegyes városban” elnevezésű ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 
számú program keretében létesített piaci vásárcsarnok 3. számú üzlethelyi-
ségének bérbeadásához KOVÁCS GYÖRGY  egyéni vállalkozó (5200 Tö-
rökszentmiklós, Árpád u. 13.) részére 
 

hozzájárul. 
 
A bérleti jogviszony 2012. január 3-án, a vásárcsarnok használatbavételi enge-
délyének jogerőre emelkedését követően veszi kezdetét. 
 
A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000 Ft/hó 
 
A Képviselőtestület a szerződés megkötését egy havi kaució letételéhez köti. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel 
kapcsolatos feladatok ellátásával és a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Orosz Józsefné vállalkozó 5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 18/a. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
 

 
 
 
15/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az iskolatej programot is elérte a takarékosság. 
Eddig nem kellett önerőt hozzátenni, most viszont  már 1.293 ezer Ft-ot kellene mellé ten-
ni.  
 
Szabó István úgy gondolja, az iskolatej program fontos a gyermekek számára. Korábban 
sok gondot jelentett a kezelése, de az mindenképpen pozitív, hogy ezt a gyerekek kaphat-
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ták. Az iskola költségvetése nem tudja ezt megengedni, viszont pozitívum, hogy ez a pá-
lyázat folyamatosan benyújtható.  
Úgy gondolja, a következő évi lehetőségeket látni fogják és a későbbiekben még erre visz-
szatérhetnek és pályázhatnak.  
 
Szabó András polgármester azt javasolja, hogy a kunhegyesi tagiskolák esetében döntse-
nek úgy, hogy most nem indítják az iskolatej programot. 
Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal, három tartóz-
kodás mellett elfogadja. 
 
Szabó András polgármester azt javasolja, hogy a másik két tagintézmény, a tiszaroffi és 
tiszagyendai tagintézmény vonatkozásában az ottani képviselőtestület döntésétől teszik 
függővé az iskolatej program indítását. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előzőekben elfogadottak alapján a javaslatot fo-
gadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
284/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a 2012. évi iskolatej program indításáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 116/2011. 
(XII.14.) VM. rendelet alapján 2012. január 1 – 2012. december 31-ig tartó 
időszakra a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény és Szakiskola kunhegyesi tagintézményében tanuló általános isko-
lás (1-8. évf.) gyermekek vonatkozásában nem indítja el az iskolatej prog-
ramot. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 116/2011. 

(XII.14.) VM. rendelet alapján a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszaroffi Tagintézményénél 
tanuló általános iskolás (1-8. évfolyam) gyermekek vonatkozásában elindít-
ja 2012. január 1 – 2012. december 31. közötti időszakra az iskolatej prog-
ramot az alábbi megrendelni kívánt mennyiségben: 

Tiszaroffi Tagintézmény:   100 fő 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 116/2011. 
(XII.14.) VM. rendelet alapján a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai Tagintézményénél 
tanuló általános iskolás (1-8. évfolyam) gyermekek vonatkozásában nem 
indítja el az iskolatej programot. 
  

4. Az iskolatej program koordinálása, lebonyolítása a Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Osztálya feladata. 
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5. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Kunhegyes Város Polgármesterét a szállítási szerződések aláírására. 
Felelős: Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
Határidő: azonnal 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Kamarás Zsolt Tiszaroff Község Önkormányzata Polgármestere 
3. Pisók István Tisztagyenda Község Önkormányzata Polgármestere 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Dr.Horváth Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 

 
 
 
15/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, sokat foglalkoztak már ezzel a problémával. Véle-
ménye szerint jó az ivóvíz, de nem mindenkinek ez a véleménye. Végül is a szakemberek 
véleménye a fontosabb. Beadja az önkormányzat a pályázatot, de egy fontos kitétel van, 
hogy az önerő alapból kívánják biztosítani a pályázathoz szükséges önerőt. Ennek hiányá-
ban a pályázat meghiúsulása miatt az önkormányzat a pályázatot teljesíteni nem tudja.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
285/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes város tervezett ivóvízminőség-javítása fejlesztés KEOP-7.1.0/11 Derogációs 
vízi közmű projektek előkészítése pályázathoz saját forrás kiegészítésére EU Önerő Alap 
támogatásra pályázat benyújtásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata 
 
1. pályázatot nyújt be az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik eu-

rópai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támoga-
tásának rendjéről szóló 15/2011. (IV.22.) BM rendeletre, az azt módosító 
33/2011. (IX.29.) BM. rendelet alapján; 
 

2. kijelenti, hogy az EU Önerő Alap támogatás igénylésére benyújtott pályázat 
Kunhegyes Város ivóvízminőség-javítási projekt című KEOP 7.1.0/11 De-
rogációs vízi közmű projektek előkészítése pályázat megvalósításához 
szükséges önerő kiegészítésére vonatkozik; 
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3. kijelenti, hogy az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruhá-
zásai során a Kbt. 57. § (4) bekezdés f) pontja szerinti értékelési szempon-
tot alkalmazza; 
 

4. kijelenti, hogy a Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyes Város 
ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú projekt támogatási szerződés szerin-
ti összes bekerülési költsége 48.900.000 Ft, melyhez az Önkormányzatnak 
7.335.000 Ft önerőt szükséges biztosítani 
 
A Képviselőtestület a pályázathoz szükséges önerőt, 7.335.000 Ft-ot, vala-
mint az ÁFA megelőlegezéséhez szükséges fedezetet – miután az önkor-
mányzatnak nem áll rendelkezésére szabad saját forrás és nincs lehetősége 
hitel felvételére sem, kizárólag az EU Önerő Alapból kívánja biztosítani. 
Ennek hiányában a pályázat meghiúsulása miatt Kunhegyes Város Önkor-
mányzata a megvalósítást teljesíteni nem tudja.  
 
A tényleges finanszírozás a projekthez igényelhető előleg és a lehívott EU 
Önerő Alap támogatás forrásként való felhasználása mellett valósul meg. 
 
A 15/2011. (IV.22.) BM rendelet értelmében Kunhegyes Város Önkor-
mányzata által igénylendő EU Önerő Alap támogatás összege a 4. pontban 
foglaltak figyelembe vételével: 7.335.000 Ft. 
 

5. kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásai-
nak összetétele az alábbiak szerint alakul: 
 2012 Összesen 

1. Önerő 7.335.000 Ft 7.335.000 Ft 
2. Támogatás 41.565.000 Ft 41.565.000 Ft 
3. Összes költség 48.900.000 Ft 48.900.000 Ft 

 
 

6. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert, hogy a pályázat dokumentációjának összeállításához és benyújtásához 
szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
 



32 
 

15/4. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat a már befejezett pályázatait sze-
rette volna lezárni, azonban kérni kell a lezárás halasztását, mert a közreműködő szervezet 
január végéig nem tud vele foglalkozni. Pedig az önkormányzatnak még a tornateremben is 
benne van 15 millió forintja, a funkcióbővítő pályázatból is jár még.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
286/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a folyamatban lévő pályázatok befejezési és elszámolási határidejének módosításáról szóló 
tájékoztató elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szabó András pol-
gármester írásbeli tájékoztatóját a folyamatban lévő pályázatok befejezési és 
elszámolási határidejének módosításáról – a mellékelt tartalommal – 
 

e l f o g a d j a. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
15/5. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a közművelődést érintő alapkompetenciák fejlesz-
tését elősegítő új tanulási formákról szóló pályázat benyújtásáról van szó.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, az előterjesztett határozati javaslat elfogadására. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
287/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődé-
si intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új 
tanulási formák szolgálatában” című felhívásra pályázat benyújtásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési in-
tézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegí-
tő új tanulási formák szolgálatában” című, TÁMOP-3.2.3/A-11/1 azonosító 
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számú felhívásra a pályázat benyújtását elviekben támogatja, benyújtásáról a 
szakmai program és a költségvetés elkészítése után dönt. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a döntéssel 
kapcsolatos szükséges feladatok elvégzésére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szentpéteriné 

Lévai Mária igazgató 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7. 
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
15/6. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, már korábbi napirendi pont kapcsán szót ejtettek a 
Startmunka mintaprogramról, melyhez kapcsolódóan különböző anyagok beszerzése vált 
szükségessé.  
Első, a fóliaház építéséhez anyagok és eszközök beszerzésére a legjobb ajánlatot a helyi 
Agromix 2002 Kft. adta. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja 
 
Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak a fóliaház építéséhez fólia beszerzésére 
kértek be ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot a Partium ’70 Zrt. Tiszaújvárosi gyára tette. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester elmondja, az üvegház építéséhez szükséges üvegre is ajánla-
tokat kértek be. Az ajánlatok közül a legkedvezőbb az Orosházglas Kft. ajánlata-. 
Kéri az ajánlat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az üvegház fűtésére szolgáló kazán beszerzésére 
kértek be ajánlatokat, amelyek közül a Calor 2000 Tüzeléstechnikai Kft. nyújtotta be a 
legkedvezőbbet. 
Kéri az ajánlat elfogadását. 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester miután döntöttek egyenként az ajánlatokról, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy a fóliaház és üvegház megépítéséhez szükséges anyagok és eszközök 
beszerzésére vonatkozó javaslatot együttesen is fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
288/2011. (XII.22.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Belügyminisztérium 2011. évi Startmunka mintaprogram megvalósításához szükséges 
anyagok és eszközök beszerzéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi Start-
munka mintaprogram megvalósításához a Belügyminisztérium által elfogadott 
anyagok és eszközök beszerzéséhez megkötött szerződéseket – a 200.000 Ft-ot 
meghaladó értékű beszerzések esetén alkalmazott eljárásrend alapján  - az 
alábbiak szerint utólagosan jóváhagyja: 
 
1. Fóliaház építéshez szükséges anyagok és eszközök: 

a. beszállító: AGROMIX 2002 Kft.  
5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2.  

b. Bruttó megbízási díj: 1.125.036 Ft, azaz: Egymillió-egyszázhuszon-
ötezer-harminchat forint. 

 
2. Fóliaház építéséhez szükséges fólia: 

a. beszállító: PARTIUM’70 Zrt. Tiszaújvárosi Gyára 
b. Bruttó megbízási díj: 1.175.035 Ft, azaz: Egymillió-egyszázhetven-

ötezer-harmincöt forint. 
 

3. Üvegház építéséhez szükséges üveg: 
a. Beszállító: OROSházaGLAS Kft.  

5900 Orosháza, Csorvási út 39.  
b. Bruttó megbízási díj: 1.065.828 Ft, azaz: Egymillió-hatvanötezer-

nyolcszázhuszonnyolc forint. 
 

4. Üvegház fűtésére szolgáló kazán: 
a. Beszállító: CALOR 2000 Tüzeléstechnikai Kft. 

9155 Lébény, Dózsa György u. 111. 
b. Bruttó megbízási díj: 495.000 Ft, azaz: Négyszázkilencvenötezer fo-

rint. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződések 
aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
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2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
5. Molnár János költségvetési csoportvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Szabó József „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett 
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. 
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való részvételét és a képviselőtestület nyilvános 
ülését 14 óra 25 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 
        Dr. Pénzes Tímea jegyző  
        helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
 
 
S z a b ó     András      B a r t a     Ferenc  
polgármester       aljegyző 
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Iktatószám: KVÖ/454/45/2011. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2011. december 22-én megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 31. 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 

Rendelet 
száma 

Rendelet tárgya Kódszám 

25/2011. A köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a 
szervezett köztisztasági közszolgáltatásokról szóló 
35/2004.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása 

G 1 

26/2011. 2012. évi közüzemi ivóvíz- és csatornadíjak megállapítása I 3 

 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

268/2011. a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 2012. évi gazdálkodá-
sához kapcsolódó kérdésekről 

Z 1 

269/2011. a képviselőtestület 2012. év I. félévi munkaprogramjáról A 19 
270/2011. a köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-követelményei alap-

ján képező célok meghatározásáról 
A 17 

271/2011. azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatal-
mazásról 

Z 1 

272/2011. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Kunhegyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 
Tiszagyendai Tagintézmény (5233 Tiszagyenda, Ady E. u. 3.) 
1-4. évfolyamának működtetésére vonatkozó pályázathoz 
kapcsolódóan azonnali beszedési megbízások benyújtására 
szóló felhatalmazásról 

Z 1 
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273/2011. fűtő fali gázkazán beszerzéséhez szükséges értékesítő kivá-
lasztására 

D 7 

274/2011. Kunhegyes város 2012. évi kulturális és sport rendezvényei-
nek tervezetéről 

J 1 

275/2011. a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
2012. évi munkatervének tudomásul vételéről 

J 1 

276/2011. Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. év I. félévi kulturális 
és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről 

J 1 

277/2011. a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai 
munkálatok ellátásához szolgáltató kiválasztásáról 

D 7 

278/2011. a Belügyminisztérium által elfogadott 2011. évi Startmunka 
mintaprogram utólagos jóváhagyásáról 

A 15 

279/2011. a 2012. évi Startmunka mintaprogram szakmai tartalmának és 
költségvetésének elfogadásáról 

A 15 

280/2011. a 4/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 3-4. §-a szerinti felzárkóz-
tató oktatás támogatásához kerékpárok és azok tartozékainak 
beszerzésére 

D 7 

281/2011. a 4/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 3-4. §-a szerinti felzárkóz-
tató oktatás támogatásához hangtechnikai eszközök beszerzé-
sére 

D 7 

282/2011. az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás 
Társulási Megállapodásának 2. számú módosításáról és egy-
séges szerkezetben történő elfogadásáról 

A 15 

283/2011. piaci vásárcsarnok 3-as számú üzlethelyiségének bérbeadásá-
ról 

D 7 

284/2011. a 2012. évi iskolatej program indításáról K 6 
285/2011. Kunhegyes város tervezett ivóvízminőség-javítása fejlesztés 

KEOP-7.1.0/11 Derogációs vízi közmű projektek előkészítése 
pályázathoz saját forrás kiegészítésére EU Önerő Alap támo-
gatásra pályázat benyújtásáról 

A 15 

286/2011. a folyamatban lévő pályázatok befejezési és elszámolási ha-
táridejének módosításáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

A 15 

287/2011. a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közössé-
gek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív ipar-
ral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új 
tanulási formák szolgálatában” című felhívásra pályázat be-
nyújtásáról 

A 15 

288/2011. a Belügyminisztérium 2011. évi Startmunka mintaprogram 
megvalósításához szükséges anyagok és eszközök beszerzésé-
ről 

D 7 

 
 
 
 
 
 
 
 


