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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. szeptember 17-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 és Vincze László ön-
kormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Bibókné Simon 

Mária kiskincstári csoportvezető, Nagy István ügyintéző, Szarka Tünde ta-
nácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen megje-
lent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányza-
ti képviselő megjelent. Távolmaradását előzetesen bejelentette Szabó István önkormányza-
ti képviselő. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András elmondja, hogy interpellációs kérdések következnek. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában megkezdik a napirendi pontok tárgyalását a meghívó 
alapján. 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a TÁMOP-3.1.4.-12/2 azonosító számú Innovatív iskolák fejlesz-
tése című pályázat benyújtására 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, az első napirendi pont TÁMOP-os pályázat benyúj-
tására vonatkozik, az előterjesztést mindenki megkapta írásban. Megkérdezi van-e valaki-
nek kérdése ezzel kapcsolatban. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a beszámolót az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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194/2012. (IX.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
TÁMOP – 3.1.4-12/2 azonosító számú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul a Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola TÁMOP-3.1.4-12/2 azonosí-
tó számú felhívásra készült pályázatának benyújtásához. 
 
1. A pályázat teljes bekerülési költsége bruttó 148.615.951 Ft, azaz Száznegy-

vennyolcmillió-hatszáztizenötezer-kilencszázötvenegy forint, melyet a 
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szak-
iskola, mint a pályázat kedvezményezettje támogatási forrásból biztosít. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok alá-
írására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény és Szakiskola igazgatója 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0150 „Építő közösségek” 3. ütem – 
A) közművelődési intézmények a kreatív iparral – kapcsolatos alapkompeten-
ciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című projekt kere-
tében kommunikációs tevékenység tárgyában 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, hogy ez a pályázat az építő közösségeket érinti 
kommunikációs tevékenység tárgyban. A legkedvezőbb ajánlatot az ajánlattevők közül az 
Easy Learning Hungary Kft. adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi 
ponttal kapcsolatban.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a beszámolót az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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195/2012. (IX.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TÁMOP-3.2.3./A-11/1-2012-0150 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódó 
kommunikációs tevékenység megvalósítása tárgyában 
 
 

Kunhegyes Város Önormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-3.2.3./A-
11%1-2012-0150 azonosító számú, nyertes pályázat megvalósításához szüksé-
ges kommunikációs tevékenység elvégzésére EASY LEARNING HUNGARY 
Kft.-vel köt szerződést (székhelye: 1114 Budapest, Villányi út 8., cégjegyzék-
száma: 01-09-067775, képviseli: Nagy Zsolt). 
 
A beszerzés költsége nettó: 1.023.622 Ft, ÁFA 276.378 Ft, bruttó: 1.300.000 
Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés megkötésére. 
  

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Easy Learning Hungary Kft. (1146 Budapest, Thököly út 58-60) 
5. Martin Norbert egyéni vállalkozó (2030 Érd, Emőke u. 1/A) 
6. Teróczki Krisztián egyéni vállalkozó (5350 Tiszafüred, Debreceni út 1.) 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Szentpéteriné Lévai Mária projektmenedzser 
11. Bibókné Simon Mária a pályázat pénzügyi munkatársa 

 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal javára, szakiskolai ösztöndíjak 
tárgyban, azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a beszámolót az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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196/2012. (IX.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal javára szóló azonnali beszedési megbízás benyújtására szak-
iskolai ösztöndíj tárgyban  
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkör-
ében eljárva 
 

engedélyezi 
 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szak-
iskola 11745145-15577582-00000000 számlájára beszedési megbízás benyúj-
tását a Nemzeti Munkaügyi Hivatal NFA területi előirányzat-felhasználási ke-
retszámla javára:  
 
10032000-00320346-70000007. 
 
A felhatalmazás időtartama: 2012. szeptember 17. – 2015. február 28. napjáig 
érvényes. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert és Szabó Istvánt a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatóját a felhatalmazó levél 
aláírására. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Szabó István igazgató 
3. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.) 
4. Nemzeti Munkaügyi Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.) 
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 

 
Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett 
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. 
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvá-
nos ülését 15 óra 5 perckor bezárja. 
 
 
 Kmf.     
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


