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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. szeptember 24-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Szabó András polgármester elnökletével: 

Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Szabó 
István és Vincze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles 

Rozália belső ellenőr, Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági 
osztályvezető, Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető, Nagy Istvánné 
vagyongazdálkodási csoportvezető helyettes, Bibókné Simon Mária 
kiskincstári csoportvezető, Szelekovszkyné Rózsa Mária okmányirodai 
csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Nagy István ügyintéző, 
Lukácsné Nagy Erika tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta 
Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati 
képviselő megjelent. Távolmaradását előzetesen bejelentette Dr. Horváth Lajos és Dr. 
Prágerné Dr. Kádár Magdolna önkormányzati képviselők. 
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 hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hét igenlő sza-
vazattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ 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 közreműködők pedagógiai, módszertani felkészítése tárgyában 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, az első napirendi pont TÁMOP-os pályázattal kap-
csolatos. A képviselőtársak megkapták írásban az előterjesztést, a legkedvezőbb ajánlatot 
az Easy Learning Hungary Kt. adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolat-
ban. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
197/2012. (IX.24.) 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 a 
tevékenység megvalósításában közreműködők pedagógiai, módszertani felkészítése tár-
gyában 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-3.2.3./A-
11/1-2012-0150 azonosító számú, nyertes pályázat megvalósításához szükséges, a 
tevékenység megvalósításában közreműködők pedagógiai, módszertani felkészíté-
se tárgyában az Easy Learning Hungary Kft.-vel köt szerződést (Székhelye: 1146 
Budapest, Thököly út 58-60., cégjegyzékszáma: 01-09-067775, képviseli: Nagy 
Zsolt). 
A beszerzés költsége nettó: 907.086 Ft, ÁFA 244.914 Ft, bruttó 1.152.000 Ft, az-
az egymillió-egyszázötvenkettőezer 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. Corporata Values Kft. (1012 Budapest, Logodi u. 51.) 
5. Easy Learning Hungary Kft. (1146 Budapest, Thököly út 58-60.) 
6. IQ Consulting Kft. (1112 Budapest, Nevegy u. 28.) 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető helyettes 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Szentpéteriné Lévai Mária projektmenedzser 
10. Bibókné Simon Mária a pályázat pénzügyi munkatársa 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a 2012. évi START munka mintaprogram „Mezőgazdasági Pro-
jekt”-ben átcsoportosítás jóváhagyásáról és egyszerű nyílt közbeszerzési eljá-
rás kiírásáról 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, ha valaki emlékszik, próbálták beterveztetni a ke-
rékpárkopási díjat, havonta 2 000 forintot kaptak volna a közmunkások, azonban leállítot-
ták, mivel csak akkor fizethetik ki, ha Kunhegyes határán kívül történik a munka. Nem 
vonták el ezt a pénzt így új közbeszerzés alapján másra fordítaná az önkormányzat, az elő-
terjesztésben szerepel, hogy átcsoportosításra, vetőmag vásárlásra. Megkérdezi van-e vala-
kinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban.  
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
198/2012. (IX.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 2012. évi START munka mintaprogram „Mezőgazdasági projekt”-ben átcsoportosítás 
jóváhagyásáról és egyszerű nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi 
STARTmunka mintaprogram keretében megvalósuló „Mezőgazdasági projekt-
ben” hozzájárul 4.316.000,- Ft kerékpár amortizációra betervezett támogatási 
összeg átcsoportosításához vetőmag beszerzésre. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti tárgyban, az át-
csoportosított összeg erejéig egyszerű nyílt közbeszerzési eljárást megindításá-
ról dönt. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel 
kapcsolatos teendők elvégzésére, az átcsoportosítási kérelem aláírására. 
  

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. JNSZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kunhegyesi Kirendeltsé-

ge 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető helyettes 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella pályázati csoportvezető 

 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a 2012. évi START munka mintaprogram „Illegális hulladékle-
rakó helyek felszámolása és közúthálózat javítása” projektben átcsoportosítás 
jóváhagyásáról és egyszerű nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, hogy az előző napirendi ponthoz hasonló, csak más 
munkaprogram. Az „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása és Közúthálózat javítása 
projekt” esetében 3.775.200.- forintot szeretnének átcsoportosítani zúzott kő, emulzió és 
hideg aszfalt beszerzésre. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
199/2012. (IX.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 2012. évi STARTmunka mintaprogram „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása és 
Közúthálózat javítása projekt”-ben átcsoportosítás jóváhagyásáról és egyszerű nyílt közbe-
szerzési eljárás kiírásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi 
STARTmunka mintaprogram keretében megvalósuló „Illegális hulladéklerakó 
helyek felszámolása és Közúthálózat javítása projekt”-ben hozzájárul 
3.775.200,- Ft kerékpár amortizációra betervezett támogatási összeg átcsopor-
tosításához zúzott kő, emúlzió és hideg aszfalt beszerzésére. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti tárgyban, az át-
csoportosított összeg erejéig egyszerű nyílt közbeszerzési eljárás megindításá-
ról dönt. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel 
kapcsolatos teendők elvégzésére, az átcsoportosítási kérelem aláírására. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. JNSZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kunhegyesi Kirendeltsége 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető helyettes 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella pályázati csoportvezető 

 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a 3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés 
b) pontja szerinti szándéknyilatkozat aláírásához való hozzájárulásról 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, hogy az oktatási intézményeket érinti. Nem tudják 
a költségvetését vállalni, jövő év szeptemberétől venné át az állam. Már benne van a jövő 
évi költségvetésben, hogy Kunhegyes nem kapja meg a gépkocsi adónak a 100 százalékát, 
újabban 55 százalékot mondanak, azt kapja meg az önkormányzat. Ugyanolyan feladatvál-
lalást nem tudnak véghezvinni a 2013-as évben. Elmondja, hogy tárgyalta az Oktatási, 
Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság ezt a napirendi pontot, 
megkérdezi mi volt a vélemény. 
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Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociá-
lis, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megvitatta és az „A” válto-
zatot javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra.  
 
Szabó András polgármester miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az „A” változatot támogassák. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igen és 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
200/2012. (IX.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja szerinti szándéknyilatkozat 
aláírásához való hozzájárulásról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete saját és átengedett bevé-
telei terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a Kunhegyesi Általá-
nos Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola működtetését 
nem képes vállalni, ezért hozzájárul a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 97. § (24) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat aláírásához. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert és Dr. Pénzes Tímea jegyzőt a szándéknyilatkozat aláírására. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr  
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető helyettes 
6. Molnár János költségvetési csoportvezető helyettes 
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
8. Szabó István Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény és Szakiskola igazgatója 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felaján-
lott ingatlan tárgyában 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András elmondja, hogy tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság ezt a napirendi pontot, megkérdezi mi volt a vélemény. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta és a képviselőtestületnek megvásár-
lásra javasolja a Malinovszkij u. 14. szám alatti ingatlant. 
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Szabó András polgármester miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 
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 határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
201/2012. (IX.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes, Malinovszkij u. 14. szám alatti ingatlan megvásárlása tárgyában  
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatoiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 107. §-ában biztosított jog-
körében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 
22/2004.(V.01.) rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt: 
 
Farkas Károlyné (ln.: Ács Ilona Magyarka, sz: 1946., an.: Kántor Mária, Kun-
hegyes, Dózsa Gy. u. 21/a) és Dr. Győző Károlyné (ln.: Ács Mária, sz.: 1950., 
an.: Kántor Mária, 1112 Budapest, Csenger u. 10. I/3.) kérelmét, mely a közös 
tulajdonukban lévő Kunhegyes, Malinovszkij u. 14. sz. alatti ingatlan megvéte-
lére vonatkozik, Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete  
 

támogatja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Farkas Károlyné és Dr. Győző Károlyné kö-
zös tulajdonát képező Kunhegyesen a Malinovszkij u. 14. sz. alatti, 1128 hrsz. 
ingatlant 3.000.000, - forintért megvásárolja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete, felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Farkas Károlyné és Dr. Győző Károlyné tulajdonosok 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető helyettes 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoporvezető 
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HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére nyúj-
tott adományról 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola részére nyújtanának adományt. A főiskola tetőszerkezetének felújítását támogatnák 
ezzel. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
202/2012. (IX.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére nyújtott adományról 
 

1) Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskola tetőszerkezetének felújítását 50.000,- Ft-
al támogatja adomány címén. 
 

2) Az adomány kifizetésével kapcsolatos feladatokat Kunhegyes Város Pol-
gármesteri Hivatalának gazdasági osztálya látja el. 
Felelős:  Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető helyettes 
Határidő:  azonnal 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető helyettes 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi sze-
mélyiségű társulássá alakításához szükséges tagi hozzájárulás megfizetésére 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, hogy az előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá alakításához szükséges tagi hoz-
zájárulás megfizetéséről szól. Kunhegyes településre eső 148.019 Ft-ot a 2012. évi költ-
ségvetésből biztosítaná az önkormányzat. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a na-
pirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
203/2012. (IX.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá alakí-
tásához szükséges tagi hozzájárulás megfizetéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul a Tisza-tavi Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakulásához. 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata az átalakuláshoz szükséges költség Kun-

hegyes településre eső 148.019 Ft-ot, azaz Száznegyvennyolcezer-
tizenkilenc forintot  a 2012. évi költségvetéséből biztosítja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a fent említett összeget 2012. szeptember 
30-ig átutalja a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás szám-
lájára. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 

András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (5350 Tiszafüred, Fő u. 1.) 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető helyettes 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyes belterületi csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési 
engedélyének igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése 

(írásban csatolva) 
 

Szabó András polgármester elmondja, hogy ebben az előterjesztésben arról van szó, hogy 
Kunhegyes belterületi csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélyének igazgatási 
szolgáltatási díjának megfizetéséről van szó. A beruházás 100 %-os állami támogatással 
fog megtörténni 637 millió forint értékben. Sajnos lesz olyan amivel hozzá kell járulnia az 
önkormányzatnak. Most 288.000 Ft-ot kell fizetni a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek, hogy kiadja ezt a vízjogi üzemeltetési 
engedélyt. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
204/2012. (IX.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes belterületi csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélye igazgatási 
szolgáltatási díjának megfizetéséről 
 

1) Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a „Kunhe-
gyes belterületi csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedély” igaz-
gatási szolgáltatási díjának teljesítéséhez. 
 

2) Az igazgatási szolgáltatási díj összegét 288.000 Ft-ot, azaz kétszáznyolc-
vannyolcezer forintot Kunhegyes Város Önkormányzata a 2012. évi költ-
ségvetéséből biztosítja. 

 
3) Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az 

igazgatási szolgáltatási díj összegét a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruhá-
zási Társulás 11745145-15794718-00000000 sz. számlájára átutalja. 

 
4) Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 

András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető helyettes 
6. Molnár János költségvetési csoportvezető helyettes 
7. Barta Jenő építési hivatalvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 

(írásban csatolva) 
 
9/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az iskolatej program indításáról van szó az 
előterjesztésben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolat-
ban.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
205/2012. (IX.24.) 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 a Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai tagin-
tézményénél tanuló általános iskolás (1-8. évfolyam) gyermekek vonatko-
zásában elindítja 2012. szeptember – 2012. december 31. közötti időszakra 
az iskolatej programot az alábbi megrendelni kívánt mennyiségben, ameny-
nyiben a Tiszagyenda Község Önkormányzata képviselőtestületi határozat 
formájában vállalja a folyósított támogatás és a programmal kapcsolatos 
költségek közötti különbség megelőlegezését és megtérítését. 
 
Tiszagyendai tagintézmény: 116 fő 
 

2) Az iskolatej program koordinálása, lebonyolítása a Gazdasági osztály fel-
adata. 
 

3) Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Kunhegyes Város polgármesterét a szállítási szerződések aláírására. 
Felelős:  Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető helyet-
tes 
Határidő:  azonnal 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Pisók István Tiszagyenda Önkormányzat polgármestere 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető helyettes 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
9/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben a Republic Koncert szín-
padi, hang és fénytechnikai biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről olvashatnak a 
képviselők. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
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206/2012. (IX.24.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Republic Koncert színpadi, hang és fénytechnikai biztosítására vonatkozó szerződés 
megkötéséről 
 

1) Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Republic Koncert 
színpadi, hang és fénytechnikai biztosítására vonatkozóan a melléklet sze-
rinti tartalommal szerződést köt Bartókné Györki Ildikó egyéni vállalkozó-
val. 
 

2) A szerződés szerinti díj: 598.000 Ft + 161.450 Ft (27 % ÁFA), mindössze-
sen 759.460 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében 
biztosít. 

 
3) Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármes-

tert a szükséges dokumentumok aláírására, a szerződés megkötésére, illetve 
a rendezvény előkészítéséhez szükséges feladatok ellátására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető helyettes 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
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 15 perckor bezárja. 
 
 
 Kmf.     
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


