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HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
 

Határozat tárgya Kódszám 

277/2012. a JNSZ Megyei Kormányhivatal és Kunhegyes Város Ön-
kormányzata közötti, a Kunhegyesi Járási Hivatal kialakításá-
hoz kapcsolódó megállapodás módosításáról 

Z1 

278/2012. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Szakiskola alapító okiratának módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 

L5 

279/2012. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 
97. § (24) bekezdés ab) pontja alapján hozott döntésről  

Z1 

280/2012. a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével ösz-
szefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosz-
tásáról szóló megállapodásról 

 
Z1 

281/2012. a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás megszüntetéséről E11 
282/2012. az ANTKAR Ingatlanforgalmazó, Beruházó, Kivitelező, Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Kft (1162, Budapest, XVI. Diófa u. 
64/a.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházásához 
szükséges ingatlan megvásárlására 

 
D7 

283/2012. a folyószámlahitel igénybevételéről szóló, 132/2012. (VI. 06.) 
Kt. határozattal módosított 90/2012. (IV.24.) Kt. határozat 
módosításáról 

Z1 

284/2012. a munkabérhitel igénybevételéről szóló, 91/2012. (IV.24.) Kt. 
határozat módosításáról 
 

Z1 
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285/2012. Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora településeken 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kap-
csolódó támogatás felhasználása óvoda külső és belső felújí-
tása tárgyában nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott tárgya-
lásos közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
D5 

286/2012. az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság elnöki feladatainak ellátásra szóló megbí-
zásról 

A3 

287/2012. az ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosítószámú, az Egészségügyi alap-
ellátás fejlesztése, egészségházak és járóbeteg-szakellátás 
fejlesztése keretében Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő 
felújítása című pályázat benyújtásához szükséges tervezői 
feladatok ellátására 

 
 

Z1 
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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. december 11-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, Szabó István és Vincze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Haj-

nalka gazdasági osztályvezető, Szabó György gyámhivatal vezető, 
Feketéné Csoma Ildikó ügyintéző, Fűtő Georgina ügykezelő, Szirmai Jó-
zsef, Szarka Tünde tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsa-
nett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányza-
ti képviselő megjelent. Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselők jelezte, hogy nem tud 
részt venni az ülésen. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
A napirendi pontok megtárgyalásával kapcsolatban a következő javaslatot teszi. A kikül-
dött meghívóban szereplő második napirendi pontot a képviselőtestületi ülés negyedik na-
pirendi pontjaként tárgyalják, a harmadik napirendi pontot második napirendi pontként és a 
negyedik napirendi pontot harmadik napirendi pontként tárgyalják meg. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat az imént említett módosítással 
tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megálla-
podás módosítására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.  
 
Kontra József elmondja, hogy nagyon rövid észrevételt szeretne tenni ehhez a napirend-
hez. Bizonyára mindannyian emlékeznek még Dr. Szabó Lajos képviselő úrra, aki bármi-
lyen rendezvényen, ha szót kapott mindig csokorba szedte Kunhegyes kulturális művészeti 
értékeit és ezen értékek a bemutatására szolgáló létesítmény létrehozását. Úgy fogalmazott, 
hogy Kunhegyes múzeumért kiált. Halála után, 2006. szeptemberében nyertek múzeum 
létrehozására pályázatot. Az elmúlt hat esztendőben a múzeumban tudják, hogy milyen 
tevékenység folyt, semmi köze nem volt a kulturális és művészeti dolgok ápolására. Ezért 
fog nemmel szavazni erre a napirendre, mert sajnos, hogy ez a képviselőtestület hat év alatt 
nem volt képes arra, nem volt szándékában, hogy a múzeumot, múzeumként kezelje. 
 
Szabó András megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása ehhez a napirendi 
ponthoz. 
 
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy mire kéri a járás ezt a helyiséget.  
 
Dr. Pénzes Tímea elmondja, hogy a járási hivatal működéséhez számos szakigazgatási 
szerv is társul, ezért vált szükségessé a Kossuth u. 39. szám alatti múzeum épületében még 
3 helyiség biztosítása, emellett 2 helyiség továbbra is bemutató teremként funkcionál. 
 
Szabó András megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása ehhez a napirendi 
ponthoz. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadja 
a következő határozatával: 
 
277/2012.(XII.11.) Kt. határozat, 
a JNSZ Megyei Kormányhivatal és Kunhegyes Város Önkormányzata közötti, a Kunhe-
gyesi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a járások kialakításá-
ról, valamint az egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. 
évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése, valamint az 5. § (2) bekezdése és a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 11. 
§ (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kunhegyesi Járási Hiva-
tal kialakítása érdekében felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti, 2012. október 
19. napján aláírt megállapodás és mellékletei módosításának aláírására, annak 
esetleges aktualizálására, valamint a teljességi nyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: polgármester 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, JNSZ Megyei Kormányhivatal 
4. Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási biztos  
5. Fejér Andor országgyűlési képviselő 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Vagyongazdálkodási csoport 
9. Irattár 

 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Szabó István elmondja, hogy a Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
278/2012.(XII.11.) Kt. határozat, 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola alapító okiratá-
nak módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy: 

1. A határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2012. december 11-ei hatállyal 
jóváhagyja a fenntartásában álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szeti Iskola és Szakiskola alapító okiratának módosító okiratát. 

2. A határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal 2012. december 11-ei hatály-
lyal kiadja a fenntartásában álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művésze-
ti Iskola és Szakiskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okira-
tát.  

3. A Kunhegyes, Szigligeti út 4. telephely alapító okiratból történő törlése kapcsán 
változás bejelentési kérelmet fenntartja, a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-
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Szolnok Megyei Igazgatóságát erről értesíti, és nyilatkozatát adja, hogy a Sport-
centrum épületét nem veszik igénybe a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben előírt kötelező iskolai testnevelési feladatok ellátására - kizáró-
lag szabadidős sport tevékenység céljára használják. A Szigligeti út 4. telephely 
szabadidős sport célú építményekkel nem érintett területén az országos Start köz-
munkaprogram közfoglalkoztatási pályázat keretében mezőgazdasági projekt ke-
rül végrehajtásra. 

4. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratának módosítása Ma-
gyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságánál történő törzs-
könyvi bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, a módosító okiratot és 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot küldje meg részére. 

Felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző 
Végrehajtásért felelős: Barta Ferenc aljegyző 
Határidő: azonnal 

5. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges módosításokat vezesse át az in-
tézmény alapdokumentumaiban, és jóváhagyás céljából nyújtsa be a fenntartónak. 

Felelős: Intézményvezető 
Határidő: 2012. december 31. 

6.  Hatályon kívül helyezi 2012. december 11. napjával a 170/2012.(VIII.28.) Kt. ha-
tározattal, illetőleg a 217/2012.(X.16.) Kt. határozatával, valamint az azt módosí-
tó 267/2012.(XI.27.) Kt. határozattal kiadott alapító okiratot. 

 

Erről értesül: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága 5000 Szolnok, Magyar u. 8. 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 

vezetője 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető 
9. Szászi Laura tanácsos 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
11. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
HARMADIK 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 tárgyában 

(írásban csatolva) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
279/2012.(XII.11.) Kt. határozat, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés ab) pont-
ja alapján hozott döntésről  
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (4) bekez-
désében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átenge-
dett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó 
központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatai-
nak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését vállalja, egyúttal 
a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján benyújtott kérelmét visszavonja. 

 
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság 5000 Szolnok,  
             Magyar út 8. 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
9. Szabó István Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola igazgatója 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüg-
gő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadás-
ról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezett-
ségek megosztásáról megállapodás 

(írásban csatolva) 
 
 

Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 

 
 

280/2012.(XII.11.) Kt. határozat, 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-
átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodásról 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 

2012. évi CLXXXVIII. törvény 13. §-a alapján az alábbi döntést hozza: 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési intézmények 
állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellá-
táshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó va-
gyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást jóvá-
hagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert a megállapodás, 
annak mellékletei, azok esetleges aktualizálásai aláírására.  

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Pisók István Tiszagyenda Község Polgármestere 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Balogh Henrietta Tiszagyenda Község Jegyzője 
5. Szabó István tankerületi igazgató 
6. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
7. Barta Ferenc aljegyző 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
10. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
11. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
12. Szabó István Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

és Szakiskola igazgatója 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás megszüntetéséről 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot.  
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 

 
281/2012.(XII.11.) Kt. határozat, 
a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás megszüntetéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2011. évi CXCV. tör-
vény 7. és 8.  §-ában meghatározott jogkörében eljárva, valamint a helyi ön-
kormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. tv. 8. 
§-ában foglaltak alapján az alábbi döntést hozza: 
 
A 2006. december 14-én együttes ülésen jóváhagyott 1/2006. (XII.14.) számú 
közös határozattal létrehozott nem jogi személyiségű Kunhegyesi Mikro-
térségi Iskolai Társulást – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74.§ (1) bekezdése alapján – 2012. december 31. napjával megszünteti. 
 
Az önkormányzatok használatában lévő, könyvviteli nyilvántartásban szereplő 
eszközök a társult települési önkormányzat birtokába visszakerülnek. 
 
Az önkormányzatok az egymás közötti pénzügyi elszámolásokat elvégzik a 
társulási megállapodás 9.1. pontja értelmében, továbbá a vonatkozó pályázatok 
bonyolítása során keletkezett vagyont megosztják annak minden fenntartási kö-
telezettségével együtt. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgár-
mestert a társulási megállapodást megszüntető okirat aláírására és a szükséges 
teendők ellátására. 

 
 
 Erről értesül: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Pisók István, Tiszagyenda község polgármestere 
4. Balogh Henrietta, Tiszagyenda község jegyzője 
5. Szoboszlai Hajnalka, gazdasági osztályvezető 
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6. Bibókné Simon Mária, kincstári csoportvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin, költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália, belső ellenőr 
9. Vagyongazdálkodás 
10. Irattár 

 
 

 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az ANTKAR Ingatlanforgalmazó, Beruházó, Kivitelező, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. (1162 Budapest, Diófa utca 64/A) gazdasági társa-
ság munkahelyteremtő beruházásához szükséges ingatlan megvásárlására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő és egy tartózkodás szava-
zattal elfogadja a következő határozatával: 
 
282/2012.(XII.11.) Kt. határozat, 
az ANTKAR Ingatlanforgalmazó, Beruházó, Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
(1162, Budapest, XVI. Diófa u. 64/a.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházásá-
hoz szükséges ingatlan megvásárlására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 
22/2004.(V.01.) rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt: 
 

1. A Képviselőtestület támogatja a az ANTKAR Ingatlanforgalmazó, Beruházó, 
Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1162, Budapest, XVI. Diófa u. 
64/a.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházási szándékát és a 
Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező kunhegyesi 
belterületi 
 

- 3303/17. hrsz-ú   7168 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület, és a 
- 3303/18. hrsz-ú   7168 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanokat pelletgyártó üzem létesítésére a fenti bejegyzett 
cég részére értékesíti. 

 
2. A Képviselőtestület az ingatlan vételárát 1.-Ft/m2, összesen: 14.336.-Ft, azaz: 

Tizennégyezer-háromszázharminchat forint összegben állapítja meg, tekintettel 
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arra, hogy a gazdasági társaság az ingatlanon tervezett beruházás megvalósulá-
sa esetén legalább 10 fő részére munkahelyet létesít. 
 

3. A Képviselőtestület az ingatlan tekintetében a Ptk. 374-375. §-a alapján vissza-
vásárlási jog érvényesítését írja elő az alábbi esetekre: 

 
• amennyiben a beruházás megvalósítása 2013. december 31. napjáig 

nem kezdődik meg,  
• amennyiben a Kft. a tervezett beruházást nem vagy nem a 

képviselőtestületi határozatnak megfelelő módon valósítja meg, különös 
tekintettel a munkahelyteremtésre.  

 
4. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel 

kapcsolatos teendők elvégzésére, az adásvételi szerződés aláírására. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. ANTKAR Ingatlanforgalmazó, Beruházó, Kivitelező, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft (1162, Budapest, XVI. Diófa u. 64/a.) 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Vagyongazdálkodási csoport 
9. Irattár 

 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a folyószámlahitel igénybevételéről szóló 132/2012.(VI.06.) Kt. 
határozattal módosított 90/2012.(IV.24.) Kt. határozat és a munkabérhitel 
igénybevételéről szóló 91/2012.(IV.24.) Kt. határozat módosításáról a Magyar-
ország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 48. §-a alapján 
 
 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság el-
fogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot a képviselőtestületnek. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a folyószámlahitellel kapcsolatos határozati javaslatban foglaltakat, az kéz-
felnyújtással szavazzon. 
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
283/2012.(XII.11.) Kt. határozat, 
a folyószámlahitel igénybevételéről szóló, 132/2012. (VI. 06.) Kt. határozattal módosított 
90/2012. (IV.24.) Kt. határozat módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes gazdasági és 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXIX. törvénnyel 
módosított, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tör-
vény 48 §-a  alapján a folyószámlahitel igénybevételéről szóló 132/2012. (VI. 
06.) Kt. határozattal módosított 90/2012. (IV.24.) Kt. határozat harmadik bekez-
dését az alábbiak szerint módosítja: 
 
„A hitel végső lejárata:    2013. június 30.” 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, 
hogy a hitelszerződés meghosszabbítása ügyében eljárjon és a hitelszerződés 
módosítását az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. OTP Bank Nyrt. Szolnok 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Vagyongazdálkodási csoport 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a munkabérhitellel kap-
csolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a munkabérhitellel kapcsolatos határozati javaslatban foglaltakat, az kézfel-
nyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
284/2012.(XII.11.) Kt. határozat, 
a munkabérhitel igénybevételéről szóló, 91/2012. (IV.24.) Kt. határozat módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes gazdasági és 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXIX. törvénnyel 
módosított, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tör-
vény 48 §-a  alapján a folyószámlahitel igénybevételéről szóló 132/2012. (VI. 
06.) Kt. határozattal módosított 91/2012. (IV.24.) Kt. határozat második be-
kezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 



13 
 

„A hitel végső lejárata:   2013. június 30.” 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, 
hogy a hitelszerződés meghosszabbítása ügyében eljárjon és a hitelszerződés 
módosítását az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. OTP Bank Nyrt. Szolnok 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Vagyongazdálkodási csoport 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására  

(írásban csatolva) 
 
 
8/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az előterjesztés Tiszagyenda, Tiszaszentimre, 
Tomajmonostora településeken önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kap-
csolódó támogatás felhasználása óvoda külső és belső felújítása tárgyában nemzeti eljárás-
rend szerint lefolytatott tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményével kapcsolatos. 
Mindhárom intézménynél a LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. 
nyerte. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
285/2012.(XII.11.) Kt. határozat, 
Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora településeken önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás felhasználása óvoda külső és belső fel-
újítása tárgyában nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményéről 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a 
Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora településeken önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás felhasználása óvoda 
külső és belső felújítása tárgyában nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott tárgya-
lásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének 
megállapításáról a következők szerint dönt: 
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1. rész:  Tiszagyendai Óvoda külső és belső felújítása  

5233 Tiszagyenda, Ady E. út 8. Hrsz.: 715/5 
 
Nyertes ajánlattevő neve: LAD – ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Keres-
kedelmi Kft. 
Nyertes ajánlattevő címe: 5322 Tiszaszentimre, Ív utca 14.  
Nyertes ajánlattevő nettó összege:    8.500.000.- Ft 

 
 

2. rész:     Tiszaszentimrei  Óvoda külső és belső felújítása 
5322 Tiszaszentimre, Rózsa út 2. Hrsz.: 650 
 
Nyertes ajánlattevő neve: LAD – ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Keres-
kedelmi Kft. 
Nyertes ajánlattevő címe: 5322 Tiszaszentimre, Ív utca 14.  
     Nyertes ajánlattevő nettó összege:  6.950.000.- Ft. 

 
 

3. rész:    Tomajmonostorai Óvoda külső és belső felújítása 
5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 64. Hrsz.: 473 
Nyertes ajánlattevő neve: LAD – ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Keres-
kedelmi Kft.  
Nyertes ajánlattevő címe: 5322 Tiszaszentimre, Ív utca 14. 
Nyertes ajánlattevő nettó összege:  7.770.000.- Ft. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes ajánlatte-
vőkkel. 

A döntés ellen a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) alapján jogorvoslatnak van helye. 

 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. A Bíráló Bizottság tagjai 
5. Belügyminisztérium 
6. Pisók István Tiszagyenda Község Polgármestere 
7. Koczúrné Tóth Ibolya Tiszaszentimre Község Polgármester 
8. Fazekas Szabolcs Tomajmonostora Község Polgármestere 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Kiskincstár 
11. Törzskar 
12. Irattár 
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8/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy Szabó István képviselő úr a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Kunhegyesi járási tankerület tankerületi igazgatói munkakörét 
nyerte el, így a továbbiakban nem látja el az elnöki tisztséggel járó teendőket. Javasolja, 
hogy Magyar György lássa el az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság elnöki feladatait. 
 
Magyar György bejelenti személyes érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő és 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
286/2012.(XII.11.) Kt. határozat, 
az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöki 
feladatainak ellátásra szóló megbízásról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete döntött a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jog-
körében eljárva abban, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészség-
ügyi és Sport Bizottság elnöki feladatainak ellátására megbízza 
 

MAGYAR GYÖRGY urat 

 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestületének tagját, 5340 Kunhegyes, 
Vásártér u. 2. szám alatti lakost. 
 
A képviselőtestület megbízza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt, hogy a döntést vezesse 
át a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(IV.13.) önkormányzati rendeleten. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Önkormányzati képviselők  
4. Magyar György 5340 Kunhegyes, Vásártér u. 2. 
5. Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagjai 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Katona Sándorné humánpolitikai ügyintéző 
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Magyar György megköszöni a bizalmat, tudása legjavát próbálja nyújtani a feladat meg-
oldásához.  
 
8/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az előterjesztés az ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosí-
tószámú, az Egészségügyi alapellátás fejlesztése, egészségházak és járóbeteg-szakellátás 
fejlesztése keretében Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása című pályázat be-
nyújtásához szükséges tervezői feladatok ellátásról szól. Az épületet érintő felújításokhoz 
tervezői feladatok ellátása szükséges. A tevékenység elvégzésére három árajánlat érkezett. 
A legkedvezőbb árajánlatot az ArchiLak Mérnöki Szolgáltató Kft. nyújtotta be. Megkérde-
zi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő és 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
287/2012.(XII.11.) Kt. határozat, 
az ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosítószámú, az Egészségügyi alapellátás fejlesztése, egészséghá-
zak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése keretében Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő 
felújítása című pályázat benyújtásához szükséges tervezői feladatok ellátására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 
eljárva az ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosítószámú, az Egészségügyi alapellátás fejleszté-
se, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése keretében Kunhegyesi 
Központi Orvosi Rendelő felújítása című pályázat benyújtásához szükséges tervezői 
feladatok ellátása tárgyában az alábbiak szerint dönt: 
 
A tervezői feladatok ellátásával megbízza ArchiLak Mérnöki Szolgáltató Kft.-t 
(5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2.) Bruttó megbízási díj: 508.000,- Ft. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata a feladat ellátásának költségeit 2012. évi költség-
vetésében biztosítja, amennyiben a pályázat nem nyer kedvező elbírálást, egyebek-
ben a pályázat költségei között elszámolja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a szer-
ződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Megbízott 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Vagyongazdálkodás 
8. Törzskar 
9. Irattár 



17 
 

 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett 
munkáját elvégezte. 
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvá-
nos ülését 15 óra 20 perckor bezárja. 
 
 
 
 Kmf.     
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


