
Iktatószám: KVÖ/113/49/2012. 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2012. december 20-án megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

Sorszám: 26. 
 
 

H RENDELETEK MUTATÓJA 
 

Rendelet 
száma 

 
Rendelet tárgya Kódszám 

31/2012. Kunhegyes Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló egységes szerkezetbe foglalt 
9/2011. (IV.13.) számú rendelete módosításáról 

A1 

32/2012. az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004.(VII.16.) rendelet 
módosításáról  

E5 

 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
 

Határozat tárgya Kódszám 

291/2012. a képviselőtestület 2013. év I. félévi munkaprogramjáról. A19 
292/2012. Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társu-

lás megszűnéséről 
E11 

293/2012. Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról 

L5 

294/2012. Kunhegyes város 2013. évi kulturális és sport rendezvényei-
nek tervezetéről 

J1 
 

295/2012. Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. év I. félévi kulturális 
és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről 

J1 
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296/2012. a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kun-
hegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. 
évi munkatervének elfogadására 

J1 

297/2012. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladatok ellá-
tására vonatkozó szerződések felülvizsgálatáról 

Z1 
 

298/2012. Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, valamint Szociális ét-
keztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges 
élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló 
pályázat eredményéről 

 
A15 

299/2012. az ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosítószámú, az Egészségügyi alap-
ellátás fejlesztése, egészségházak és járóbeteg-szakellátás 
fejlesztése keretében a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rende-
lő felújítása” című pályázat benyújtására 

A15 

300/2012. az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményé-
ben” című TÁMOP-3.1.11-12/2.2012.0030 jelű pályázat Tá-
mogatói Okirata aláírására 

A15 
 

301/2012. a Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztése című 
projekt vízjogi létesítési engedélyének igazgatási szolgáltatási 
díjának megfizetéséről 

K9 
 

302/2012. beszedési megbízás benyújtására szakiskolai ösztöndíj tár-
gyában 

Z1 

303/2012. Kunhegyes, Ady Endre u. 3. (455. hrsz.) szám alatti ingatlan-
rész bérbeadásáról 

D7 

304/2012. Oláh Zsolt egyéni vállalkozó a kunhegyesi piactéri vásárcsar-
nok (431. hrsz.) 7. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének 
újrakötéséről 

 
D7 

305/2012. Kunhegyes Város településén lakossági szilárd hulladékok 
mellett keletkező, veszélyesnek számító hulladékok gyűjtésé-
re vonatkozó vállalás teljesítéséről 

 
Z1 

306/2012. a „Bázis Üdülő” ingatlan adásvételi szerződésének módosítá-
sáról 

D7 
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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. december 20-án 
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 Vinc-
ze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Földi Zsuzsanna 

vezető-tanácsos, Turi Gézáné, Richter Károlyné, Emődi Imre, Szabó Jó-
zsef a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Takácsné 
Zelizi Mária, Nagy István ügyintéző, Szászi Laura vagyongazdálkodási 
ügyintéző tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett jegy-
zőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen megje-
lent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen kilenc önkormány-
zati képviselő megjelent. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
A napirendi pontok megtárgyalásával kapcsolatban a következő javaslatot teszi. Nulladik 
napirendi pontként tárgyalnák meg a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat az imént említett módosítással 
tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András elmondja, hogy interpellációs kérdések következnek. Megkérdezi van-e 
valakinek bejelenteni valója. 
 
Szabó István megköszöni a képviselőtestületnek illetve a város önkormányzatának vezető-
inek azt a segítséget és azt a munkát, mellyel segítették iskola igazgatói tevékenységét. És 
megköszöni még egyszer a képviselőtestületi közös munkát.  
 
 
Szabó András megköszöni Magyar György tájékoztatását. Megkérdezi van-e még valaki-
nek bejelenteni valója. Amennyiben nincs senkinek bejelenteni valója javasolja, hogy 
kezdjék el megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat. 
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NULLADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló egységes szerkezetbe foglalt 9/2011.(IV.13.) számú 
rendelete módosításáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a 
bizottság véleménye. 
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtes-
tületnek a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 

 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 

 
31/2012. (XII.21.) 

önkormányzati rendeletét 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló egységes szerkezetbe foglalt 9/2011. (IV.13.) számú rendelete módosításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004.(VII.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

(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 rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendeletet egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 

 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 

 
32/2012. (XII.21.) 

önkormányzati rendeletét 
 

az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004.(VII.16.) rendelet módosításáról 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. fél-
évi munkatervének megállapítására 

(írásban csatolva) 
 
 
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
291/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
a képviselőtestület 2013. 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 2013. év I. félévi 
munkatervét a következők szerint állítja össze: 

 
1./ Ülés időpontja:  2013. január 29. (kedd) 15.00 óra 

 
 Napirendi javaslat: 

1./ Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. IV. negyedévi tevé-
kenységéről 

 Előterjesztő: Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány  
csoportvezetője 

 
2./ Javaslat a Kunhegyesi Szent István Termálfürdő 2012. évi szezonra vonatkozó 

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

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

 
2./ Ülés időpontja:   2013. február 14. (csütörtök) 15.00 óra 

 
 Napirendi javaslat: 

1./ Javaslat a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (III.02.) önkormányzati ren-
delet módosítására 

 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Véleményezi:   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 
2./ Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megál-

lapítására 
 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./ Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési ütem-
tervére 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 
5./ Előterjesztés a 2013/2014-es tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának, 

valamint az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról 
Előterjesztő:   Jegyző 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

Sport Bizottság 
 

6./ Beszámoló a 2012. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvé-
nyek költségfelhasználásáról 

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

Sport Bizottság 
 

7./ Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
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3./ Ülés időpontja:  2013. március  26. (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 
 Véleményezi:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

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

 
4./ Tájékoztató a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. 

évi szakmai munkájáról 
 Előterjesztő:  Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 
 
5./ Javaslat időszerű feladatok megoldására 

 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 
 
 

4./ Ülés időpontja:  2013. április 30. (kedd) 15.00 óra 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének telje-

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

 
2./ Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített be-

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

 
3./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységéről 
 Előterjesztő:   Szabó András polgármester 

  
4./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő:  Barta Ferenc aljegyző 
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5./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzat 
2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
6./ Előterjesztés a szociális ellátások térítési díjairól 
 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

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

7./ Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. I. negyedévi tevé-
kenységéről 

 Előterjesztő: Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány  
csoportvezetője 

  
8./ 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 28. (kedd)  15.00 óra 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő:    Imre Péter a kuratórium elnöke 
 
2./ Tájékoztató a település szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi helyzetéről 
 Előterjesztő:  Törzskari csoport 
  Gondozási Központ 
  Aljegyző 

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

 
4./ Javaslat a 2013/2014. tanévben indítandó óvodai csoportok létszámáról 
 Előterjesztő:  Törzskari csoport 
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 

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

 
 

6./ Ülés időpontja:  2013. június 25. (kedd)  15.00 óra 
 

Napirendi javaslat: 
 
1./ Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. évi II. 

félévi munkatervének megállapítására 
 Előterjesztő:   Szabó András polgármester 
 
2./ Javaslat a 2013. 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 

 
 
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, tankerületi igazgató 
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. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 

 
292/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás megszűnéséről 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 41. §-ában, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV törvény 6. §-ában foglaltak alapján az alábbi döntést hozza: 
A 2008. június 2-án kelt Társulási megállapodással létrehozott, nem jogi 
személyiségű Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Tár-
sulást 2012. december 31. napjával megszünteti. 
Az önkormányzatok használatában lévő, könyvviteli nyilvántartásban 
szereplő eszközök a társult települési önkormányzat birtokába visszake-
rülnek. 
Az önkormányzatok az egymás közötti pénzügyi elszámolásokat elvégzik 
a társulási megállapodás 9.1. pontja értelmében, továbbá a vonatkozó pá-
lyázatok bonyolítása során keletkezett vagyont megosztják annak minden 
fenntartási kötelezettségével együtt. 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a 
polgármestert a társulási megállapodást megszüntető okirat aláírására és 
a szükséges teendők ellátására 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Társult önkormányzatok polgármesterei 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Vagyongazdálkodási csoport 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Ala-
pító 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 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
293/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratának módosításá-
ról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés b.) pontjában, illetve a 78. § (5) 
bekezdés b.) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló 
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okirat 
Módosító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal  

jóváhagyja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intéz-
ményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés b.) pontjában, illetve a 78. § (5) 
bekezdés b.) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásban álló Kun-
hegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú mellék-
lete szerinti tartalommal  

jóváhagyja. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi az 53/2012. (III.27.) határozattal kiadott alapító ok-
iratot. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Vagyongazdálkodási csoport 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat Kunhegyes város 2013. évi kulturális és sport rendezvényeinek terve-
zésére 

(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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
294/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
Kunhegyes város 2013. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetéről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évre terve-
zett kulturális és sport programokat összefoglaló programfüzet tartalmát a 
melléklet formában előzetesen  

jóváhagyja. 
2. A Képviselőtestület a programfüzet önkormányzati programjainak végleges 

tartalmát Kunhegyes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési 
rendeletében tervezi, és a 2012. évi költségvetési rendeletben meghatáro-
zott keretszámokkal fogadja el. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-
mény igazgatója 

4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. év I. félév kulturális és 
sport rendezvényei költségvetés tervezetére  

(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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
295/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek 
költségvetés-tervezetéről 
 

1.  Kunhegyes Város Önkormányzata a 2013. év I. félévi rendezvények meg-
valósítására 1.527.000 Ft-ot, azaz egymillió-ötszázhuszonhétezer forintot a 
városi költségvetés-tervezetében  

jóváhagyja. 
 

2.  Kunhegyes Város Önkormányzata a teljesítést követő soros képviselőtestü-
leti ülésen áttekinti a 2013. I. félévben megvalósult kulturális és sport ren-
dezvények költségfelhasználást. 

Felelős:  Földi Zsuzsanna 
Határidő:  2013. július 30. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhe-
gyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. évi munkatervének 
elfogadására 

(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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
296/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény 2013. évi munkatervének elfogadására 

Kunhegyes Város Önkormányzatának az Önkormányzat közművelődési fel-
adatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 
17/2009.(IX.16.) rendelettel módosított 18/2006.(VII.27.) számú rendelettel 
módosított 18/2006.(VII.27.) számú rendelete 10. § (2) bekezdés a) pontja, il-
letve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmű-
velődésről szóló 2012. évi CLII. törvénnyel módosított 1997. évi CXL. tör-
vény 78. § (5) bekezdése b) pontja értelmében az önkormányzat a fenntartá-
sában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. 
évi munkatervét a mellékelt formában 

jóváhagyja. 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke 
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény igazgatója 
6. Kisné Veres Edit könyvtárvezető 
7. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladatok ellátására 
vonatkozó szerződések felülvizsgálatáról 

(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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
297/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződések 
felülvizsgálatáról 
 
 

1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. 
törvény 8. §. (1), (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
– tekintettel az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosításának 
kötelezettségére – a háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fog-
orvosi feladatok ellátására kötött szerződéseket felülvizsgálta és 
azokat a mellékelt formában jóváhagyja. 

 
2./ A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az 

egészségügyi feladat-ellátási szerződések aláírására. 
 
 
 Err ől értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, 5340 Kunhegyes, Zádor u. 11/d. 
4. Dr. Parajdi Attila, 5340 Kunhegyes, Bethlen G. u.  
5. Dr. Kiss István, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4. 
6. Dr. Jakab Zoltán, 5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 1/a 
7. Dr. Varjú Éva, 5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 1/a 
8. Dr. Nagy Levente, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 49. 
9. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
10. Vagyongazdálkodási csoport 
11. Fűtő Georgina ügykezelő 
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kun-
hegyes Város Óvodai Intézmény, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája 
folyamatos működtetéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok be-
szerzésére irányuló pályázat eredményéről 

(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 
véleményezte és az 1. résznél a Nagykun-Hús Kft., a 6. résznél pedig az Ozirisz Kft. aján-
latait, a többi résznél egy pályázó volt, elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a hatá-
rozati 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 kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő és egy tartózkodás sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
298/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai In-
tézmény, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges 
élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat eredményéről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt jogkörében 
eljárva a következő beszállítókkal kíván szállítási szerződést kötni 2013. január 01. 
napjától 2013. december 31. napjáig terjedő, egy éves határozott időtartamra élelmi-
szer és főzési alapanyag beszállítás tárgyában: 

 
1. rész: Sertéshús és marhahús, felvágottak, töltelékáruk, egyéb húsipari ter-

mékek, szalámik 
Beszállító neve és székhelye: NAGYKUN-HÚS KFT. (5340 Kunhegyes, 
Kisér u. 1.)  
 

2. rész: Baromfi hús 
Beszállító neve és székhelye: BAROMFIUDVAR 2002 KFT. (4002 Debre-
cen, Balmazújvárosi út 10.)  
 

3. rész: Kenyér és pékáruk, egyéb sütőipari készítmény 
Beszállító neve és székhelye: SZŐLŐSI SÜTŐIPARI KFT. (5340 Kunhe-
gyes, Béke u. 6.) 
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4. rész: Tejtermék 
Beszállító neve és székhelye: SZOLNOKTEJ’98 KFT. (5000 Szolnok, Rá-
kóczi u. 50.) 
 

5. rész: Mirelitáruk 
Beszállító neve és székhelye: BAROMFIUDVAR 2002 KFT. (4002 Debre-
cen, Balmazújvárosi út 10.) 
 

6. rész: Fűszeráruk, nehézáru, konzerváru, száraztészta, befőttek 
Beszállító neve és székhelye: OZIRISZ KFT. (5000 Szolnok, Nagysándor J. 
u. 36.) 

 
7. rész: Zöldség – gyümölcs, tojás 

Beszállító neve és székhelye: OROSZ JÓZSEFNÉ (5340 Kunhegyes, Wes-
selényi u. 18/a.) 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szállítási szerződések 
aláírására. 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. NAGYKUN-HÚS KFT. (5340 Kunhegyes, Kisér u. 1.) 
9. BAROMFIUDVAR 2002 KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) 
10. SZŐLŐSI SÜTŐIPARI KFT. (5340 Kunhegyes, Béke u. 6.) 
11. SZOLNOKTEJ’ 98 KFT. (5000 Szolnok, Rákóczi u. 50.) 
12. OZIRISZ KFT. (5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36.) 
13. OROSZ JÓZSEFNÉ (5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 18/a.) 
14. Vagyongazdálkodási csoport 

 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosítószámú, az Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése keretében a 
„Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című pályázat benyújtására 
 (írásban csatolva) 
 
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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299/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
az ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosítószámú, az Egészségügyi alapellátás fejlesztése, egészséghá-
zak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése keretében a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő 
felújítása” című pályázat benyújtására 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a „Kunhegyesi 
Központi Orvosi Rendelő felújítása” című pályázat benyújtásával  

e g y e t é r t. 
 

2. A pályázati támogatás segítségével megvalósuló célok:  
a) Az egészségügyi alapellátás minőségének javítása.  
b) a Központi Orvosi Rendelő felújítása, fűtéskorszerűsítés. 
c) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai mini-

mumfeltételekről szóló rendeletben foglalt minimumfeltételeknek 
megfelelő orvosi műszerek, gépek, eszközök, berendezések beszerzé-
se.   

d) Bútorok beszerzése a váróterem és a rendelő komfortosítására. 
e) Informatikai eszközök beszerzése. 
 

3. A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:  
5340 Kunhegyes Dózsa Gy. u. 4.  
 

4. A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 2323/6 
 

5. A pályázati konstrukció száma: ÉAOP-4.1.2/A-12 
Részcél: „A” komponens – 1. Részcél; alapellátás fejlesztése 
(2 felnőtt háziorvosi, 1 gyermekorvosi, 5 védőnői körzet, valamint a köz-
ponti orvosi ügyelet vonatkozásában.) 
 

6. A projekt tervezett összes költsége: 60 000 000 Ft 
Nettó költség: 47 380 347  Ft 
Áfa költség: 12 619 653 Ft 
Részletes költségbecslési táblát az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

7. A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:  
 60 000 000 Ft 

 
8. Kunhegyes Város Önkormányzatának a pályázathoz önerőt nem kell biz-

tosítani.  
Az igényelt összeg a pályázati támogatás 100 %-a. 

 
9. A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt 

összege: 60 000 000 Ft 
 
 

10. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert a pályázattal kapcsolatos teendők ellátására, a pályázat benyújtá-



19 
 

sára, a szükséges dokumentumok aláírására, illetve nyertes pályázat ese-
tén a megvalósításhoz szükséges feladatok ellátására. 

 
 

Erről értesülnek: 
 
1./ Szabó András polgármester 
2./ Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3./ Fejér Andor országgyűlési képviselő 
4./ Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5./ Vagyongazdálkodási csoport 
6./ Fűtő Georgina ügyintéző 
7./ Oláh Katalin pénzügyi munkatárs 
8./ Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos  
9./ Irattár 

 
 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata által benyújtott TÁMOP-
3.1.11-12/2-2012-0030 jelű „Óvoda fejlesztés, Kunhegyes Város Óvodai Intéz-
ményében” című pályázat Támogatási szerződésének aláírására 

(írásban csatolva) 
 
 
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
 
300/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” című TÁMOP-3.1.11-
12/2.2012.0030 jelű pályázat Támogatói Okirata aláírására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a rendelkezése 
értelmében úgy dönt, hogy az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai In-
tézményében” című TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 jelű – a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatóságának vezetője által 43.921.440,- Ft összegű támo-
gatásra érdemesnek ítélt, 100 %-os támogatási intenzitású – pályázatot megva-
lósítja. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a Támogatói 
Okirat aláírására. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Tiszagyenda Község Önkormányzata 
4. Tiszaroff Község Önkormányzata 
5. Tiszaszentimre Község Önkormányzata 
6. Tomajmonostora Község Önkormányzata 
7. Fábián-Major Anikó óvodavezető 
8. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser 
9. Barta Ferenc aljegyző 
10. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
11. Vagyongazdálkodási csoport 
12. Kincstári csoport 
13. Törzskari csoport 

 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására  

(írásban csatolva) 
 
 
12/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntse-
nek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
301/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
a Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztése című projekt vízjogi létesítési en-
gedélyének igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről 
 

1.  Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a 
Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztése című projekt vízjogi 
létesítési engedély igazgatási szolgáltatási díjának teljesítéséhez. 

2.  Az igazgatási szolgáltatási díj összegét 360.000 Ft-ot, azaz háromszázhat-
vanezer forint-ot Kunhegyes Város Önkormányzata a 2012. évi költségve-
téséből biztosítja. 

3.  Kunhegyes Város Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az igazgatási szol-
gáltatási díj összegét a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőség 10045002-01711930-00000000 sz. 
számlájára átutalja. 
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4.  Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Vagyongazdálkodási csoport 

 
 
12/2. alatti: 
 
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
302/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
beszedési megbízás benyújtására szakiskolai ösztöndíj tárgyában 
 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal javára a nappali rendszerű iskolai oktatásban, 
szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban 
lévő, a gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítést tanulók javára ösz-
töndíj folyósítására kötött OD-EA/40/2010 számú támogatási szerződés szerint 
pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felha-
talmazásról 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a által biztosított 
jogkörében eljárva  
 

engedélyezi 
 

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 
11745145-15577582-00000000 számlájára beszedési megbízás benyújtását a 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal NFA területi előirányzat-felhasználási keretszámla 
javára: 
 
10032000-00320346-70000007 
 
A felhatalmazás időtartama: 2012. december 21. napjától 2016. február 28. napjá-
ig érvényes. 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert és Kovácsné Lázár Elvirát a Kunhegyesi Általános Iskola, 
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Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola megbízott igazgatóját a felhatalmazó le-
vél aláírására. 
 

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

 
 
12/3. alatti: 
 
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
303/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
Kunhegyes, Ady Endre u. 3. (455. hrsz.) szám alatti ingatlanrész bérbeadásáról 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint Kunhegyes Város 
Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 39/2004. (VII.30.) rendelete az 
önkormányzat vagyonáról 28. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogkörében eljárva az alábbi-
ak szerint dönt: 
 

1. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. 
u.5.; cégjegyzékszám: Cg.16-10-001558; adószám: 11265832-2-16) részére a 
Kunhegyes Ady E. u. 3. (455. hrsz.) szám alatti ingatlanrészt használatba adja az 
alábbi feltételekkel: 

• Kizárólagos használatban lévő helyiségek (35,96 m2) : bruttó 400.- Ft/m2/hó, 
azaz: bruttó 14.384.- Ft/hó. 

• Közös használatban lévő helyiségek (27 m2) : bruttó 200.- Ft/m2/hó, azaz: 
bruttó 5.400.- Ft/hó. 

• A bérlet díja a közműfogyasztás (víz, gáz, áram) költségeit is magában foglalja. 
• Egyéb felmerülő költségek kapcsán a Felek külön megállapodást kötnek. 
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2. A bérlet időtartama: 15 éves határozott időtartam. 
3. A bérleti időszak kezdete: 2013. január 01. 
4. A bérleti időszak vége: 2027. december 31. 
5. Az ingatlanrészt kizárólag a település vízi-közműveinek (ivóvíz- és szennyvíz 

közművek) működtetésével megbízott tevékenységének folyamatos és zökkenő-
mentes végzése érdekében, irodai célokra használhatja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert a használatról szóló meg-
állapodás aláírására. 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Szászi Laura vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., 5000 Szolnok, Kossuth L. u.5. 

 
 
 
12/4. alatti: 
 
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
304/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
Oláh Zsolt egyéni vállalkozó a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. sz. üzlethe-
lyiség bérleti szerződésének újrakötéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az ön-
kormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) rendelet 30. § és 32-33. §-ában biz-
tosított jogkörében eljárva – Oláh Zsolt (lakcím: 5340 Kunhegyes, Sánta-köz 16/a., 
an.: Papp Edit, szül.hely, idő: Tiszafüred, 1982.01.28.) egyéni vállalkozó a Kunhe-
gyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. 
sz. üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel elfo-
gadja: 
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- A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető 
- A bérleti jogviszony kezdete: 2013. január 05. 
- A bérleti jogviszony vége: 2014. január 04. 
- A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000,- Ft/hó, azaz: Huszonötezer 00/100 forint, 

amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Vagyongazdálkodási csoport 
7. Oláh Zsolt 5340 Kunhegyes, Sánta-köz 16/a. 

 
 
 
12/5. alatti: 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés Kunhegyes Város településén la-
kossági szilárd hulladékok mellett keletkező, veszélyesnek számító hulladékok gyűjtésére 
vonatkozó vállalás teljesítéséről szól. Három árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a 
„Kristály-99” Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft. adta. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
305/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város településén lakossági szilárd hulladékok mellett keletkező, veszélyesnek 
számító hulladékok gyűjtésére vonatkozó vállalás teljesítéséről 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a veszélyesnek számító 
hulladékok gyűjtésével kapcsolatban a következő döntést hozza: 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata évenkénti két alkalommal lehetőséget biz-
tosít a lakosság számára a veszélyes hulladékok leadására. 

2. A megbízott hulladékkezelővel vállalkozási szerződést az Önkormányzat 
minden alkalommal egyedileg köti meg. 

3. A közreműködő feladatok ellátásával az Önkormányzat „Kunhegyes Város-
ért” Közalapítványt bízza meg. 
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4. Az Önkormányzatot terheli a veszélyes hulladékok begyűjtési, elszállítási, ár-
talmatlanítási kötelezettsége, amelyet a 2. pontban vállalt megbízással teljesít. 

5. A lakosság a leadott hulladék után típusa szerint kilónként fizet, melyet a 
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére teljesít. A díjszabás a megbízási 
szerződés alapján kerül megállapításra. 

6. 2013. évben az Önkormányzat a begyűjtéssel a „Kristály-99” Környezetgaz-
dálkodási, Szolgáltató Kft. (Székhely: 1096 Budapest, Sobieski János u. 
27/a.) hulladékkezelőt bízza meg a megküldött árajánlatban szereplő díjtéte-
lek elfogadása mellett. 

7. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére, az eseti megbízá-
si szerződés megkötésére. 

 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Vagyongazdálkodási csoport 
 

 
12/6. alatti: 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés az „Üdülő” ingatlan adás-vételi 
szerződésének módosításáról szól.  
 
Nagy Kálmán bejelenti személyes érintettségét. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
 
Dr. Horváth Lajos  megkérdezi, van-e valamilyen információ a pályázattal kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy a mai napra ígérték, hogy közlik a pályázat eredményét, de 
ez nem történt meg.  
 
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 kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő és egy tartózkodás sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
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306/2012. (XII.20.) Kt. határozat, 
a „Bázis Üdülő” ingatlan adásvételi szerződésének módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkör-
ében eljárva – a kunhegyesi 3310. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Kunhe-
gyes, Kunmadarasi úton található, 3 ha 2404 m2 nagyságú „üdülő” megnevezésű 
ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosításában szereplő 2012. december 
31-ei napot, mint megjelölt fizetési határidőt 2013. december 31. napjára 

módosítja. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az adásvételi szer-
ződés módosításának aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Református Egyházközség 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13. 
5. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Vagyongazdálkodási csoport 
8. Törzskari csoport 

 
 
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 


