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Határozat tárgya Kódszám 

65/2013. a kistérségi Startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a 
települések belterületén” programelem és az „Illegális hulla-
déklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásá-
hoz szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló köz-
beszerzési eljárás kiírására és az ajánlattételi felhívás elfogadá-
sára 

 
 

D5 

66/2013. a kistérségi Startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a 
települések belterületén” programelem és az „Illegális hulla-
déklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásá-
hoz szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló köz-
beszerzési szakértő kiválasztásáról szóló 50/2013.(III.20.) 
számú Kt. határozat módosításáról 

 
 

D5 

67/2013. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Szakiskola Dózsa Úti Általános Iskola Alapfokú Művészeti 
Iskola és Szakiskola Tagintézmény külső felújításáról 

 
Z1 
 

68/2013. a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 
Központja Kunhegyesi Szakmai Egységében biztosított szociá-
lis ellátások térítési díjairól 

 
Z1 

69/2013. Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felaján-
lott Szélmalom melletti tanya (1511/2 hrsz.) tárgyában 

 
Z1 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. április 11-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Szabó András polgármester elnökletével: 

Kontra József, Magyar György, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Levente, Dr. 
Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Vincze László önkormányzati képviselő 

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

nalka gazdasági osztályvezető, Barta Jenő építési hivatalvezető, Ollári Ba-
lázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Angyal Balázsné, Richter Károlyné a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Kovácsné Lázár 
Elvira mb. igazgató tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsa-
nett jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen megje-
lent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen 7 önkormányzati 
képviselő megjelent, igazoltan van távol Dr. Horváth Lajos és Metzinger Ferenc képvise-
lők a mai ülésen nem tudnak részt venni egyéb elfoglaltságuk miatt. A képviselőtestület 
nyilvános ülését 15 óra 15 perckor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szava-
zattal elfogadja. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a kistérségi startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a telepü-
lések belterületén” programelem és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” 
programelem megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló 
közbeszerzési eljárás kiírására és ajánlattételi felhívás elfogadására 

(írásban csatolva) 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy írásban megkapta mindenki. Kisebb módosí-
tás történt az előterjesztésben megkéri jegyző asszonyt mondja ezt el. 
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Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, az ajánlattételi felhívás harmadik oldalának módosítá-
sára azért került sor, mert a hulladékszállítás, mint kötelező közszolgáltatás benne maradt 
az eredeti változatban, az 5., 6., 7. rész módosul. 
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 hét tagja a beszámolót egyhangúan hét igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
65/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
a kistérségi Startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a települések belterületén” 
programelem és az „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvaló-
sulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás kiírá-
sára és az ajánlattételi felhívás elfogadására 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a kistérségi Startmunka minta-
program „Közúthálózat javítása a települések belterületén” programelem és az „Il-
legális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához szük-
séges eszköz-, anyagigény beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény Második része szerinti nemzeti eljárásrend alapján, e törvény 83. §-a sze-
rinti közbeszerzési nyílt eljárást indít a mellékelt ajánlattételi felhívás elfogadásá-
val.  
 
A közbeszerzési eljárás költségeit Kunhegyes Város Önkormányzata a 2013. évi 
költségvetésben biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a szükséges teendők ellátására. 
 
A Képviselőtestület jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 49/2013.(III.20.) 
számú Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a kistérségi startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a telepü-
lések belterületén” programelem és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” 
programelem megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásáról 
szóló 50/2013.(III.20.) számú Kt. határozat módosítására 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, megköszöni a tűzoltóság munkáját. Kéri a képviselőtestület 
tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
66/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
a kistérségi Startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a települések belterületén” 
programelem és az „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvaló-
sulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló közbeszerzési szakértő 
kiválasztásáról szóló 50/2013.(III.20.) számú Kt. határozat módosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a fenti számú Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
„(…) megbízza Bakos László hivatalos közbeszerzési tanácsadót (5232 Tiszabő, 
Micsurin út 5.) 
A bruttó megbízási díj: 381.000,- Ft.” 
 
A közbeszerzési feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 
2013. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a módosított megbízási szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bakos László (5232 Tiszabő, Micsurin út 5.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 
Dózsa Úti Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Tagintézmény 
felújítására 

(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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
67/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Dózsa Úti Álta-
lános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Tagintézmény külső felújításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Kunhe-
gyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Dózsa Úti Általá-
nos Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Tagintézmény külső felújítási 
munkálatok elvégzésére a mellékelt költségbecslés alapján 
 

6.260.000,- Ft-ot, azaz Hatmillió-kettőszázhatvanezer forintot 
 
kíván ráfordítani. 
 
A felújítási munkálatok költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a kötvényfor-
rás terhére biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a szükséges teendők ellátására.  

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kovácsné Lázár Elvira mb. igazgató 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Barta Jenő építési hivatalvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Köz-
pontja Kunhegyesi Szakmai Egységében biztosított szociális ellátások térítési díjai 
jóváhagyására 

(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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
68/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi 
Szakmai Egységében biztosított szociális ellátások térítési díjairól 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tiszafüred Kistérség 
Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységé-
ben biztosított szociális ellátások térítési díjait a határozat melléklete szerint  
 

elfogadja. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a döntés Tiszafüred Kistérség 
Többcélú Társulása részére történő megküldésére Tiszafüred Város Önkormányzata 
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja szakmai 
egységeiben biztosított szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelete megalko-
tása céljából. 
 
E határozat elfogadásával egyidejűleg, a 71/2012.(IV.04.) Kt. határozat hatályát 
veszti. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Pintér Erika, Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás elnöke 
4. Dósa Jánosné, Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Köz-

pontja vezetője 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 
 
5/1. alatti: 
 
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 a 
képviselőtestületnek az ingatlan megvásárlását javasolja. 
 
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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
69/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Szélmalom melletti tanya 
(1511/2 hrsz.) tárgyában 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelem-
be véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) önkormányzati rende-
let előírásait – az alábbiak szerint dönt: 
 
Szatmári Tiborné (szül.: 1965.09.29., a.n.: Gál Mária) Kunhegyes, Purgány utca 
46/a. és Tar Miklós (szül.: 1922.04.28., a.n.: Botos Éva) Kunhegyes, Csokonai utca 
14. szám alatti lakos kérelmét, mely a közös tulajdonukban lévő az ingatlan nyil-
vántartásban szereplő 1511/2 hrsz. megvételére vonatkozik 
 

t á m o g a t j a .  
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Szatmári Tiborné és Tar Miklós közös tulajdonát 
képező ingatlant – írásos kérelmükben foglaltak szerint – 1.400.000.- Ft, azaz 
egymillió-négyszázezer forintért megvásárolja. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az adásvételi szer-
ződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szatmári Tiborné (Kunhegyes, Purgány utca 46/a.) tulajdonos 
2. Tar Miklós (Kunhegyes, Csokonai utca 14.) tulajdonos 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Dr. K. Tóth András ügyvéd 

 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.  
 
Dr. Nagy Levente elmondja, hogy itt voltak a készenléti rendőrök, elég sok büntetést ki-
osztottak. Ha valaki azt mondja, nem tudja kifizetni a büntetést, akkor elvileg közmunká-
ban ledolgozhatja. Ez a közmunka annyiból fog állni, hogy egész nap a lapát nyelet fogják 
támasztani, tehát nincs értelme. Nem tudja, hogy a polgármester úr vagy a jegyző asszony 
hatáskörébe tartozik, hogy azt mondja, nincs szükség új közmunkásokra és akkor ezek az 
emberek vagy kifizetik a büntetést vagy leülik. Akkor lenne értelme a büntetésnek, ha vi-
szont közmunkában ledolgozzák, akkor napi 5.000 forintért fogják támasztani a lapátot.  
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy először a rendszeres jövedelemből történő letil-
tással kell próbálkozni. Ha nincs olyan jövedelme, ami a törvényben biztosított jogkörben 
eljárva letiltható volna, gondol itt szociális segélyre és egyéb jogokra, akkor jön szóba a 
közmunka. Azt nem lehet kimondani, hogy nem dolgozhatják le közmunkában, erre se 
polgármesternek, se a jegyzőnek hatásköre nincsen. Így ezt nem lehet kimondani, mert erre 
jogszabály van, hogy hogyan kell a végrehajtásnak történnie. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. További 
hozzászólás hiányában 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 30 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
   
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


