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Határozat tárgya Kódszám 

86/2013. a kistérségi Startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági prog-
ramelem” megvalósulásához szükséges eszközök és anyagok 
beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tör-
vény Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a 
Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással a Második 
részben meghatározott szabályok szerint lefolytatott nyílt köz-
beszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
 

D5 

87/2013. az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményei-
ben” című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító jelű 
pályázathoz kapcsolódó akkreditált pedagógusképzés szervezé-
séhez 

 
A15 

88/2013. Hozzájárulás a Kátai Gábor Kórház laboratóriumi szolgáltatása 
működési engedélyében a Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 4. szám 
alatti mintavételi hely telephelyként történő feltüntetésére 

 
Z1 

89/2013. az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintéz-
mény tervezett nyári működéséről  

Z1 

90/2013.  az önkormányzat tulajdonában lévő Komlóssy-féle szélmalom 
melletti ingatlan (1511/2. hrsz.) bérleti szerződésének megkö-
tésével kapcsolatos előterjesztés későbbi időpontban való meg-
tárgyalásáról 

 
D7 

91/2013. az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményei-
ben” című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító jelű 
pályázathoz kapcsolódó rendezvények szervezéséhez 

 
A15 

92/2013. a létrehozandó Kun Kézmű Termék Szociális Szövetkezet 
székhelyhasználatához és cégnyilvántartásba történő bejegyzé-
séhez való hozzájárulásról 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. május 9-én meg-
tartott 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. Nagy Levente és Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna 
önkormányzati képviselő 

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

vezető-tanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője, 
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Szentpéteriné Lévai Mária intéz-
ményvezető és Szabó Istvánné az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, 
Egészségügyi és Sport Bizottság tagja tanácskozási joggal meghívottak, 
valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen megje-
lent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányza-
ti képviselő megjelent, igazoltan van távol Vincze László képviselő a mai ülésen nem tud-
nak részt venni egyéb elfoglaltságuk miatt. A képviselőtestület nyilvános ülését 16 óra 00 
perckor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a kistérségi Startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” 
megvalósulásához szükséges eszközök és anyagok beszerzésére a Közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. Törvény Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a 
Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással a Második részben meghatározott 
szabályok szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítá-
sáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a „Mezőgazdasági programelem” 
megvalósulásához szükséges nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
szól. A határozati javaslatban látható, hogy melyik ajánlati részt melyik pályázó nyert meg. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
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Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
86/2013.(V.09.) Kt. határozat 
a kistérségi Startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához 
szükséges eszközök és anyagok beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) 
pontjára hivatkozással a Második részben meghatározott szabályok szerint lefolytatott nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a kistér-
ségi Startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához 
szükséges eszközök és anyagok beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 121. § (1) 
bekezdés b) pontjára hivatkozással a Második részben meghatározott szabályok sze-
rint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás 
nyertesének megállapításáról a következők szerint dönt: 

 

  
Rendelkezésre 
álló forrás 

Nyertes ajánlat 
nettó összege 

Nyertes ajánlatte-
vő 

1. ajánlati rész. Üzemanyag, kenőanyag 3.869.066.-   
Nem érkezett aján-
lat 

2. ajánlati rész: Kézi és gépi szerszámok, 
szerelési anyagok 7.064.173.- 6.666.460.- Agromix 2002. Kft. 
3. ajánlati rész: Fólia - és öntözéstechnika 10.483.000.- 9.888.870.- Agromix 2002. Kft. 

4. ajánlati rész: Növényvédelmi és vetőanya-
gok, magok 22.061.480.- 21.807.900.- Hegyesi Szabó Kft. 
5. ajánlati rész: Irodatechnikai eszközök 393.701.- 400.000.- Smart info Kft. 
6. ajánlati rész: Nagyteljesítményű eszközök 2.900.000.- 2.795.000.- Agromix 2002. Kft. 
7. ajánlati rész: Kapcsolódó szolgáltatások 2.362.205.- 2.244.000.- Agromix 2002. Kft. 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a szállítási szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevőkkel, vala-
mint a tárgyat érintő módosítási kérelem benyújtásával, tekintettel arra, hogy a 5. 
rész vonatkozásában az erre a célra rendelkezésre álló összegnél magasabb (+6.299,- 
Ft-tal) az ajánlati ár. 

 
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. Bíráló Bizottság tagjai 
5. JNSZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kunhegyesi Kirendeltség 
6. AGROMIX 2002 Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz. 
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7. Hegyesi Szabó Kft. 5340 Kunhegyes, Nyár u. 14. 
8. Smart Info Kft. 2412 Nagytarcsa, Bartók B. u. 2/a. A. ép. fszt. 3. 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Vagyongazdálkodási csoport 
11. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
12. Irattár 
 

 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, 
TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó akkreditált 
pedagógusképzés szervezéséhez 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a Danuvia Stúdió Oktató 
és Szolgáltató Bt. 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
87/2013.(V.09.) Kt. határozat 
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-
12/2 -2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó akkreditált pedagógusképzés szer-
vezéséhez 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított 
jogkörében eljárva a pályázat akkreditált pedagógusképzés szervezési feladatai-
nak ellátásával a  
Danuvia Stúdió Oktató és Szolgáltató Bt.-t (1032 Budapest, Kiscelli u. 80.) 

bízza meg 

Bruttó megbízási díj 6.232.200 Ft. 

 

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat Támo-
gató Okiratában rögzítettek szerint (Költségvetés 52. sor: „Igénybevett szolgáltatá-
sok – oktatás és továbbképzés” költségei terhére) biztosítja.  

2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
szerződés aláírására 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Danuvia Stúdió Oktató és Szolgáltató Bt. (1032 Budapest Kiscelli u. 80.) 
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7. Observans Képzési Szolgáltató Kft. (2013 Pomáz Török utca 29.)        
8. M-Stúdium Kft. (7370 Sásd Nagyvárad utca 17.) 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
10. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser 
11. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés hozzájárulás a Kátai Gábor Kórház laboratóriumi szolgáltatása műkö-
dési engedélyében a Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 4. szám alatti mintavételi hely telep-
helyként történő feltüntetésére 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az orvosi rendelőben kialakított mintavételi helyi-
séget a Kórház telephelyeként kívánják üzemeltetni, melyhez Kunhegyes Város Önkor-
mányzatának, mint tulajdonosnak hozzájárulása szükséges, mint az az előterjesztésben 
olvasható. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, véle-
mény 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: 
 
 
88/2013.(V.09.) Kt. határozat 
Hozzájárulás a Kátai Gábor Kórház laboratóriumi szolgáltatása működési engedélyében a 
Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 4. szám alatti mintavételi hely telephelyként történő feltüntetésé-
re 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint az ön-
kormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) rendelet 11. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján hozzájárul ahhoz, hogy a karcagi Kátai Gábor Kórház a Kunhe-
gyes, Dózsa Gy. út 4. szám alatt található mintavételi helyet (1. számú rendelő) te-
lephelyként tüntesse fel a többször módosított járóbeteg szakellátásra kiadott 673-
20/2011 működési engedélyben. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges teendő ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény terve-
zett nyári működéséről 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság a képviselőtestületnek a határozati javaslat „A” változatát elfogadásra ja-
vasolja. 
 
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 javaslat „A” változatában foglaltakat, az kézfelnyújtással sza-
vazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
89/2013.(V.09.) Kt. határozat 
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény tervezett nyári működé-
séről  

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartásában működő Ilos-
vai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény zárva tartását az alábbiak sze-
rint  

 

engedélyezi: 

Az intézmény 2013. július 8 – július 28. napjáig zárva tart, a dolgozók igény szerint ügye-
letet látnak el. 

A feladatok ellátásáért a fenti időtartamban is az intézmény vezetője felelős. 

 
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Irattár 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Komlóssy-féle szélmalom melletti 
ingatlan (1511/2. hrsz.) bérleti szerződésének megkötéséről 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság az előterjesztést megvitatta és az önkormányzat tulajdonában lévő 
Komlóssy-féle szélmalom melletti ingatlan (1511/2 hrsz.) bérleti szerződésének megköté-
sével kapcsolatos előterjesztést a soron következő képviselőtestületi ülésen javasolja meg-
tárgyalni a képviselőtestületnek. A képviselőtestületnek javasolja, hogy bízza meg Ollári 
Balázst a vagyongazdálkodási csoport ügyintézőjét, hogy a Kunhegyesi Híradó májusi 
számában tegyen közzé pályázati felhívást a szélmalom melletti ingatlan bérbeadásának 
tárgyában. A Szélmalom gondnoki feladatainak ellátására a pályázati határidő 2013. május 
24. (péntek) 12.00 óra 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
határozati javaslatát, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 

 
90/2013.(V.09.) Kt. határozat 
az önkormányzat tulajdonában lévő Komlóssy-féle szélmalom melletti ingatlan (1511/2. 
hrsz.) bérleti szerződésének megkötésével kapcsolatos előterjesztés későbbi időpontban 
való megtárgyalásáról 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulaj-
donában lévő Komlóssy-féle szélmalom melletti ingatlan (1511/2 hrsz.) bérleti 
szerződésének megkötésével kapcsolatos előterjesztést a soron következő képvi-
selőtestületi ülésen fogja megtárgyalni, annak érdekében, hogy szélesebb körben 
kerüljön meghirdetésre. 

 

Megbízza Ollári Balázst a vagyongazdálkodási csoport ügyintézőjét, hogy a Kun-
hegyesi Híradó májusi számában tegyen közzé pályázati felhívást a szélmalom 
melletti ingatlan bérbeadásának tárgyában. A Szélmalom gondnoki feladatainak 
ellátására a pályázati határidő 2013. május 24. (péntek) 12.00 óra. 

 
Felelős:  Ollári Balázs 
Határidő:  azonnal  
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 

 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című 
TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó rendezvények 
szervezéséhez 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot az L.A. Multizone 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
91/2013.(V.09.) Kt. határozat 
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-
12/2 -2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó rendezvények szervezéséhez 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkör-
ében eljárva a pályázat rendezvény szervezési feladatainak ellátásával a 
 

L.A. Multizone Kft.-t (1115 Budapest, Thallóczy utca 25/B) 
bízza meg 

 

Bruttó megbízási díj 4.379.996 Ft. 

 

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat Támogató 
Okiratában rögzítettek szerint (Költségvetés 52 sor: „Igénybevett szolgáltatások terhére) 
biztosítja.  

2.  Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szer-
ződés aláírására 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. L.A. Multizone Kft. (1115 Budapest Thallóczy utca 25/B)  
7. Optibox Hungary Kft. (1083 Budapest Práter utca 40 I. em. 2.) 
8. MÁTRIX-WORKMANLIKE Kft. (1083 Budapest Királyok útja 98.) 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
10. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser 
11. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

       
 
 
6/1. alatti 
Előterjesztés a Kun Kézmű Termék Szociális Szövetkezet székhelybejegyzési kérel-
méről 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a Kun Kézmű Termék Szociális Szövetkezet 
alapító tagja, Szentpéteriné Lévai Mária kérelmet adott be, melyben kéri a képviselőtestü-
letet, hogy engedélyezze a Kun Kézmű Termék Szociális Szövetkezet szélhelye Kunhe-
gyes, Szabadság tér 7. címén a 2026/1. hrsz. alatt lévő ingatlanon kerüljön nyilvántartásba. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója ezzel kapcsolatban. 
 
Szentpéteriné Lévai Mária elmondja, hogy a felnőttek részére foglalkoztatási lehetőség a 
helyi kézműves mesterségek alkalmazásával.  
 
Magyar György elmondja, ahogyan az előterjesztésben is olvasható, ennek a létrehozása 
és a működése az önkormányzatnak kiadási költséget nem jelent, valamint már az elmúlt 
években ismerték hogy milyen kulturális értéket teremtenek ezek a kézműves és hagyo-
mányőrző művészek, alkotók. A szövetkezetnek a célja az is lenne, hogy nem csak ez le-
gyen megőrizve, hanem a foglalkoztatás terén is talán elérhetnének célokat. Teljes mérték-
ben mind emberi, mind szakmai támogatását nyújtja a szövetkezet létrejöttéhez és kívánja 
hogy sikeres legyen.  
 
Metzinger Ferenc megkérdezi, hogy ezek a termékek előállításra kerülnek akkor valami-
lyen bolt vagy eladóhelyiség kellene ehhez, vagy van már erre valamilyen elképzelés. 
 
Szentpéteriné Lévai Mária elmondja, hogy nagyon hosszú átgondolás megelőzte ezt a 
dolgot és még nagyon sok követi. Piackutatás, üzleti terv készítés, már az elképzelések 
sorában szerepel, egy webes áruház üzemeltetésére a rendelkezésre álló pályázati forrás 
megcélzásával szeretnének részben pályázni. Ezek közül a különböző idegenforgalmi ven-
déglátóhelyekkel a kapcsolatot felvenni.  
 
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: 
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92/2013.(V.09.) Kt. határozat, 
a létrehozandó Kun Kézmű Termék Szociális Szövetkezet  székhelyhasználatához és cég-
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez való hozzájárulásról 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
a Kun Kézmű Termék Szociális Szövetkezet székhelye az 5340 Kunhegyes, Szabadság 
tér 7. sz. címén, a 2026/1. hrsz. alatt lévő ingatlanon a Szolnoki Törvényszék Cégbírósá-
gán székhelyként nyilvántartásba kerüljön. 

 

A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a fenti ingatlant a Kun Kézmű Termék Szoci-
ális Szövetkezet székhely céljára, határozatlan időre, ingyenesen használhatja. 

 
Felhatalmazza Kunhegyes Város Önkormányzata polgármesterét és jegyzőjét a székhely-
használathoz hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Szabó András polgármester 
Határidő: aláírásra 2013. december 31. 

 
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Képviselőtestület tagjai 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Szentpéteriné Lévai Mária alapító tag 5340 Kunhegyes, Berzsenyi u. 7. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

       

 
 
 
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 16 óra 13 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
   
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


