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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július 30-án meg-
tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr. Horváth Lajos, Magyar György, Metzinger Ferenc, 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, Csehné Köteles 

Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-
zető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Ollári Balázs vagyongaz-
dálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, 
Páldiné Dr. Ágoston Lívia Kunhegyesi Járási Hivatal vezetője, 
Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportve-
zetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestü-
let ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Kontra Jó-
zsef képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. A képviselőtestület nyil-
vános ülését 15 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 Kunhegyes város címere használatának engedélyezése a Kunhegyesi 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére a tűzoltó egyenruházaton való viselé-
séhez 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság parancsnoka levelében kérte a képviselőtestületet, hogy engedélyezze a 
tűzoltóság részére a város címerének használatát az egyenruházaton való viselését. Meg-
kérdezi van-e valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése.  
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
143/2013.(VII.30.) Kt. határozat 
Kunhegyes város címere használatának engedélyezése a Kunhegyesi Önkormányzati Tűz-
oltó-parancsnokság részére a tűzoltó egyenruházaton való viseléséhez 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete „az önkormányzat jelképei-
ről” szóló 17/2009. (IX.16.) és a 20/2012. (V.30.) rendelettel módosított 36/2003. 
(XII.16.) számú rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott jogkörében 
 

Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
(Molnár Zoltán parancsnok, címe: 5340 Kunhegyes, Ady E. u. 3.) 

részére 
engedélyezi 

Kunhegyes város címerének használatát a kunhegyesi tűzoltóság egyenruházatán 
való viseléséhez az alábbiak szerint: 
A kérelmező neve és címe:  
Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
Molnár Zoltán parancsnok 
5340 Kunhegyes, Ady E. u. 3. 
 
Címer előállításának és felhasználásának célja és módja: 
A címer Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóinak felső 
egyenruházatának felső harmadában kerül viselésre. 
 
Előállítás esetén a készítendő mennyiség: A tűzoltóság létszámához igazodik. 
 
A forgalomba hozatal módja: korlátozott, kereskedelmi forgalomba nem hozható, 
illetve kizárólagosan állományi használatra.   
 
A címer használatának időtartama:  visszavonásig 
 
A címer felhasználásáért felelős személy neve és beosztása: 
Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
Molnár Zoltán parancsnok 
Címe: 5340 Kunhegyes, Ady E. u. 3. 
 
A címerrel díszített tárgy mintapéldánya, vagy fénymásolata: kötelezően bemu-
tatandó 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-

rás polgármestert a használati engedély aláírására. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság (Molnár Zoltán parancsnok, 

5340 Kunhegyes, Ady E. u. 3.) 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című 
TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó eszközbeszer-
zés Ajánlattételi felhívásának elfogadása és Bíráló Bizottság létrehozása 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester a Bíráló Bizottság elnökének Barta Ferenc aljegyzőt, tagjai-
nak pedig Takácsné Zelizi Mária projektmenedzsert és Bakos László közbeszerzési szakér-
tőt javasolja. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vé-
lemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
144/2013.(VII.30.) Kt. határozat 
a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város 
Óvodai Intézményeiben” című projekt eszközbeszerzésnek megvalósítására” indított köz-
beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásának elfogadása és Bíráló Bizottság létrehozása 

Kunhegyes Város Önkormányzata az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai 
Intézményeiben” című TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázat 
megvalósításához eszközbeszerzés kapcsán nemzeti eljárásrendben lefolytatandó 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata az Ajánlattételi felhívást a mellékletben 
csatolt formában jóváhagyja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata az eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottsá-
got hoz létre: 
Elnök:  Barta Ferenc aljegyző 
Tagjai:  Bakos László közbeszerzési szakértő 
 Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert 
a szükséges feladatok elvégzésével. 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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5. Bakos László közbeszerzési szakértő 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodása mó-
dosításáról 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója ehhez 
a napirendi ponthoz kapcsolódóan. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, megszületett az a forma, ami az általuk javasolt és az 
általuk legkedvezőbb a szociális feladatok tekintetében. Addig maradnak a társulás tagja, 
amíg a kunhegyesi intézmény meg nem kapja a működési engedélyét. Ez már belátható 
közelségben van. 
 
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 javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
145/2013.(VII.30.) Kt. határozat 
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodása módosításáról 

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint mó-
dosítja: 

1.) A Társulási megállapodás bevezetőjében a jogszabályi hivatkozások pontosításra 
kerülnek. 

2.) A Társulási megállapodás I. fejezet 1. pontja kiegészítésre kerül. 
3.) A Társulási megállapodás I. fejezet kiegészül egy 3.1 ponttal a Társulás tagjairól 

címmel. 
4.) A Társulási megállapodás I. fejezet 3.a. pontja törlésre kerül. 
5.) A Társulási megállapodás I. fejezet 6. pontjából a Kistérségi Iroda törlésre kerül, 

helyette a feladat ellátója, a Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala kerül feltünte-
tésre, kiegészül azzal, hogy önálló jogi személy. 

6.) A Társulási megállapodás I. fejezet 7. pontja az Mötv. 95.§ (1) bekezdésnek megfe-
lelően módosításra kerül. 

7.) A Társulási megállapodás I. fejezet 8. pontja törlésre kerül. 
8.) A Társulási megállapodás I. fejezet 11. pontjából a munkaszervezet törlésre kerül, 

helyette a társulás székhely önkormányzatának polgármesteri hivatala kerül feltün-
tetésre. 
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9.) A Társulási megállapodás II. fejezet címéből a többcélú törlésre kerül. 
10.) A Társulási megállapodás II. fejezet 4. pontja az Mötv. 90.§ (1) bekezdése 

alapján kiegészítésre kerül és a többcélú törlésre kerül. A jogszabályi hivatkozás 
javításra kerül.  

11.) A Társulási megállapodás II. fejezet 5. pontja aktualizálásra kerül. 
12.) A Társulási megállapodás II. fejezet 6. pontjából törlésre kerül a többcélú, a 

társulás útján, mikrotérség polgármesteri hivatala útján szövegrész és javítva lettek 
a pontok. 

13.) A Társulási megállapodás III (Feladat és hatáskör ellátása) fejezetben egy 
pont beszúrásra került, mely a szakágazat és szakfeladatok felsorolását tartalmazza. 

14.) A Társulási megállapodás III/A. (Feladatellátás rendszere) fejezet 1. pontja 
aktualizálásra kerül.  

15.) A Társulási megállapodás III/A. (Feladatellátás rendszere) fejezet Terület-
fejlesztési 2. pontja az Mötv. 13.§ (1) bekezdés alapján aktualizálásra kerül. 

16.) A Társulási megállapodás III/A. (Feladatellátás rendszere) fejezet 2.1-2.9. 
pontjai törlésre kerülnek. 

17.) A Társulási megállapodás III/A. (Egészségügyi ellátás, szolgáltatás) fejezet 
2. pontja 2., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20. bekezdése törlésre 
kerül. 

18.) A Társulási megállapodás III/A. (Szociális feladatok) fejezet 3. pontja kie-
gészül az Illetékessége, működési köre: Abádszalók, Nagyiván, Tiszafüred, Tisza-
derzs, Tiszaigar, Tiszaörs, Tomajmonostora települések közigazgatási területe. To-
vábbá feladatellátási megállapodás alapján látja el Kunhegyes, Tiszagyenda, Tisza-
roff településeken a szociális feladatokat a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális In-
tézmény  működési engedélyének megszerzéséig szövegrésszel és 6-10., 12.,  14-
15. bekezdése törlésre kerül. 

19.) A Társulási megállapodás III/A. (Közoktatási feladatok) fejezet törlésre ke-
rül. 

20.) A Társulási megállapodás III/A. (Sport feladatok) fejezet törlésre kerül. 
21.) A Társulási megállapodás III/A. (Közművelődési feladatok) fejezet 1., 5. 

bekezdése törlésre kerül 
22.) A Társulási megállapodás III/A. (A település és területrendezési, műemlék-

védelmi feladatok) fejezet 3-4., 11. bekezdése törlésre kerül 
23.) A Társulási megállapodás III/A. (Szolgáltatási- szervezési feladatok) fejezet 

törlésre kerül. 
24.) A Társulási megállapodás III/A. (Közrendi és közbiztonsági feladatok) feje-

zet 2., 4. bekezdése törlésre kerül 
25.) A Társulási megállapodás III/A. (Pénzügyi- gazdasági ellenőrzési és egyéb 

feladatok) fejezet 1., 5.-7. bekezdése törlésre kerül. 
26.) A Társulási megállapodás III/A. (Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok) 

fejezet törlésre kerül 
27.) A Társulási megállapodás IV. (A tagsági viszony keletkezése) fejezet 14. és 

15. ponttal az Mötv. 90.§ (4) és (5) bekezdése alapján kiegészítésre kerül, pontjai-
ból a többcélú törlésre kerül. 

28.) A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete) 
fejezet 4. pontjából a „helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hóna-
pon belül” szövegrész törlésre kerül 

29.) A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete) 
fejezet 6. és 7. pontja az Mötv. 89.§ (1) és (2) bekezdés alapján aktualizálásra kerül. 
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30.) A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete) 
fejezet 8. pontja az Mötv. 89.§ (3) bekezdés alapján kiegészítésre kerül. 

31.) A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete) 
fejezet 10. pontja az Mötv. 91.§ alapján módosításra kerül. 

32.) A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) feje-
zet címéből és pontjaiból törlésre kerül a többcélú szó. 

33.) A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) feje-
zet 1. alfejezetben (A Társulás szervei) az elnökhelyettes megnevezés módosításra 
kerül (alelnök). 

34.) A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) feje-
zet 1. alfejezetben (A Társulás szervei) Társulás Munkaszervezete szakasz módosí-
tásra kerül az Mötv. 95.§ (4) bekezdése alapján. 

35.) A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) feje-
zet 1. alfejezetben (A Társulás szervei) Többcélú Társulás Tanácsára vonatkozó 
szabályok az Mötv. 94.§ (2) bekezdés alapján kiegészítésre kerülnek. 

36.) A Társulási megállapodás VI. (A társulási szervek működési szabályai) fe-
jezet Többcélú Társulás Tanácsa működési szabályai alfejezetből törlésre kerül a 
többcélú. 

37.) A Társulási megállapodás VI. (A társulási szervek működési szabályai) fe-
jezet Többcélú Társulás Tanácsa működési szabályai alfejezet 6. pontjában az el-
nökhelyettes megnevezés alelnökre módosul. 

38.) A Társulási megállapodás VI. (A társulási szervek működési szabályai) fe-
jezet A Társulási tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok alfe-
jezet 2. pontjában az Mötv. 94.§ (5)-(7) bekezdései alapján pontosításra kerülnek. 

39.) A Társulási megállapodás VIII és IX. fejezetéből a többcélú törlésre kerül.  
40.) A Társulási megállapodás X. fejezete az Mötv. 92.§ alapján a 8. ponttal ki-

egészítésre kerül. 
41.) A Társulási megállapodás X. fejezet 6. pontjából a kistérség törlésre kerül, 

és kiegészül a társulás honlapja szövegrésszel. 
42.) A Társulási megállapodás Záró rendelkezések és Záradék fejezetéből a 

többcélú és a Többcélú Társulás Alapító Okirata (2. sz. melléklet) törlésre kerül.  
43.) A Társulási megállapodás 2. számú mellékletét képező Alapító okirat törlés-

re kerül. 
44.) A Társulási megállapodás 3. számú mellékletében a 2012. január 1-i ada-

toknak megfelelően módosításra kerültek a települések lakosságszám adatai. 
45.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzat bevezetésében a jogszabályi hivatkozás pontosításra kerül. 
46.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzat 1.§ (5) bekezdéséből a Kistérségi Iroda helyett Tiszafüred Város 
Polgármesteri Hivatala kerül feltüntetésre. 

47.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat 2.§ (5) bekezdésben az elnökhelyettes helyett az alelnök megneve-
zés kerül feltüntetésre. 

48.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat II. fejezet címéből és alcíméből a Többcélú Kistérségi szöveg tör-
lésre kerül.  

49.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat 3.§ (3) az Mötv. 95.§ (5) bekezdés alapján módosításra kerül. 
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50.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat 4.§-ban az elnökhelyettes helyett az alelnök megnevezés kerül fel-
tüntetésre. 

51.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat 5.§ (3) bekezdés b.) pontja és 5. pontja törlésre kerül. 

52.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat 9.§ (4) pontja módosításra kerül. 

53.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat 13.§ (2) és (4) bekezdés az Mötv. 94. § (5)-(6)-(7) bekezdése alap-
ján módosításra kerül. 

54.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat 16.§ (3) bekezdés aktualizálásra kerül. 

55.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat 20.§ (4)-(5) bekezdése módosításra kerül. 

56.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező SZMSZ V. fejezete 
22.§ (A társulás munkaszervezete) törlésre kerül. 

57.) A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat 23.§ (2) bekezdés aktualizálásra kerül. 

 
A Társulási Megállapodás és mellékleteinek módosítása valamennyi tagönkormányzat jó-
váhagyó testületi határozatának meghozatalát követően lép hatályba. 
 
Értesülnek: 

1. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának tagjai 
2. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának Elnöke 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Bibókné Simon Mária Kincstári csoportvezető 
8. Irattár 

 

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Marady Optika Kft. részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. 
hrsz.) 5. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a Marady Optika Kft. bérleti szerződését egy 
évre kötnék újra. A bérleti szerződés tervezet mellékelve van az előterjesztéshez. Megkér-
dezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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146/2013.(VII.30.) Kt. határozat 
Marady Optika Kft. részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 5. 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 
biztosított jogkörében eljárva – MARADY OPTIKA (székhely: 5310 Kisújszállás, 
Piac u. 2.) a Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsar-
nok (431. hrsz.) 5. sz. üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi 
feltételekkel elfogadja: 
 
• A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető. 
• A bérleti jogviszony kezdete: 2013. augusztus 01. 
• A bérleti jogviszony vége: 2014. július 31. 
• A bérleti díj mértéke: bruttó 35.000,- Ft/hó, azaz Harmincötezer 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. Marady Optika Kft. (5310 Kisújszállás, Piac u. 2.) 

 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok 
ellátásához szolgáltató kiválasztásáról 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a Rózsa és Társa Nyom-
daipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntse-
nek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
147/2013.(VII.30.) Kt. határozat 
a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátásához szolgál-
tató kiválasztásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2013. 
július 1. napjától 1 éves időtartamra  
 

megbízza 
 

a Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. - t 
(5340 Kunhegyes, Arany J. út 49.) 

 
a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátásához. 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a szerződés megkötésére.  

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (5340 Kunhegyes, 

Arany J. u. 49.) 
6. Kis-Új-Lap Nyomdaipari Kft. (5310 Kisújszállás, Munkácsy út 8.) 
7. Árnyalat-Press Nyomdaipari Kft. (4029 Debrecen, Hajnal u. 21.) 
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az Önkormányzati intézmények tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezett-
ségeinek teljesítéséhez kötött szerződés 3. számú módosításáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester, hogy Szabó Károly egyéni vállalkozót bíznák meg 2014. 
június 30-ig a tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével. Megkérdezi van-e 
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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148/2013.(VII.30.) Kt. határozat 
az önkormányzati intézmények tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésé-
hez kötött szerződés 3. számú módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkör-
ében lejárva tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek melléklet szerinti ellátásával 
2014. június 30-ig 
 

megbízza 
 

Szabó Károly egyéni vállalkozót (5300 Karcag, Hajnal u. 29.) 
 
1. A bruttó megbízási díj telephelyenként 4.000 Ft, összesen 68.000 Ft/hó. 

 
2. A vállalkozói szerződés módosításának ideje 2013. július 1. a módosítással nem 

érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályba maradnak. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert  a szerződés módosítás aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó Károly egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Hajnal u. 29.) 
5. Tiszaszentimre Község Önkormányzata 
6. Tiszaroff Község Önkormányzata 
7. Tiszagyenda Község Önkormányzata 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 
7/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” cí-
mű pályázat benyújtásához 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése ehhez kapcsolódó-
an. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a határozati javaslatot nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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149/2013.(VII.30.) Kt. határozat 
„Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” című pályázat benyúj-
tásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján a mellékelt 
költségvetési táblázatban részletezettek szerint 100 % támogatás elnyerésére brut-
tó 21.998.810,- Ft összegben pályázatot nyújt be. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
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. A képviselőtestület nyilvá-
nos ülését 15 óra 10 perckor bezárja és zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
 
 
 Kmf.   
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


