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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. szeptember 12-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr. Horváth Lajos, Magyar György, Metzinger Ferenc, Dr. Nagy 
Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Vincze László ön-
kormányzati képviselő 

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

nalka gazdasági osztályvezető, Ollári Balázs vagyongazdálkodási 
ügyintéző, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Vincze László-
né Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény intézményve-
zetője, Dr. Bánfi Zsuzsanna a Kunhegyesi Járási Hivatal hivatal-
vezető helyettese tanácskozási joggal meghívottak, valamint Bar-
ta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen megje-
lent önkormányzati képviselőket, Dr. Bánfi Zsuzsanna Járási Hivatalvezető helyettes asz-
szonyt és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozat-
képes, az ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. Nagy Kálmán képviselő úr és 
Kontra József képviselő úr jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. A képvise-
lőtestület nyilvános 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 hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szava-
zattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve 
interpellációk vannak, tegyék meg. 
 
Magyar György elmondja, az állatmenhely korszerűsítése zajlik és az ebben nyújtott se-
gítséget szeretnék megköszönni.  
 
Vincze László elmondja, Dr. Nagy Levente képviselő úr az elmúlt ülésen felvetette még 
egy kamera felszerelését. Megnézte a lehetőséget, a Novicomot megkereste, az árajánlat 
készítése folyamatban van.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi, hogy van-e még esetleg felvetés. Vélemény és 
kérdés hiányában javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják 
meg. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet mó-
dosítására 

(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 egyhangúan elfogadásra alkalmasnak találta a 2013. évi költségvetésről szó-
ló 2/2013.(II.14.) rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet és a 2012. évi költségve-
tés teljesítéséről szóló 7/2013.(IV.30.) rendelet módosításáról szóló 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 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.14.) rendelet módosításáról szóló 
rendelet tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúan hét igenlő szavazattal – 
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

11/2013. (IX.13.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.14.) rendelet módosításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
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 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló 7/2013.(IV.30.) módosításáról 
szóló rendelet tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúan hét igenlő szavazattal – 
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

12/2013. (IX.13.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló 7/2013.(IV.30.) módosításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 

(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 egyhangúan elfogadásra alkalmasnak találta Kunhegyes Város Önkormány-
zata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
168/2013.(IX.12.) Kt. határozat 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. 
évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót a mellékletben benyúj-
tottak szerint  
 

- 1.553.968 e Ft bevétellel és 
- 1.349.586 e Ft kiadással 

 
elfogadja. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester  
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Önállóan működő intézmények vezetői 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés címerhasználat engedélyezése tárgyában 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Kun Kézmű Termék Szociális Szövetkezet kérte, 
hogy engedélyezze a képviselőtestület számukra a kunhegyesi címer használatát. 
Megkérdezi van-e valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
169/2013.(IX.12.) Kt. határozat 
a Kun Kézmű Termék Szociális Szövetkezet címerhasználati kérelméről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat jelké-
peiről szóló 36/2003.(XII.16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésében biz-
tosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozza: 
 
1. Engedélyezi a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Sza-

bályzatában meghatározott címer használatát a Kun Kézmű Termék Szociális 
Szövetkezet (képviseli: Szentpéteriné Lévai Mária az Igazgatóság elnöke) ré-
szére az alábbiak szerint: 
 
a)  A jogosult megnevezése, címe: Kun Kézmű Termék Szociális Szövetkezet, 

5340 Kunhegyes, Szabadság ér 7. 

b) Az engedélyezett felhasználás célja: a termékek csomagolásán, hímzett 
termékek szövetén Kunhegyes Város címerének megjelenítése a termékek 
földrajzi, tájegységi behatárolhatóságának biztosítására. 

c)  Az engedély érvényességének hatálya: 2013. szeptember 28-tól visszavoná-
sig. 

d) A terjesztés, forgalomba hozatal módjára való kikötések: a Kun Kézmű 
Termék Szociális Szövetkezet minőségi kézműves termékeinek emlék- és 
ajándéktárgyként történő előállításához, és ez által vásárlási lehetőség biz-
tosítása helyi lakosságnak és vendégeknek. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a használati engedély aláírására. 
Határidő: 2013. szeptember 27. 
Felelős: polgármester 

 
  
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester  
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Szentpéteriné Lévai Mária, az Igazgatóság elnöke 
5. Barta Ferenc aljegyző 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 

 
4. PONT ALATT: 
Előterjesztés Kunhegyes (1538/50 hrsz.) belterületi ingatlan eladásáról 

(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 egyhangúan elfogadásra alkalmasnak találta a határozati javaslat „A” válto-
zatát.  
 
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” változatát, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
170/2013.(IX.12.) Kt. határozat 
Kunhegyes (1538/50 hrsz.) belterületi ingatlan eladásáról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 
39/2004.(VII.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról 28. § (1)-(3) bekez-
déseiben foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
Molnár György  (szül.: Kunhegyes, 1965.05.22., an.: Kovács Aranka) és Mol-
nár Györgyné (szül.: Kunhegyes, 1960.08.03., an.: Farkas Ilona) Malom utca 
26. szám alatti lakosok kérelmét, amely jelenleg nem hasznosított, önkormány-
zati tulajdonban lévő Kunhegyes (1538/50 hrsz.) belterületi ingatlan megvásár-
lására vonatkozik 

t á m o g a t j a .  
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Kunhegyes (1538/50 
hrsz) belterületi ingatlant Molnár György és Molnár Györgyné részére 158.400 
Ft, azaz Százötvennyolcezer-négyszáz forint összegért értékesíti. 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az adásvételi szerződés 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 
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6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Molnár György 5340 Kunhegyes, Malom utca 26. 
8. Molnár Györgyné 5340 Kunhegyes, Malom utca 26. 

 
 
4/1. pont alatti 
Előterjesztés Kunhegyes Város területén keletkezett lakossági elektronikus hulladé-
kok gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, 2013. őszén ismételten megszervezésre kerülne a 
lakossági elektronikai hulladékok gyűjtése, elszállítása és kezelése. Megkérdezi van-e va-
lakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vé-
lemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
171/2013.(IX.12.) Kt. határozat 
Kunhegyes Város területén keletkezett lakossági elektronikus hulladékok gyűjtéséről, el-
szállításáról és kezeléséről 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az elektronikai hulla-
dékok gyűjtésével kapcsolatban a következő döntést hozz: 
1.)  Kunhegyes Város Önkormányzata évenkénti két alkalommal lehetőséget 

biztosít a lakosság számára az elektronikai hulladékok leadására. 

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

3.)  A közreműködő feladatok ellátásával az Önkormányzat „Kunhegyes Vá-
rosért” Közalapítványt bízza meg. 

4.)  Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évben a lakosság elektronikai hul-
ladékok begyűjtésével, elszállításával, kezelésével és ártalmatlanításával 
FE-GROUP INVEST Zrt.-t (1143 Budapest, Stefánia u. 75.) bízza meg. 

5.)  Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges feladatok 
elvégzésére. 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester  
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (5350 Tiszafüred, Fő u. 1.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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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 17 perckor bezárja. 
 
 
 Kmf.   
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


