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RENDELETEK MUTATÓJA 
 

Rendelet 
száma 

 
Rendelet tárgya Kódszám 

18/2013. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 
szóló 16/2002.(VII.24.) számú rendelet módosításáról 

C0 

19/2013. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
30/2004.(VII.16.) rendelet módosításáról 

E3 

20/2013. az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004.(VII.16.) rendelet 
módosításáról 

E5 

21/2013. a helyi iparűzési adóról szóló 23/2009.(XII.23.) rendelet mó-
dosításáról 

E4 

22/2013. az építményadóról szóló 19/2011.(IX.14.) rendelet módosítá-
sáról 

E1 

23/2013. a talajterhelési díjról szóló 51/2004.(XII.16.) rendelet módosí-
tásáról 

Z0 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 

Határozat 
száma 

 
Határozat tárgya Kódszám 

215/2013. Kunhegyes Város  Önkormányzata és az EH-SZER Kft. között 
létrejött a közvilágítás aktív berendezések használatára vonatko-
zó szerződés meghosszabbítására 

 
Z1 

216/2013. azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazás-
ról a 2013. november 1 – 2014. április 30. időszakra vonatkozó 
pályázathoz 

 
A15 
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217/2013. azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazás-
ról a 2013. november 1 – 2013. december 31. időszakra vonat-
kozó pályázathoz 

 
A15 

218/2013. a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és 
Kollégium intézményeiben tanuló gyermekek étkeztetésére vo-
natkozó szerződés meghosszabbításáról 

 
Z1 

219/2013. a Jászkun kapitányok nyomában – tematikus túraútvonal ki-
alakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében című projekt 
fenntartási időszakára vonatkozó konzorciumi együttműködé-
si megállapodás módosításáráról 

 
Z1 

220/2013. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének 
felülvizsgálatáról 

J4 

221/2013. Kunhegyes város területén megállapított védőnői körzetek 
felülvizsgálatáról 

K1 

222/2013. 2014. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetésé-
ről 

Z1 

223/2013. a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és a tűzifavá-
sárlás árajánlatainak elbírálásáról 

D7 

224/2013. a hosszabb időtartamú foglalkoztatás támogatásáról szóló JN-
4M/01/17771-6/2013. sz. Hatósági szerződés és a 2013-2014. 
évi téli közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú köz-
foglalkoztatás támogatásáról szóló JN-04M/01/17886-6/2013. 
sz. Hatósági szerződés aláírásáról 

 
 

Z1 

225/2013. a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtar-
tamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló JN-04M/01/17886-
6/2013. sz. Hatósági szerződés alapján megvalósuló közfoglalkoz-
tatáshoz kapcsolódó közvetlen költség felhasználására beérkezett 
árajánlatok elbírálásáról 

 
 

Z1 

226/2013. a JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez „Egyedi elbírálású pro-
jekt – Kunhegyes” pályázat benyújtásáról 

 
A15 

227/2013. Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. szeptember 30. 
napjával készült közbenső mérlegének elfogadásáról és a 
törzstőke leszállításáról 

 
D7 

228/2013. Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, valamint Szociális 
étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges 
élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló 
pályázat kiírásáról 

 
 

A15 

229/2013. Kunhegyes Város Önkormányzata és az AEGON Magyarország 
Zrt. között létrejött vagyonbiztosítási szerződés felmondásáról 
és új szerződés megkötéséről 

 
D7 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. november 26-án 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr. Horváth Lajos, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kál-
mán, 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, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, 
Bodó István főmunkatárs, dr. Bánfi Zsuzsanna Járási Hivatal ve-
zető helyettes tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta 
Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Kontra 
József képviselő jelezte, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. A képviselőtestület nyil-
vános ülését 15 óra 00 perckor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület a 7. számú napirendi pont megtárgyalásával kezdjen az 
interpellációk után, majd a meghívó szerint következnének a napirendi pontok. Kéri a mó-
dosítás szerint a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve 
interpellációk vannak, tegyék meg. 
 
Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető asszony tájékoztatja a képviselőtestületet 
két dologgal kapcsolatban. Az egyik a lakcímkártyák cseréje, megtörtént a lakcímváltozá-
sokkal kapcsolatban, ami szükséges volt. Nagyjából a felét már lecserélték az érintett ut-
cáknak. Hétfőn megy ki a kolléganő az önkormányzat egyik kollégájával, elhozzák a lak-
címkártyákat és legkésőbb szerdán az ügyfelek visszakapják. Ezzel eddig probléma nem 
volt, esetleg ha valakinek észrevétele van, ezzel kapcsolatban szívesen fogadják, eddig a 
lakosság véleménye pozitív volt. A másik dolog, amelyről szeretné a jelenlévőket tájékoz-
tatni, hogy 28-án csütörtökön nyílt napot szerveznek a Kunhegyesi Járási Hivatalban. Ez 
egy országos rendezvény minden járási hivatalban meg fogják nyitni a kapukat az ügyfelek 
előtt. 10 órakor kezdődik egy sajtó nyilvános megnyitóval. Hirdettek egy rajzpályázatot, 
szeretnék megköszönni az iskoláknak a részvételét, 135 rajz érkezett be a járás települései-
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ről, ami nagyon szép szám. Ezen a sajtónyilvános megnyitón fogják kihirdetni a nyertese-
ket. Lesz három helyezés, illetve négy különdíjazottjuk. Mindenkit szeretettel várnak a 
rendezvényre. A hetedikesek, kilencedikesek és tizenkettedikesek fognak náluk járni. Ér-
deklődés szerint sorversennyel, szituációs gyakorlattal a gyámhivatalban, illetve a munka-
ügyi kirendeltségen. A munkaügyi kirendeltségen lesz még a vállalkozóknak a vizuális 
munkaerő piaci portálról egy tájékoztató, illetve katonai toborzás. 15 órától lesz az időseb-
beknek tájékoztató az időskorban igénybe vehető szociális ellátásokról, ápolási díj, 
közgyógy igazolvány, időskorúak járadéka. 17 órakor bezárják a programokat, mindenkit 
nagy szeretettel várnak. Alapvető céljuk az, hogy a járási hivatalt megismertessék az ügy-
felekkel. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi kíván-e még valaki 
bejelentéssel élni. 
 
Dr. Nagy Levente képviselő elmondja, hogy szokott a főtéren mászkálni egy csapat. A 
múltkor bement a rendelőjébe egy illető, akit leütöttek, kitörték a fogát. Múltkor a sürgős-
ségi osztályra vittek be egy tizennégy év körüli kislányt, akit megetettek valamivel. Ka-
masz gyerekek, akik csapatban járkálnak. Sokan félnek tőlük. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy beszélt parancsnok úrral és felfigyeltek ők 
is ezekre az illetőkre, a rendőrség látókörében vannak.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Bejelen-
tés hiányában javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg. 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és az EH-SZER Kft. között létrejött 
a közvilágítás aktív berendezések használatára vonatkozó szerződés meghosszabbítá-
sára 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkéri Balogh Barna képviselő urat, amennyiben van kiegé-
szíteni valója tegye meg. 
 
Balogh Barna köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy ez év végén lejár a szerződés. A 
közvilágítás elemeinek üzemeltetése kötelező önkormányzati feladat. Mivel ezek E-ON 
lámpatestek ezért megtették ajánlatukat a következő három éves üzemeltetésre is. Mivel jó 
kapcsolat alakult ki az önkormányzat és az EH-SZER Kft. között, ezért a három évi díjhoz 
képest egy 10%-os díjcsökkentést javasoltak, plusz egy teljes fényforrás cserét is elvégez-
nének a közvilágítási berendezésekben, ha sikerül megállapodniuk. Úgy gondolja ez egy jó 
ajánlat és reméli eddig sem volt sok probléma ezekkel a lámpatestekkel és remélhetőleg 
ezután sem lesz. Bíznak a szakértelmükben, kiváló szakemberekkel és járműparkkal ren-
delkeznek. Ha bármilyen kérdése van a képviselőtestület tagjainak arra szívesen válaszol.  
 
Magyar György képviselő megkérdezi, hogy az energetikai csere, ez csere lenne vagy 
csak megújítás. 
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Balogh Barna elmondja, hogy megújítása, modernebb lámpatesteket szerelnének be, de 
nem LED-es lámpatesteket. Az almatúrákat nem cserélnék le, csak benne a fényforrást 
cserélnék ki újabbakra. Ez egy 5%-os megtakarítást eredményez. 
 
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy szolgáltatási díj három évig változatlan marad 
vagy ez az előző évekhez hasonlóan emelkedhet. 
 
Balogh Barna elmondja, hogy ez a mindenkori fogyasztói árindexszel emelkedhet. 
 
Nagy Kálmán képviselő elmondja, hogy a másik kérdése pedig az, hogy az egyedi hibák 
javításánál 14 napos határidő szerepel az előterjesztésben, nem lehetne-e rövidíteni, mert 
úgy gondolja, pont ott ahol egyedi hibák vannak ott lenne a legnagyobb szükség arra, hogy 
minél hamarabb kijavítsák a lámpát. Megkérdezi, hogy nem lehet-e rövidebb intervallumra 
tenni.  
 
Balogh Barna elmondja, hogy azért van így, mert ha a város egy–két pontján egy-két a 
lámpa meghibásodik, bevárnak még két vagy három, négy vagy öt darab lámpa meghibá-
sodást akkor jönnek ki, hogy egy lámpáért ne kelljen már Szajolból oda-vissza járni. Ezek-
nek a kosaras autóknak az óradíja elég magas. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy ha lakossági bejelentés esetén Szabó József-
nek szokott szólni és ő jelenti be a hibát. 
 
Szabó József elmondja, hogy gyakorlatilag mindig hamarabb jöttek, mint 14 nap, egy hé-
ten belül megoldották a problémát.  
 
Dr. Horváth Lajos  képviselő egy kérést tolmácsol. Orvosi rendelő udvarán két világító 
test van, és ott lakók a hibabejelentő telefonszámon bejelentették, hogy nem működik a 
közterületen lévő világítás. Mindig azt kérik, hogy azonosítsák be, ha azonosítási számmal 
rendelkezik a lámpatest. Elmondja, hogy ez a lámpatest nem rendelkezik azonosítási 
számmal, de olyan helyen van, nem csak azért mert önkormányzati érdek is, hogy égjen ott 
a lámpa, hanem a lakóknak a biztonsági érzetét is fokozná, hogy ha azon a sötét helyen egy 
pici fény lenne. Megkérdezi, hogy tudna-e ebben segíteni. 
 
Balogh Barna elmondja, hogy keressék meg e-mailben és akkor azonnal intézkedni fog.  
 
Dr. Horváth Lajos  képviselő megköszöni segítségét. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. Kérdés és hozzá-
szólás hiányában elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság vé-
leményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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215/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
Kunhegyes Város  Önkormányzata és az EH-SZER Kft. között létrejött a közvilágítás aktív 
berendezések használatára vonatkozó szerződés meghosszabbítására 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában biz-
tosított jogkörében eljárva az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Sze-
relő Kft-vel (Debrecen, Híd u. 10-12.) szerződést köt további 3 (három) évre az alábbi 
feltételekkel: 
 

- az éves szolgáltatási díj mértéke 2.050,- Ft/db+ÁFA 
- a díj átalánydíj, melyet havonta fizet meg az önkormányzat; 
- vállalják a teljes közvilágítás fényforrásai cseréjét, az ezzel járó költségeket, 

amelyek a min. 5%-kal gazdaságosabb működést segítik elő; 
- a bejelentett hiba javítási határideje 48 óra csoportos hiba esetén, egyedi hibák-

nál max. 14 nap. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András pol-
gármestert a mellékelt szerződés aláírására és a szükséges feladatok ellátására. 
 

 
 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 
16/2002.(VII.24.) rendelet módosítására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, 
Egészségügyi és Sport Bizottság elfogadásra alkalmasnak találta az egészségügyi alapellá-
tások körzeteinek megállapításáról szóló 16/2002.(VII.24.) önkormányzati rendelet módo-
sítását. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 
16/2002.(VII.24.) rendelet módosításával kapcsolatos tervezetet fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
18/2013.(XI.27.) 

 önkormányzati rendelete 
  

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 16/2002.(VII.24.) 
számú rendelet módosításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2004.(VII.16.) rendelet 
módosítására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság elfogadásra alkalmasnak találta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
30/2004.(VII.16.) rendelet módosítását. 
 
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 magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2004.(VII.16.) rendelet 
módosításával kapcsolatos tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
19/2013.(XI.27.) 

 önkormányzati rendelete 
  
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2004.(VII.16.) rendelet módosításá-

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

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság elfogadásra alkalmasnak találta az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004.(VII.16.) 
rendelet módosítását. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004.(VII.16.) rendelet módosításával kap-
csolatos tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
20/2013.(XI.27.) 

 önkormányzati rendelete 
  

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

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 23/2009.(XII.23.) rendelet módosítására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság elfogadásra alkalmasnak találta a helyi iparűzési adóról szóló 23/2009.(XII.23.) 
rendelet módosítását. 
 
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 helyi iparűzési adóról szóló 23/2009.(XII.23.) rendelet módosításával kap-
csolatos tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja és megalkotja 
 



 
 

9 
 

 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

21/2013.(XI.27.) 
 önkormányzati rendelete 

  
a helyi iparűzési adóról szóló 23/2009.(XII.23.) rendelet módosításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az építményadóról szóló 19/2011.(IX.14.) rendelet módosítására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság elfogadásra alkalmasnak találta az építményadóról szóló 19/2011.(IX.14.) rende-
let módosítását. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy az építményadóról szóló 19/2011.(IX.14.) rendelet módosításával kapcsolatos 
tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
22/2013.(XI.27.) 

 önkormányzati rendelete 
  

az építményadóról szóló 19/2011.(IX.14.) rendelet módosításáról 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 51/2004.(XII.16.) rendelet módosítására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság elfogadásra alkalmasnak találta a talajterhelési díjról szóló 51/2004.(XII.16.) 
rendelet módosítását. 
 
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 talajterhelési díjról szóló 51/2004.(XII.16.) rendelet módosításával kapcso-
latos tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
23/2013.(XI.27.) 

 önkormányzati rendelete 
  

a talajterhelési díjról szóló 51/2004.(XII.16.) rendelet módosításáról 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. Elmondja, a Munkaügyi Központhoz két pályázatot nyújtottak be, az első pályá-
zat 2013. november 1. – 2014. április 30. időszakra vonatkozik a téli átmeneti közfoglal-
koztatás keretében. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.  
 
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: 
 
216/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2013. november 1 – 2014. 
április 30. időszakra vonatkozó pályázathoz 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva 
 

engedélyezi 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 fizetési számlájára beszedési 
megbízás benyújtását – a 2013. november 1. – 2014. április 30. időszakban 158 fő tel-
jes munkaidős segédmunkás, és 12 fő teljes munkaidős szakmunkás foglalkoztatására 
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irányuló pályázathoz kapcsolódóan – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja alábbi számlája javára: 
 
10045002-00313436-70000007. 
 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a felhatalmazó levél aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.) 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunhegyesi Ki-

rendeltsége (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.) 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető  
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Szabó Ildikó ügyintéző 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, a másik pályázat 2013. november 1. – 2013. dec-
ember 31. időszakra vonatkozik a téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében. Megkérdezi 
van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.  
 
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: 
 
 
217/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2013. november 1 – 2013. 
december 31. időszakra vonatkozó pályázathoz 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva 
 

engedélyezi 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 fizetési számlájára beszedési 
megbízás benyújtását – a 2013. november 1. – 2013. december 31. időszakban 26 fő 
teljes munkaidős segédmunkás, és 6 fő teljes munkaidős szakmunkás foglalkoztatására 
irányuló pályázathoz kapcsolódóan – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja alábbi számlája javára: 
 
10045002-00313436-70000007. 
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A felhatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a felhatalmazó levél aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.) 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunhegyesi Ki-

rendeltsége (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.) 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető  
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Szabó Ildikó ügyintéző 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 
intézményeiben tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés meghosszabbí-
tásáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy Doma Katalin szerződését meghosszabbíta-
nák 2014. június 30-ig. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolat-
ban.  
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: 
 
218/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményeiben tanu-
ló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés meghosszabbításáról 
 
 

A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 151. §-ában biztosított jogkörében eljárva  
 

hozzájárul 
 
a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményben 
tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés 2014. június 30-ig történő meg-
hosszabbításához. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
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Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Doma Katalin egyéni vállalkozó 
4. Metzinger Ferenc a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium intézményvezetője 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető  
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Jászkun kapitányok nyomában – tematikus túraútvonal kialakítása 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében című projekt fenntartási időszakára vonatkozó 
konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban.  
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: 
 
219/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
a Jászkun kapitányok nyomában – tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-
Szolnok megyében című projekt fenntartási időszakára vonatkozó konzorciumi együttmű-
ködési megállapodás módosításáráról 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászkun kapitá-
nyok nyomában – tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében című projekt fenntartási időszakára vonatkozó konzorciumi 
együttműködési megállapodás módosítást a mellékelt formában elfogadja. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás 
aláírására.   

 
Erről értesülnek:  

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Valamennyi társult önkormányzat polgármestere  
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének felülvizsgá-
latára 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi 
és Sport Bizottság véleményezte egyhangúan elfogadásra alkalmasnak találta Kunhegyes 
Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének felülvizsgálatáról szóló határozati javasla-
tot.  
 
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
220/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének felülvizsgálatáról 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 49. §. (3) bekezdésében 
foglaltakra hivatkozva Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 
fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetét 
az alábbi módon állapítja meg:  

Kunhegyes Városban: Kunhegyes Város közigazgatási területe és a város külte-
rülete a melléklet szerinti formában  

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg hatályon 

kívül helyezi a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének meg-
határozásáról szóló 54/2013. (III.20.) Kt. határozatot. 

 
Erről értesülnek:  

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 
5. Vagyongazdálkodási Csoport 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes város területén megállapított védőnői körzetek felülvizsgá-
latára 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi 
és Sport Bizottság véleményezte egyhangúan elfogadásra alkalmasnak találta Kunhegyes 
város területén megállapított védőnői körzetek felülvizsgálatáról szóló határozati javasla-
tot.  
 
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
221/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
Kunhegyes város területén megállapított védőnői körzetek felülvizsgálatáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyről szó-
ló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése alapján Kunhegyes város terü-
letén a védőnői körzeteket az utcanevek megváltozása miatt felülvizsgálta és azt 
a mellékelt formában elfogadja. 

 
Erről értesülnek:  

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Védőnők 
5. Vagyongazdálkodási Csoport 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a 2014. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelenéséről 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi 
és Sport Bizottság véleményezte egyhangúan elfogadásra alkalmasnak találta a 2014. évi 
Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelenéséről szóló határozati javaslatot, azzal a mó-
dosítással, hogy egy cikket Abádszalóki vonatkozása miatt az Abádszalóki Kalendárium-
ban javasolja megjelentetésre.  
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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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
222/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
2014. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2014. évi Kunhe-
gyesi Nagykun Kalendárium tartalmát  

 
j ó v á h a g y j a. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szentpéteriné Lévai Mária, a Kunhegyes Városi könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény igazgatója 
5. Komáromi László felelős szerkesztő 
6. Víg Márta szerkesztő 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésre és tűzifavásárlás áraján-
latainak elbírálására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az AGROMIX-2002. Kft. 
adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
223/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és a tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásá-
ról 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkör-
ében eljárva és a 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendeletnek az átmeneti segély meg-
állapítására vonatkozó feltételeit figyelembe véve az alábbiakról dönt: 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy 

az arra jogosult rászorulók természetben nyújtott, egyszeri átmeneti segélyben 
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részesüljenek szociális célú tűzifa formájában 2013. decemberében, amelyhez 
a pénzügyi fedezetet a Kunhegyes Város Önkormányzata a 2013. évi költség-
vetéséből biztosítja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 
szociálisan rászorulók részére tűzifa biztosítására bekért árajánlatok elbírálása 
során – az összességében legjobb ajánlatot adó – az AGROMIX 2002 Kft. 
(székhely: 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz., adószám: 
12921786-2-16) által benyújtott, bruttó 799.680,- forint összeget tartalmazó 
ajánlatot fogadja el, amely összegért 320 q tűzifa kerül beszerzésre. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert, hogy az AGROMIX 2002 Kft-től történő beszer-
zéssel és a kiosztással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. AGROMIX 2002 Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz.) 
5. SZABÓ és FIA Kft. (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 79/a.) 
6. MALOM-BAU Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz.) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 

 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló JN-
4M/01/17771-6/2013. sz. Hatósági szerződés és a 2013. – 2014. évi téli közfoglalkozta-
tás keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló JN-
04M/01/17886-6/2013. sz. Hatósági szerződés aláírásáról 

(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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
224/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
a hosszabb időtartamú foglalkoztatás támogatásáról szóló JN-4M/01/17771-6/2013. sz. 
Hatósági szerződés és a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtar-
tamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló JN-04M/01/17886-6/2013. sz. Hatósági szer-
ződés aláírásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás és a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás kereté-
ben hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Hatósági szerződések aláírására és a szükséges felada-
tok ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a 2013.-2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás támogatásáról szóló JN-4M/01/17886-6/2013. sz. Hatósági szerződés 
alapján megvalósuló foglalkoztatás közvetlen költségei keret felhasználására érkezett 
ajánlatok elbírálásáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot a Hegyesi Szabó Kft. adta. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem 
volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kéz-
feltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
225/2013. (XI.26.) Kt. határozat 
a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatásáról szóló JN-04M/01/17886-6/2013. sz. Hatósági szerződés alapján megvalósu-
ló közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen költség felhasználására beérkezett árajánlat-
ok elbírálásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkör-
ében eljárva a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás támogatásáról szóló JN-04M/01/17886-6/2013. sz. Hatósági szer-
ződés alapján megvalósuló közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen költség fel-
használásáról az alábbiak szerint dönt: 

 
a Hegyesi Szabó Kft.-vel 

(5340 Kunhegyes, Nyár u. 14.) 
 

bruttó 2.004.900,-  forint összegben az alábbi eszközök beszerzésére szállítási szer-
ződést köt. 
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Eszközök Mennyiség Bruttó ár 
(Ft) 

Bruttó érték 
(Ft) 

Balta 30 db 3.980.- 119.400.- 
Fűrész 50 db 1.480.- 74.000.- 
Ágvágó 30 db 15.000.- 450.000.- 
Seprű 300 db 1.000.- 300.000.- 
Védőkesztyű 400 db 400.- 160.000.- 
Hólapát 50 db 1.550.- 77.500.- 
Műanyag szemeteslapát 30 db 300.- 9.000.- 
Védőital 1 klt 150.000.- 150.000.- 
Fűrészlap 50 db 700.- 35.000.- 
Munkaruha 30 db 6.000.- 180.000.- 
Lábbeli 30 db 6.000.- 180.000.- 
Kabát 30 db 6.000.- 180.000.- 
Gumicsizma 30 db 3.000.- 90.000.- 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a Szállítói szerződés 
aláírására és a szükséges feladatok ellátására. 

 

Erről értesülnek: 

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

 
 
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltséghez „Egyedi elbírálású projekt-Kunhegyes” pályázat benyúj-
tásáról 48.723.194,- Ft összegben 

(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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
226/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
a JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsé-
géhez „Egyedi elbírálású projekt – Kunhegyes” pályázat benyújtásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a JNSZ Me-
gyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsé-
géhez „Egyedi elbírálású projekt – Kunhegyes” pályázat benyújtását 
48.723.194,- Ft összegben. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges feladatok ellátásá-
ra. 

 
 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. szeptember 30. napjával 
készült közbenső mérlegének elfogadására és a törzstőke leszállítására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előző képviselőtestületi ülésen azt a feladatot 
adták, hogy vizsgálják meg, hogy a strandfürdő esetében van-e lehetőség SZÉP kártya el-
fogadására. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, véle-
mény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javas-
latot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
227/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. szeptember 30. napjával készült közbenső mér-
legének elfogadásáról és a törzstőke leszállításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. (5340 
Kunhegyes, Szabadság tér 1. sz.) tulajdonosa, alapítója a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény (Gt.) 160. §-ban foglaltaknak megfelelően az alábbi határozatot 
hozza: 

 
1. A Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. szeptember 30. fordulónappal ké-

szült közbenső mérlegét elfogadja, és a Gt. 160. § (1) bekezdése szerint a veszte-
ség rendezése érdekében a törzstőke leszállítását javasolja. 
 

2. Jogszabályi változások folytán a vízi közmű szolgáltatásokról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 79. § értelmében a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. tulajdo-
nában lévő vízi közmű vagyon 2013. január 1. naptól a Tag Önkormányzat, mint 
ellátásért felelős tulajdonába került. A jogszabályi előírás folytán a kötelező va-
gyonátadásra tekintettel Kunhegyes Város Önkormányzata, - alapító – akként 
határoz, hogy a tag tulajdonába átadott vízi közmű vagyon értékével, ami 80.455 
ezer Ft a társaság saját tőkéjét lecsökkenti. Ennek eredményeként a Gt. 160. § 
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(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a társaság törzstőkéjét (jegyzett tőké-
jét) ugyanezzel az összeggel, 80.455 ezer Ft összeggel leszállítja. 
 

3. A törzstőke leszállítás következtében a törzstőke mértéke és az Önkormányzat 
törzsbetétje várhatóan 39.910 ezer Ft összeg lesz. 
 

4. A törzstőke leszállítása a tag törzsbetétje szerint történik, melyet az önkormány-
zat tudomásul vesz. 

 
Erről értesülnek: 

1. Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 
2. Szabó András polgármester 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Vagyongazdálkodási csoport 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes 
Város Óvodai Intézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos 
működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pá-
lyázat kiírásáról 

(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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
228/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai In-
tézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges 
élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat kiírásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt jogkörében eljárva 
pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
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Kunhegyes Város Képviselőtestülete 
PÁLYÁZATOT HIRDET 
 

Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése tárgyában 
 

Pályázat tárgya: 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai 
Intézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez 
szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése. 
 
A szerződés időtartama: 
Egy év. 
 
A szolgáltatás kezdő időpontja: 
2014. január 01. 
 
Pályázati feltételek: 
A pályázati feltételek a pályázati dokumentációban kerültek meghatározásra. A do-
kumentáció ingyenesen a Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 
2. számú irodájában személyesen, vagy írásban a vagyon@kunhegyes.hu e-mail cí-
men szerezhető be. 
 
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 
2013. december 13. (péntek) 12 óra 
 
A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal 2. számú iroda 
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. 
 
Elbírálás határideje: 
A benyújtást követően a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előzetes 
véleményezése után soron következő képviselőtestületi ülésen. 
Érdeklődni lehet: 
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintézőnél a Polgármesteri Hivatal 2. számú 
irodájában. 
Telefon: 59/530-500 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata 
 
A Képviselő-testület megbízza Szabó András polgármestert, hogy gondoskodjon a pályá-
zattal kapcsolatos feladatok elvégzéséről. 
 
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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Vagyongazdálkodási csoport 
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19/1. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és az AEGON Magyarország Zrt. 
között létrejött vagyonbiztosítási szerződés felmondásáról és az új szerződés megköté-
séről  

(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 a képviselőtestületnek javasolja, hogy az ASTRA S.A. Biztosító ajánlatát 
fogadják el.  
 
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
229/2013.(XI.26.) Kt. határozat 
Kunhegyes Város Önkormányzata és az AEGON Magyarország Zrt. között létrejött vagyon-
biztosítási szerződés felmondásáról és új szerződés megkötéséről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében el-
járva az önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására vonatkozó AEGON Magyar-
ország Zrt-vel kötött szerződést 2013. december 30. napjával felmondja és az ASTRA 
S.A. Biztosító ajánlatát fogadja el az alábbiak szerint: 
- az éves díj mértéke 1.612.159.- Ft; 
- a szerződés időtartama határozatlan idejű. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a felmondás megküldésére és a szerződés aláírására, illetve a szükséges 
feladatok ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető  
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
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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 35 perckor bezárja. 
 
 
 Kmf.   
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


