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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. április 29-én 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr. Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Fe-
renc, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Levente és Dr. Prágerné Dr. Kádár 
Magdolna önkormányzati képviselő 

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

nalka gazdasági osztályvezető, Csehné Köteles Rozália belső el-
lenőr, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Ollári Balázs vagyongaz-
dálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella vezető-tanácsos, Páldiné 
Dr. Ágoston Lívia a Kunhegyesi Járási Hivatalvezetője, Tokai La-
jos parancsnok, Bordács Jánosné az Oktatási, Kulturális, Szociá-
lis, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Fábián-Major 
Anikó óvodavezető, Kis-Vén Erika az Oktatási, Kulturális, Szoci-
ális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Szabó József 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Kolozs-
vári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője, Fű-
tő Georgina ügykezelő tanácskozási joggal meghívottak, valamint 
Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a megje-
lent önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket.  Megállapítja, hogy a képvi-
selőtestület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. A kép-
viselőtestület nyilvános ülését 15 óra 05 perckor megnyitja.  
 
Kéri a meghívóban szereplő napirendi pontok 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. 
 
Nagy Kálmán javasolja, hogy akkor, amikor átadásra kerül majd a felújított központi or-
vosi rendelő, kapjon egy nevet. A javaslata az, ha a törvényes lehetőségeket megkeresik és 
kihasználják, hogy akkor, amikor átadásra kerül a központi orvosi rendelő és a család hoz-
zájárul ehhez, vegye fel Dr. Borsos Imre nevét az intézmény. Akkor, amikor átadásra ke-
rül, történjen meg a névadása.  
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Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi 
és Sport Bizottság megtárgyalta és támogatásra javasolja, hogy ez ügyben lépéseket tegye-
nek. 
 
Dr. Nagy Levente elmondja, hogy akik csinálják a szennyvizet, árulják a kockaköveket, 
majd figyelni kellene, illetve szólni nekik, hogy a Zádor utca kockaköveit ne adják el, mert 
helyi védettség alá esik. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a kivitelezőknek vissza kell állítania az utcát, 
ahogyan átvette. Megkéri parancsnok urat, hogy a rendőrség figyeljen erre oda, hogy ne 
árulják a köveket. 
 
15 óra 13 perckor megérkezik Dr. Horváth Lajos képviselő a képviselőtestületi ülésre, így 
a jelenlévő képviselők száma nyolc főre változik. 
 
Szabó András polgármester Nagy Kálmán felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy erről 
későbbi időpontban hoznak határozatot, először a családot kell megkérdezni. Személy sze-
rint a felvetést jónak tartja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja nagyon alaposan elkészített előterjesztés, a Pénz-
ügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság vélemé-
nye. 
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a rendelet tervezetet.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
a rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
4/2014. (IV.30.)  

önkormányzati rendelet 
 

a 2013. évi költségvetés teljesítéséről 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról 

 (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 egyhangúan támogatásra javasolja a bérleti szerződés újrakötését.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. 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: 
 
84/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 20/2005.(VII.13.) ön-
kormányzati rendelet alapján a civil szervezetek részére támogatási pályázatot ír ki. 
A pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi a Kunhegyesi Híradó máju-
si számában és a www.kunhegyes.hu honlapon: 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS civil szervezetek részére 
 
„Támogatásban részesülhet mindazon kunhegyesi székhelyű, telephelyű, legalább 
két éve működő 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő civil szervezet - 
párt kivételével-, amely Kunhegyes közigazgatási területén végzett tevékenységhez 
kéri a támogatást.  
 
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez: 
- kulturális tevékenység, kiemelten a városi rendezvényekhez való kapcsolódás, 
- gyermek- és ifjúságvédelem, 
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
- közrend, közbiztonság védelme célt meghatározó pályázat.  
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, cégbejegyzés), 
- a pályázati célt (amire a támogatást kéri), 
- a pályázati cél megvalósításának költségvetését, 
- a saját erő összegét, 
- a kért támogatás összegét. 

 
A pályázati adatlap mellé csatolni kell: 
- 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít. 
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A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után hi-
ánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem 
támogathatók. A civil szervezeteknek a kapott támogatással 2015. január 15-ig kell 
elszámolni. 

 
A pályázatot Kunhegyes Város Polgármesteréhez (Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 
2014. május 28-án (szerda) 12 óráig lehet benyújtani.” 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Kelet 
u. 32. szám (2808. hrsz.) alatti ingatlan tárgyában  

(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 egyhangúan támogatásra javasolja a bérleti szerződés újrakötését.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. 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: 
 
85/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Kelet utca 32. szám (2808 
hrsz.) alatti ingatlan tárgyában 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkör-
ében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) 
rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt: 

Juhász Istvánné (szül: Tiszaszentimre 1929 06.08. a.n.: Barta Erzsébet lakcím: 
5340 Kunhegyes, Kelet utca 32. sz.); Turai Józsefné (szül: Abádszalók, 1950 
08.05. a.n.: Rózsa Magdolna lakcím: 5241 Abádszalók. Nyárfa út 28. sz.); 
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Szekrényesné Juhász Mária (szül: Kunhegyes, 1956 11.21. a.n.: Rózsa Magdolna 
lakcím: 5340 Kunhegyes, Jósika út 1/a.) Szentpéteri Sándorné (szül: Abádszalók, 
1961 06.25. a.n.: Rózsa Magdolna lakcím: 2260 Gyál, Jókai Mór utca 5/a.) kérel-
mét, mely a közös tulajdonukban lévő az ingatlan- nyilvántartásban szereplő Kun-
hegyes, Kelet utca 32. szám alatti 2808 hrsz-ú belterületi ingatlan önkormányzat 
részére adásvételre történő felajánlására vonatkozik 

T Á M O G A T J A .  

Kunhegyes Város Önkormányzata a megvásárlásra felajánlott közös tulajdonban lé-
vő ingatlant – ingatlan értékbecslési érték szerint –1.502.800 Ft azaz egymillió- öt-
százegyezer-nyolcszáz forint-ért megvásárolja. 

A Képviselőtestület 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. Juhász Itvánné (5340 Kunhegyes, Kelet utca 32. 
6. Turai Józsefné (5241 Abádszalók? Nagynyárfa út 28.) 
7. Szentpéteri Sándorné (2360 Gyál, Jókai Mór utca 5/a.) 
8. Szekrényesné Juhász Mária (5340 Kunhegyes, Jósika utca 1/a.) 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Beszámoló az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Kontra József elmondja, áttekintve a jelentést, nincs semmiféle kifogása. Az 5. pontban 
történt megállapítás, következtetés és javaslatok sorrendjében úgy gondolja, mintha a kö-
vetkeztetés és javaslat helyet cserélt volna. Elmondja, mindannyian örültek annak, hogy a 
Start munkaprogram keretében ragyogó teljesítmények születtek mindenféle szempontból, 
ugyanakkor akkor nem adtak azokra a mende-mondákra amiknek sajnos volt alapja. Itt a 
belső elszámolási rendszer, az adminisztrációs fegyelem és hagy ne sorolja tovább, amiket 
a belső ellenőrzés föltárt, arra is figyelmeztet, hogy ebben az évben ilyen módon ezt nem 
szabad kezelni, mint ahogyan az előző esztendőben. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy valóban talált a belső ellenőr javítandó dolgo-
kat, de olyan jellegű következtetéseket nem tett, amely szabálytalansági eljárást vont volna 
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maga után. Nyilván van mit javítani ebben az évben, de szabálytalanság az eljárásokban, a 
közbeszerzésben illetve a könyvelés tekintetében nem volt. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek felvetése ezzel 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: 
 
86/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat intézményeinél 2013. évben 
végzett belső ellenőrzésekről  

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a költségvetési 
szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonat-
kozó rendelkezései alapján – a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló 
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag 

 
e l f o g a d j a. 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egység vezetői 
6. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről 

(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: 
 
87/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalva az elő-
terjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
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CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás, va-
lamint a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályairól 
szóló 982011.(II.13.) rendelet 5/c. melléklet 4. pontja alapján úgy dönt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

e l f o g a d j a. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői 

 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. I. negyedévi tevékenységé-
ről 

 (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: 
 
 
88/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoz-
tató elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Város-
ért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 
2014. év I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a mellékelt tarta-
lommal – jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke 
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
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HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata által alapított alapítványok Alapító 
Okiratának felülvizsgálatára 

(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: 
 
89/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a Kunhegyes Város Önkormányzata által alapított alapítványok alapító okiratának felül-
vizsgálatáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek kötele-
zettségeiről, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szerveze-
tek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (5) be-
kezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba-
lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 
CLXXVII. törvény 11. § (1) bekezdése alapján, mint alapító elhatározza: 
 
1. „Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány Alapító Okiratának 

az időközbeni módosításokkal 2010. június 15-én egységes szerkezetbe 
foglalt és jóváhagyott szövege módosítását. 
Felelős: Szabó András polgármester 
Végrehajtásért felelős: Barta Ferenc aljegyző 
Határidő: 2014. május 15. 

 
2. „Kunhegyes Városért” Közalapítvány Alapító Okiratának az időközbeni 

módosításokkal 2010. november 30-án egységes szerkezetbe foglalt és jó-
váhagyott szövege módosítását. 
Felelős: Szabó András polgármester 
Végrehajtásért felelős: Barta Ferenc aljegyző 
Határidő: 2014. május 15. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Dr. K. Tóth András jogtanácsos 5340 Kunhegyes, Béke u. 12. 
4. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány Kuratórium elnöke 
5. Katóné Koczó Eszter a Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány Kurató-

rium elnöke, 5340 Kunhegyes, Gyepszél u. 39. 
6. Barta Ferenc aljegyző 
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye óvodavezető álláshelyének meg-
hirdetésére 

 (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 egyhangúan elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. 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: 
 
 
90/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
A Kunhegyes Város Óvodai Intézménye óvodavezető álláshelyének meghirdetésére 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ában biztosított jogkör-
ében eljárva – a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye óvodavezető munkakör-
ének ellátására az alábbi tartalommal pályázatot ír ki: 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata 

 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján  
pályázatot hirdet 

 
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 

óvodavezető (magasabb vezető)  
 

beosztás ellátására 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:    
Teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. szeptember 1-jétől 2019. augusztus 
31-ig szól.  
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A munkavégzés helye: 
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Hajnal u. 3.  
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok:  
A Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Kunhegyes Város Önkormányzatának 
fenntartásában, önállóan működő költségvetési szerv.  
Az óvodavezető felelős a telephelyeken működő törvényes és szakszerű tevé-
kenységéért.  
Az óvodavezető a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint 
az óvodai nevelési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás kere-
tében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koor-
dinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az 
intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, vala-
mint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.  
Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az egész intézmény működéséért, gaz-
dálkodásáért, a tevékenység megszervezésért, irányításáért, színvonaláért és 
szabályosságáért.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 
• A 2011. évi CXC törvény 67. §-ában meghatározott az adott nevelési-

oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. 
mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

• Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakkép-
zettség,  

•  legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat,  
• Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,  
• Az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg 
óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munka-
időre szóló alkalmazás, 

•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• büntetlen előélet,  
• cselekvőképesség.  

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
•   vezetői unkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• szakmai önéletrajz  
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
•  iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)  
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai vezetői program  



 
 

13 
 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és az 
elbírálásban résztvevők a pályázatának tartalmát megismerhetik. 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen tör-
ténő elbírálását kéri.  

 
A beosztás betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 8.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pénzes Tímea 
jegyző nyújt, a jegyzo@kunhegyes.hu címen és az 59/326-940-es telefonszá-
mon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
 A pályázatot 1 példányban, postai úton Szabó András polgármester részére 
címezve kell megküldeni (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.)  
Kérjük a borítékon feltüntetni „Kunhegyes Város Óvodai Intézménye óvoda-
vezetői pályázat”. 

 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A képviselőtestület dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a köz-
alkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 24. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.kunhegyes.hu – 2014. május 8.  
• Kunhegyes Város Önkormányzata fali hirdetője – 2014. május 8. 

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2014. május 8. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Barta Ferenc aljegyzőt a pályázati kiírás 
NKI Közigállás elektronikus Közigazgatási Állásportál internetes oldalán tör-
ténő közzétételére. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Fábián-Major Anikó, a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye óvodavezetője 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Bibókné Simon Mária csoportvezető 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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KILENCEDIK 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: 
 
91/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a Jászkun kapitányok nyomában – tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-
Szolnok megyében című projekt fenntartási időszakára vonatkozó konzorciumi együttmű-
ködési megállapodás módosításáról 

 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a határozat mellékletében csatolt „Konzor-
ciumi együttműködési megállapodás a Jászkun kapitányok nyomában – tema-
tikus túraútvonal kialakítása Jász- Nagykun- Szolnok megyében című projekt 
fenntartási időszakára 2011. március 1- 2016. február 28.” dokumentumot el-
fogadja. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Megállapodás 1. számú mellékletében a 

tagok által fizetendő 2014. évi hozzájárulást, a 11 640 Ft-ot, a 2014. évi költ-
ségvetéséből biztosítja. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Sza-

bó András polgármestert a „Konzorciumi együttműködési megállapodás a 
Jászkun kapitányok nyomában –tematikus túraútvonal kialakítása Jász-
Nagykun-Szolnok megyében című projekt fenntartási időszakára 2011. már-
cius 1- 2016. február 28.” dokumentum aláírására. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg a 
219/2013. (XI.26) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.  

 
Erről értesülnek: 

3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Jász- Nagykun- Szolnok Megye Közgyűlésének Elnöke 
7. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető 
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport vezető 
10. Földi Zsuzsanna vezető-főtanácsos 
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Kunhegyesi Városi  Strand és Gyógyvizű Fürdő 2014. évi szezonra vonatkozó 
belépőjegyárairól   

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy egyes tételek árait csökkentették. Megkérdezi 
van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 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: 
 
 
92/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2014. évi szezonra vonatkozó belépő-
jegyárairól 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű 
Fürdőben 2014. évben alkalmazandó belépőjegyárakra az alábbiak szerint tesz ja-
vaslatot: 

Megnevezés Javasolt díjtétel 

2014. évre 

Napijegy 1.000 Ft/fő 
Kedvezményes napijegy 600 Ft/fő 
Délutáni jegy (17.00 – 20.00 óráig) 600 Ft/fő 
Csoportos napijegy (15 fő felett) 700 Ft/fő 
Kedvezményes csoportos napijegy (15 fő felett) 500 Ft/fő 
Alkalmi bérlet 5 alkalomra 3.500 Ft/fő 
Alkalmi bérlet 10 alkalomra 6.000 Ft/fő 
Kedvezményes alkalmi bérlet 5 alkalomra 2.500 Ft/fő 
Kedvezményes alkalmi bérlet 10 alkalomra 5.000 Ft/fő 
Tanulóbérlet úszásoktatásra, napi 2 órára, 5 alkalommal 1.250 Ft/fő 
Heti bérlet 5.000 Ft/fő 
Kedvezményes heti bérlet 4.000 Ft/fő 
Havi bérlet 15.000 Ft/fő 
Kedvezményes havi bérlet 10.000 Ft/fő 
Úszóbérlet heti (18.00 – 20.00 óráig) 2.500 Ft/fő 
Úszóbérlet havi (18.00 – 20.00 óráig) 8.000 Ft/fő 
Szezonbérlet (05.01-09.30-ig) 40.000 Ft/fő 
Szezonbérlet helyi lakosoknak (05.01-09.30-ig) 20.000 Ft/fő 
Kabinbérlet 300 Ft/alkalom 
Hangos bemondás 200 Ft/alkalom 
Pálya (futball, röplabda) bérlet 200 Ft/óra 
Labda (futball, röplabda) bérlet 100 Ft/óra 
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Kedvezményre jogosít: 
- diákigazolvány 
- nyugdíjas igazolvány 

 
A táblázatban szereplő díjtételek tartalmazzák az általános forgalmi adót.  
A Képviselőtestület a javaslat taggyűlés elé terjesztésével megbízza Szabó András polgár-
mestert. 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Kolozsvári Imre Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
6. Pappné Nagy Zsuzsanna gazdasági vezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-
1.3.0/09-11-2013-0056 támogatási azonosító számú pályázat megvalósításához kiírt 
közbeszerzési eljárások Bíráló Bizottságainak létrehozásához 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester a projektmenedzsmenti feladatok és a FIDIC Mérnöki és mű-
szaki ellenőri feladatok ellátására indított eljárásokhoz a Bíráló Bizottság tagjaira az alábbi 
javaslatot teszi, elnök Barta Ferenc aljegyző, tagjai pedig Répászky Gabriella és a Matrix 
Audit Kft. közbeszerzési szakértője legyenek. A kivitelezés megvalósításra kiírandó eljá-
ráshoz a Bíráló Bizottság tagjaira az alábbi javaslatot teszi, elnök Barta Ferenc aljegyző, 
tagjai Répászky Gabriella, Matrix Audit Kft. közbeszerzési szakértője, a kiválasztott me-
nedzsment szervezet és a kiválasztott FIDIC mérnök és műszaki ellenőr legyenek. Meg-
kérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 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: 
 
 
93/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0056 támogatási azonosító számú pályázat megvalósításához kiírt közbeszerzési eljárások 
Bíráló Bizottságainak létrehozásához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis 
fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 támogatási azonosító számú pá-
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lyázat megvalósulásához szükséges beszerzésekre indított eljárásokhoz az alábbi 
Bíráló Bizottságokat hozza létre: 

 
A projektmenedzsmenti feladatok ellátására a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény III. rész 122/A §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli 
és a FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a nem a közbe-
szerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó eljárásokhoz: 
Elnök:    Barta Ferenc aljegyző 
Tagjai:   Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
  Matrix Audit Kft. közbeszerzési szakértő 
    
A kivitelezés megvalósításra kiírandó eljáráshoz: 
Elnök:    Barta Ferenc aljegyző 
Tagjai:   Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
  Matrix Audit Kft. közbeszerzési szakértő 
  A kiválasztott menedzsment szervezet 
  A kiválasztott FIDIC mérnök és műszaki ellenőr 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
8. Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, 

Kürtgyarmat u. 27.) 
9. A kiválasztott menedzsment szervezet 
10. A kiválasztott FIDIC mérnök és műszaki ellenőr 

 
 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
 Előterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-
4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás 
megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. tv. Harmadik részének 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, egy ajánlat érkezett a 4 ÉK Kft.-től nettó 
38.892.524,- Ft összegben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcso-
latban. 
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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: 
 
 
94/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építéséi beruházás megvalósításához szük-
séges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Tv. Harmadik 
részének 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
1./ Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő 

felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz 
kapcsolódóan az építési beruházás megvalósításához szükséges kivitelező kivá-
lasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Tv. Harmadik részének 
122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének 
megállapításáról a következők szerint dönt: 

Nyertes ajánlattevő: 
4. ÉK Kft.  

(5340 Kunhegyes, Toldi Miklós utca 9/a.)  
Ajánlati ár: 

nettó 38.892.524,- Ft összeg 
 

2./ Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas 
a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott végleges ajánlat megfelel az aján-
lattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

3./  Kunhegyes Város Önkormányzata a felújítás forrását a 2014. február 28. keltű 
Támogatási szerződés 1. sz. melléklet „A Projekt elszámolható költségei” sze-
rinti táblázat hatodik, „Építés, felújítás, bővítés” elnevezésű oszlopában rögzí-
tett összegből biztosítja. 

4./ Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Bakos László közbeszerzési szakértő 
6. 4.ÉK Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi M. u. 9/a.) 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Földi Zsuzsanna projektmenedzser 
9. Oláh Katalin a projekt pénzügyi munkatársa 

10. Fűtő Georgina projekt asszisztens 
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-
4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátá-
sára Ajánlattevők kiválasztása 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, három ajánlatadót kérnek föl Horváth Ferencet, 
Szepesi Zoltánt és Bakos Lászlót. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 
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: 
 
 
95/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázat  műszaki ellenőri feladatok ellátására Ajánlattevők kiválasztásá-
ról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban 
biztosított jogkörében eljárva az ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító 
számú pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátásának kiválasztásához az 
alábbi három ajánlatadót kéri fel: 

 
1. Horváth Ferenc (5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2.) 
2. Szepesi Zoltán (5435 Martfű, Munkácsy u. 40/a.) 
3. Bakos László (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 103.) 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete 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 
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Földi Zsuzsanna projektmenedzser 
7. Oláh Katalin a projekt pénzügyi munkatársa 
8. Fűtő Georgina projekt asszisztens    

 
 
 
 
 
 



 
 

20 
 

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Kunhegyes városában, javaslat a 
további feladatokra 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a 11 fős létszám fel van töltve. Sok fiatal rendőrt 
láthatnak az utcán. A beszámolóban olvasható, hogy javult a helyzet, ha összevetik a kör-
nyező településekkel, akkor látható, hogy javult a helyzet Kunhegyesen. Megkérdezi van-e 
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy a jelentésben örömmel olvassa, hogy 2013-ban kábítószer-
rel való visszaélés miatt nem indult büntetőeljárás a város területén. Valamilyen módon 
úgy gondolja nincs összhangban azzal ami a szóbeszédben van. Folyamatosan lehet azt 
hallani hogy a szórakozóhelyeken nem italtól befolyásolt fiatalokat esetleg idősebbeket is 
lehet találni. Azt el tudja képzelni, hogy senkit nem fogtak meg, hogy kábítószerrel keres-
kedett, de a kábítószer jelen van a városban. Az elmúlt napokban történt a temető teljes 
takarítása, és elhagyatott kripta környékén injekciós tűket, fecskendőket, különböző kábí-
tószerre utaló nyomokat lehetett látni. Azt gondolja, hogy a kábítószer jelen van a város-
ban, az, hogy visszaélés kábítószerrel nem történt az örvendetes. Úgy gondolja a statisztika 
és a valóság most nagyon távol van egymástól. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hozzá is jutottak el hírek kábítószerezésről. 
 
Tokai Lajos elmondja, hogy ezek az információk a rendőrségnek is rendelkezésre állnak. 
Azt tudni kell, hogy jogszabály írja elő, illetve határozza meg hogy a Kunhegyesi rendőr-
őrsnek, a Karcagi Rendőrkapitányságnak ezt követően pedig a megyei rendőr-
főkapitányságnak milyen hatáskörei vannak. Ezeket az információkat minden esetben to-
vábbítják a megfelelő helyre, tekintettel arra, hogy a jogszabály nem ruházza fel őket ab-
ban, hogy egy ilyen kábítószer kereskedelemmel kapcsolatba hozható információval meg-
tegyék a megfelelő lépéseket. Vannak folyamatban lévő ügyek a megyei rendőr-
főkapitányságon tekintettel arra, hogy a jogszabály őket ruházza fel hatáskörrel és lehető-
séggel arra, hogy intézkedések történjenek. Minden egyes apró mozzanatot írásban továb-
bítanak az ő irányukba. Ezek az eljárások alapvetően a terjesztői magatartás feltérképezé-
sére és megszüntetésére irányulnak.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi, hogy tudnak frekventált helyekről pl. a temető. 
 
Tokai Lajos elmondja, hogy saját hatáskörben szoktak különböző időpontokban figyelő-
szolgálatokat szervezni, viszont a megyei szerv azokat az embereket akik ezekkel kapcso-
latban számításba vehetők folyamatosan szemmel tartja. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzáfűzni valója. 
 
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: 
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96/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Karcag Városi 
Rendőrkapitányság Kunhegyesi Rendőrőrs vezetőjének Kunhegyes város köz-
rendje, közbiztonsága helyzetéről szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal 
jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 

 
A képviselőtestület ezúton fejezi ki a Karcag Városi Rendőrkapitányság, kiemelten 

a Kunhegyesi Rendőrőrs valamennyi dolgozójának a Kunhegyes város köz-
rendjének fenntartása, közbiztonságának fokozása érdekében kifejtett tevé-
kenységét. 
 

Erről értesülnek: 
1. Teleki Zoltán r. őrnagy, mb. kapitányságvezető 
2. Tokai Lajos a Kunhegyesi Rendőrőrs r. főhadnagy, őrsparancsnok 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-
4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázat könyvvizsgálói feladatainak ellátásá-
ról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, először határozatot kell hozni, hogy a meghívásos 
ajánlattételi eljárás eredménytelen. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 
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: 
 
97/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázat  Könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete megállapítja, hogy 
a 32/2014. (II.20.) Kt. határozattal indított meghívásos ajánlattételi eljá-
rás eredménytelen, mivel egy érvényes ajánlat sem érkezett be.  
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozat 
elfogadásával egyidejűleg 32/2014. (II.20.) Kt. határozatot hatályon kívül 
helyezi.  

 
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  
6. Fűtő Georgina ügykezelő 
7. Oláh Katalin ügyintéző 
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos     

 
 
Szabó András polgármester elmondja, a másik határozati javaslatban pedig a három aján-
latadó felkéréséről kell dönteni. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 
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: 
 
98/2014.(IV.29.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázat  Könyvvizsgálói feladatainak  ellátására ajánlattevők meghívásá-
ról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ÉAOP-4.1.2/A-
12-2013-0006 azonosító számú pályázat Könyvvizsgálói feladatok ellátásá-
nak kiválasztásához az alábbi 3 ajánlatadót kéri fel: 

 
1. Bóka Jánosné (5000 Szolnok, Batthyány u. 53.) 
2. Terhesné Miletin Katalin (6771 Szeged, Bánya u. 22.) 
3. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló (6791 Szeged István u. 21.) 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármes-

tert a szükséges 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 csoport  
6. Fűtő Georgina ügykezelő 
7. Oláh Katalin ügyintéző 
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos      
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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 nyilvános 
ülését 15 óra 40 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


