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Jegyzőkönyv 

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

Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, 
Dr. Nagy Levente és Vincze László önkormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles 

Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-
zető, Barta Jenő építési hivatalvezető, Földi Zsuzsanna vezető-
tanácsos, Bodó István főmunkatárs, Ollári Balázs vagyongazdál-
kodási ügyintéző, Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető, 
Fábián-Major Anikó óvodavezető, Kis-Vén Erika az Oktatási, 
Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
tagja, Imre Péter a „Kunhegyes Városért Közalapítvány kuratóri-
umának elnöke, Szabó József csoportvezető, Vincze Lászlóné in-
tézményvezető, Dr. Jakab Zoltán háziorvos, Dr. Parajdi Attila há-
ziorvos, Dr. Varjú Éva gyermekorvos, Németh Pálné bölcsődeve-
zető, Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 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 20 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 képviselő egy bejelentése és egy kérdése van. Bejelenti, hogy a tegnapi 
napon megkapták a támogatási szerződést arról a 400 millió forintról, amely a munkásőr-
bázis fejlesztésére szolgált. Elindult ilyen szempontból a munka és remélik, hogy adott 
határidőre 2015. június 30-ig írta ki a kormányzat és a pénz felhasználását ebben a szoros 
határidőben tudják teljesíteni a vállalt feladatot. A kérdése az, hogy az év eleji program-
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egyeztető, mennyire kötelez bárkit is, mennyire tájékozódó jellegű, mert nem csak őket, 
hanem másik két iskolát illetve oktatási intézményt is érintett az a váratlan lépése a Pátria 
Művészeti Iskolának, hogy felborította azt a rendet, amit előre megbeszéltek, illetve senki-
vel sem egyeztetett, hanem egyszerűen közölte, hogy milyen programváltozás fog beállni. 
Egy-egy oktatási intézménynek a rendje elég végleges, amikor meg van adva, hogy hány 
tanítási nap, ebbe milyen különböző programokat lehet beiktatni, hogyan tervezhetnek osz-
tálykirándulásokat és egyéb mást. Egy egész féléves munkát képes felborítani egy ilyen 
dátum. Nagyon keményen szembesültek most ezzel, és nagyon nehéz volt áthidalni azokat 
a már lekötött programokat illetve teljesíteni, amit felborított a Pátria azzal, hogy előrébb 
hozta a maga mindig pünkösdkor meglévő programját és felborította tulajdonképpen azt a 
rendet, ami rend volt a korábbi években. Egy ilyen nagy volumenű rendezvénynél, ahol 
több száz diákot, családot érint, előre tervezhetővé kellene tenni azt, gondolja egy ilyen 
programot. Igazából semmilyen oda-vissza kapcsolat nincs a Pátria és az önkormányzat 
között és örülnek annak, hogy ilyen színvonalasan szerepelnek a különböző városi rendez-
vényeken és megtiszteltetés minden szempontból, de jó lenne, ha ilyen horderejű rendez-
vényeket nem dobálnának.  
 
Szabó András megköszöni a bejelentést, nagyon örülnek neki, hogy a városhoz jön ez a 
460 millió, amit a Református Egyházközség nyert 60 millió forintot EU-s pályázaton 
nyertek a munkásőr bázisra, a vallási turizmus fejlesztésére a Tisza-tavi templomok projekt 
keretén belül kapta. A másik pedig, hogy kormány döntés alapján kap 400 milliót. Azok a 
tervek, amelyek bemutatott képviselőtársa a 2012. évi közmeghallgatáson, ezek a tervek 
most reálissá válnak. A kérdéssel kapcsolatban elmondja, ő is nagyon meglepődött, hogy 
előrébb hozták a rendezvényt. Mindenképpen jelezni fogja és le fog ülni a következő prog-
ram kapcsán a Pátria Művészeti Iskolával. Megkérdezi van-e még valakinek felvetése. 
 
Hozzászólás hiányában kéri, tárgyalják meg a napirendi pontokat a meghívóban szereplő 
sorrendben. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 
3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

5/2014. (V.30.)  
önkormányzati rendelet 

 
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 3/2013. (II. 27.) 

rendelet módosításáról 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról 

 (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, azzal a módosítással, 
hogy a rendelet 1. számú mellékletének táblázat alatti szöveges rész étkezésre vonatkozó 
jogosultsági feltételek a) pontja a következők szerint javításra kerüljön a törvényi előírá-
soknak megfelelően. 

Dr. Pénzes Tímea jegyző javasolja, hogy a rokkantsági foka (67 % felett) szövegrész he-
lyébe az egészségi állapota 1-30% kerüljön. 
 
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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal a 
rendeletet a szóban elhangzott módosítással elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
6/2014. (V.30.)  

önkormányzati rendelet 
 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fize-

tendő térítési díjakról 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a város szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi helyzetéről szóló tájé-
koztató elfogadásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja nagyon alaposan elkészített előterjesztés, az Oktatá-
si, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi 
a bizottság véleménye. 
 

Magyar György képviselő elmondja, Kis-Vén Erika élt egy kiegészítéssel, elmondta, 
hogy a PSA vizsgálat is ingyenes a vérvételi laborban. Az Oktatási, Kulturális, Szociális, 
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi 
területen dolgozók munkáját. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Nagy Kálmán elmondja jó olvasni az Egyházközség fenntartásában működő szociális ellá-
tási rendszernek a beszámolóját. El kell mondania azt, ebben kéri polgármester úrnak és a 
képviselőtestületnek a támogatását, hogy heteken belül be kell adniuk egy pályázatot, a 
támogató szolgálat elkövetkező időszakra történő működésére. A beszámolóban is leírta a 
szakmai igazgató, hogy 52 ellátottja van a támogató szolgálatnak. Ennek az 52 embernek 
mindegyike olyan, aki a négypontos fogyatékossági bizonyítvánnyal rendelkezik és napon-
ta hét-nyolc gyermeket szállítanak a kisújszállási Kádas Oktatási Intézménybe az eltérő 
tantervű iskolába. Sajnos az a hír járja, hogy a támogató szolgálatoknak körülbelül a fele 
meg fog szűnni január 1-től. Most kell beadni minden támogató szolgálatnak az elkövetke-
zendő 3 hétben a pályázatát, hogy támogassák az elkövetkezendő 3 esztendőben is. Nagy 
szükség lenne arra, hogy a támogató szolgálat megmaradjon, azért is, mert ezeket a gyere-
keket, akiket ők hordanak iskolába már három éve. Ha megszűnik, a támogató szolgálat 
senki nem tudja majd vinni ezeket a gyerekeket iskolába, óriási teher lesz a családokon. 
Kéri polgármester úrnak, jegyző asszonynak és a képviselőtestületnek a támogatását akkor, 
amikor ezt a pályázatot be kell nyújtani. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselőtestület támogatja a Támo-
gató Szolgálatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
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107/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes város 
szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi helyzetéről készített 2013. évi tájé-
koztatót a mellékelt formában elfogadja, egyúttal megköszöni a dolgozók egész 
éves tevékenységét. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Kunhe-
gyesi Református Egyházközség Támogató Szolgálatának működését. 

 
 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes 
Város Óvodai Intézményében 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, 
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 

Magyar György képviselő elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészség-
ügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
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108/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai 
Intézményében a 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a fenntartásában álló Kunhegyes 
Város Óvodai Intézményében a 2014/2015-ös nevelési évben a következő csoportok 
indítását engedélyezi: 

 
Hajnal úti óvoda: 2 csoport, (18 fő/csop. – 18 fő/csop.)                         36 fő 
Garay úti óvoda: 3 csoport, (17 fő/csop. – 17 fő/csop. – 16 fő/ csop.)   50 fő 
Kossuth úti óvoda: 3 csoport, (18 fő/csop.– 18 fő/csop. – 17 fő/ csop)  53 fő 
Zádor úti óvoda: 3  csoport, (19 fő/csop.– 18 fő/csop.– 18 fő/ csop.)    55 fő 
Intézményi szinten összesen: 11 csoport     194 fő 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a 2014/2015-ös nevelési évben a belépő csoportok 
gyermeklétszámát kizárólag az e határozatban foglaltak szerint, illetve a nemzeti 
köznevelési törvényben meghatározott maximális létszámmal engedélyezi.  

A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője fegyelmi felelősséggel tar-
tozik. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 

Metzinger Ferenc képviselő elmondja, 11 pályázó közül 3 pályázót el kell utasítani, mert 
nem felel meg a pályázati kiírásnak. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és a következő javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja. A Kunhegyesi 
Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Kossuth Tagintézményének 
Diákönkormányzata 100.000 Ft, Mozgássérülten az Önállóan Életért Kunhegyesen Alapít-
vány 40.000 Ft, Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány 60.000 Ft, Kunhegyes 
Kultúrájáért Alapítvány 60.000 Ft, Alapítvány a Kunhegyesi Városi Könyvtárért 80.000 Ft, 
Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány 100.000 Ft, Kunhegyesi Állatvédő Egyesület 
100.000 Ft és a Kunhegyes Város Bűnmegelőzési, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi Egyesü-
let 60.000 Ft támogatást javasol. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a javaslattal kapcsolat-
ban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
109/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 20/2005.(VII.13.) önkor-
mányzati rendelet 3. §-ban foglaltak alapján kiírt – civil szervezetek 2014. évi tevé-
kenységének támogatására – pályázat felhívása szerint, a pályázó a 2011. évi 
CLXXV. törvény előírásainak megfelelő kunhegyesi civil szervezetek munkájának 
elősegítésére, a település közösségi feladatainak színvonalas ellátása érdekében a 
2014. évi támogatási keretét az alábbiak szerint osztja fel: 

Civil szervezet neve Igényelt összeg (Ft) 
Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú Művészeti 
Iskola és Szakiskola Kossuth Tagintézményének 
Diákönkormányzata 

100.000 Ft 

Mozgássérülten az Önállóan Életért Kunhegyesen 
Alapítvány 

40.000 Ft 

Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapít-
vány 

60.000 Ft 

Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány 60.000 Ft 
Alapítvány a Kunhegyesi Városi Könyvtárért 80.000 Ft 
Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány 100.000 Ft 
Kunhegyesi Állatvédő Egyesület 100.000 Ft 
Kunhegyes Város Bűnmegelőzési, Közbiztonsági, 
Vagyonvédelmi Egyesülete 

60.000 Ft 

 
A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert a pályázaton részt vett 
városi civil szervezetek kiértesítésére, a támogatási szerződések megkötésére. 
 
Felelős: Szabó András polgármester 
Határidő: szerződéskötés, finanszírozás 2014. évben folyamatosan, végső ha-
táridő 2014. december 31. 
 

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 
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HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
110/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített beszámolójáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló pénzügyi tájékoztatót és a 2013. 
évi közhasznú egyszerűsített beszámolót a melléklet szerinti tartalommal  
 

elfogadja. 
 
A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a kuratórium elnökének, tagjainak, felü-
gyelő bizottsági elnökének, tagjainak és a munkacsoport vezetőknek a feladatok 
zökkenőmentes végrehajtása, szervezése terén kifejtett tevékenységükért. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Imre Péter a kuratórium elnöke 
2. Kuratórium tagjai 
3. Felügyelő Bizottság tagjai 
4. Szabó András polgármester 
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 
8. Szabó József csoportvezető 
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítá-
sáról 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
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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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
111/2014.(V.29.) Kt. határozat, 
a Kunhegyes Városért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 
 
 

A Kunhegyes Városért Közalapítvány – Kunhegyes Városi Önkormányzat Képvi-
selőtestületének 34/2002.(III.12.) Kt. sz. határozatával elfogadott, s 
210/2002.(XI.28.) Kt., 151/2008.(V.27.) Kt., 82/2009.(IV.16.) Kt., 83/2009. 
(IV.16.) Kt., 305/2010. (XI.30.) Kt. sz. határozatában foglaltakkal módosított – ala-
pító okiratát a képviselőtestület az alábbiak szerint módosítja:  

 
1./ Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő pont lép: 

 
„1. Az alapító neve: Kunhegyes Városi Önkormányzat 

   Az alapító székhelye:    5340. Kunhegyes, Szabadság tér 1. sz.” 
 

2./ Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő pont lép: 
 

„2. A közalapítvány neve: Kunhegyes Városért Közalapítvány 
 A közalapítvány székhelye: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. sz.” 

 
3./ Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő pont lép: 
 

„3. A közalapítvány önálló jogi személy” 
 

4./ Az alapító okirat 4. pontjában az alábbi mondat hatályát veszti: 
  „A jogszabályban meghatározott esetekben történő megszűnése esetén a meg-
lévő alapítványi vagyon az Alapító Okiratban megjelölt célokhoz hasonló cé-
lokra használandó fel.”  
 

5./ Az alapító okirat 5. pontja címe a következőre módosul: 
 
    „5. A közalapítvány célja, közhasznú jogállása:” 
 

6./ Az alapító okirat 5. pontja a 2-4. bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

 
  „A közalapítvány célja szerint az általa folytatott tevékenységek a következő-

képpen sorolhatók be: 
 - foglalkozási csoportokat összefogó tevékenység, 
 - környezetvédelmi tevékenység, 
 - településfejlesztési tevékenység. 
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 A közalapítvány közhasznú jogállású 
 
 A közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: 
 - természetvédelem, 
 - környezetvédelem, 
 - a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásá-

nak elősegítése, 
 - közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 

igénybe vehető – szolgáltatások, 
 - közforgalom számára megnyitott út fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemel-

tetéséhez kapcsolódó tevékenység, 
   

A közalapítvány a közhasznú tevékenységeket az alább felsorolt közfeladatok-
hoz kapcsolódóan végzi. A közfeladatok teljesítését a következő jogszabályok 
írják elő: 

- településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés), környezet és 
természetvédelem 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§. (4) bek. 3, 11, 12. pont 

- közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatok 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§. (4) bek. 3, 11, 12. pont 
- helyi környezet- és természetvédelem 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§. (4) bek. 3, 11, 12. pont 
     - helyi közfoglalkoztatás 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§. (1) bek. 2, 12. pont 
- a lakosság önszervező közösségeinek támogatása, a település önfenntartó ké-
pességének erősítése 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. 

§. a) b) pont 
- településüzemeltetés (helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, köztemető 
fenntartása, stb.),   
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§. (4) bekezdés 2, 11, 12. pont. 
 

7./ Az alapító okiratnak a közalapítvány vagyonáról rendelkező címe a következőre 
módosul: 

 
„A közalapítvány vagyona, kezelésének, felhasználásának szabályai:” 
 

8./ Az alapító okirat 6. pontja második bekezdése a következő mondattal egészül ki: 
 
„Az alapítványhoz vagyoni hozzájárulás fejében való csatlakozás esetén a csat-
lakozót alapítói jogok nem illetik meg.” 
 

9./ Az alapító okirat 6. pontja utolsó bekezdése helyébe a következő bekezdések 
lépnek: 
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 „A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy jelen létesítő 
okiratban meghatározott alap cél szerinti tevékenység megvalósítását nem ve-
szélyeztetve végez. 

 A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen 
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 

 A kuratórium és a felügyelő bizottság elnökének és tagjait, támogatóit, önkén-
teseit, valamint e személyek közeli hozzátartozóit – bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető szolgáltatások, illetve a közalapítvány által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – 
cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 A közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsáthat ki. 
A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez köz-
hasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 
 

10./ Az alapító okirat 7. pontja címe a következőre módosul: 
 
„7. A közalapítvány ügydöntő és ügyintéző szerve az öttagú Kuratórium.”  

 
11./ Az alapító okiratnak a kuratóriumról rendelkező 7. pontja második mondata, 
„A kinevezés indokolt esetben visszavonható” hatályát veszti, s a következő bekez-
désekkel egészül ki: 

 
„A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön lét-
re.  
A Kuratóriumi tagság megszűnik:  

- visszahívással,  
- lemondással,  
- a tag halálával,  

- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával,  

- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,  
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény  
  9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatáro-

zott esetekben és módon.  
A Kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyezte-
tése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.  
A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyi-
latkozattal lemondhat. A lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában 
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.  

 
A Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok.  

  
Nem lehet a Kuratórium tagja:  
- a közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója,  
- az a személy, akinek kijelölésével az alapító és a közeli hozzátartozói a kura-
tóriumban többségbe kerülnének,  
- az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben korlátozták,  
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- az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetés-
re ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól 
nem mentesült,  
- az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, és az eltiltás hatálya alatt az íté-
letben a közalapítvány tevékenységét jelölték meg, mindaddig, míg az eltiltás 
hatálya alatt áll,  
- a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki ko-
rábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző 
két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,  

         a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóság-
nál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  
  b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 
tárt fel,  
  c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést al-
kalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szó-
ló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.  
- akivel szemben fentieken meghatározottakon túl jogszabályban meghatározott 
kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn,  
 A Kuratórium elnöke és tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valameny-
nyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tiszt-
séget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.” 
 

12./ Az alapító okirat 7. pontja kiegészül a kuratórium elnöke és tagjai anyja szüle-
tési nevével és születési idejével. 

 
13./ Az alapító okirat 7. pontja harmadik bekezdése helyébe a következő bekezdés 
lép: 

 
„A Kuratórium jogköre: A Kuratórium a közalapítvány legfőbb általános ügy-
vivő, képviselő és döntést hozó szerve. Dönt minden a közalapítvány feladatkö-
rét érintő kérdésben. Felelős a közalapítvány vagyonának hatékony működésé-
ért, gyarapításáért és a vagyon alapítványi célokat szolgáló felhasználásáért. 
 

14./ Az alapító okirat 7. pontja hatodik bekezdésében a Ptk-ra való hivatkozás (Ptk. 
Nyolcadik Könyv 1. §. (1) bek. 1. pontja) utalásra módosul. 

 
15./ Az alapító okiratnak a közalapítvány képviseletéről rendelkező 8. pontja a kö-
vetkezőre módosul: 

 
     „A közalapítványt a Kuratórium elnöke, Imre Péter (an.: Tóth Anikó, szül.: 

Jászdózsa, 1949.10.30.) 5340. Kunhegyes, Garay u. 1/a. sz. alatti lakos önálló-
an képviseli.” 
 

16./ Az alapító okiratnak a Felügyelő Bizottságról rendelkező 10. pontja második 
bekezdése helyébe lép: 

 
„A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját az alapító nevezi ki határozatlan idő-

re.  
A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.  



 
 

15 
 

A felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:  
- visszahívással,  
- lemondással,  
- a tag halálával,  
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával,  
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,  
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. Törvény 9.§ 

(2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott ese-
tekben és módon.  

A felügyelőbizottság tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszé-
lyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja.  

A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatko-
zattal lemondhat. A lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legké-
sőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.  

 
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja  
- az a személy, aki a Kuratórium elnöke vagy tagja,  

- az a személy, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevé-
kenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,  

- az a személy, aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - ki-
véve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatá-
sokat, illetve  

- az a személy, aki az előbbi pontban meghatározott személyek közeli hozzátar-
tozója.  

- az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben korlátozták,  

- az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetés-
re ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól 
nem mentesült,  

- az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, és az eltiltás hatálya alatt az íté-
letben a közalapítvány tevékenységét jelölték meg, mindaddig, míg az eltiltás 
hatálya alatt áll.  

- a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki ko-
rábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző 
két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,   

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 
tárt fel,  

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést al-
kalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.  
 - akivel szemben az a-h. pontban meghatározottakon túl jogszabályban meg-
határozott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn.  

  
 A Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró 

és összeférhetetlenségi szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  
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A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles vala-

mennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

  
A Felügyelő Bizottság tagjai nem állnak jogviszonyban sem az alapítóval, sem a 

kuratórium tagjaival.”  
 
17./ Az alapító okirat 10. pont harmadik bekezdése kiegészül a felügyelő bizottsági 

elnök és tagok anyja születési nevével és születési idejével. 
 
18./ Az alapító okirat 10. pont negyedik bekezdése kiegészül a következő mondat-

tal: 
 
„A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja a közhasznú szervezet kuratóriumának ülé-

sén tanácskozási joggal részt vehet.”  
 

19./ Az alapító okirat 10. pont 5-6. bekezdése helyébe lép: 
 
„Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság-

nak is.  
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. 

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közhasznú 
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot tájékoztatni 
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 
Kuratórium döntését teszi szükségessé,  

b) a Kuratórium elnökének és tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel.  
  
Az intézkedésre jogosult Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredményte-
len eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.  

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézke-
déseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni 
a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.  

  
A Felügyelő Bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait ve-
szélyeztetve látja.” 
 

20./ Az alapító okirat 11. pontja első bekezdése a következő bekezdéssel egészül 
ki: 

 
„A beszámoló elfogadása az alapító kizárólagos hatásköre. A beszámolót az 
alapító a rá irányadó szabályok szerint fogadja el. A Kuratórium köteles a 
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.” 
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21./ Az alapító okirat 11. pontja második bekezdésében az „vagy országos” kife-
jezés helyébe a „(Kunhegyesi Hírmondó)” szöveg lép. 

 
22./ Az alapító okirat 11. pontja utolsó bekezdése a következő bekezdéssel egé-
szül ki: 

 
„A közalapítvány irataiba való betekintés joga előzetes időpont egyeztetés 
alapján a kuratórium elnökének, vagy megbízottjának jelenlétében történik.”  
 

23./ Az alapító okirat 12. pontja a következő mondattal egészül ki: 
 

„A közalapítvány pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.” 
 

24./ Az alapító okirat 13. pontja 2-3. bekezdése helyébe a következő bekezdések 
lépnek: 

 
„Az alapítvány megszűnik a Ptk. Harmadik Könyv 403. §-ában, valamint az ál-
lamháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvé-
nyek módosításáról szóló 2006. évi LXV. tv. 1. § (4) bekezdésben meghatáro-
zott esetekben. A közalapítvány megszűnése esetén az alapítóköteles a meg-
szűnt közalapítvány vagyonát - a hitelezők kielégítése után - a megszűnt köz-
alapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfele-
lően tájékoztatni.  

 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény 
(Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveze-
tek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és egyes kapcsolódó törvények módo-
sításáról szóló 2006. évi LXV. tv., valamint az alapítványok gazdálkodási rend-
jével kapcsolatos jogszabályok az irányadóak.  
  
 A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesz-
tett szövegét) a Magyar Közlönyben és a Kunhegyesi Hírmondóban közzé kell 
tenni.  

 
Az Alapító jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírásával meghatalmazza 
dr. K. Tóth András kunhegyesi ügyvédet jelen okirat ellenjegyzésére és a Szol-
noki Törvényszék előtti eljárásban a jogi képviselete ellátására.  

 
Kunhegyes Városi Önkormányzatnak Képviselőtestülete a módosításokkal 

együtt egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 2014. május 29-én megtar-
tott nyilvános ülésén a 111/2014. (V.29.) Kt. határozatával elfogadta.” 

 
25./ Az alapító okirat itt nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal ha-
tályban maradnak. 
Az alapító okirat módosítás, s az alapító okiratnak a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt hatályosított szövege szerkesztésére, a Szolnoki Törvényszék-
nél való eljárással az alapító dr. K. Tóth András kunhegyesi ügyvédet bízza meg.  

 
Kunhegyes, 2014. május 29. 
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Szabó András 

         polgármester  
                Kunhegyes Városi Önkormányzat  
                         alapító 
 

Szerkesztette és ellenjegyezte: 
Kunhegyes, 2014. május 29. 

 
 
 

Határidő:   2014. május 30. 
Felelős:   Szabó András polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  Barta Ferenc aljegyző 
A határozat melléklete: Alapító okirat egységes szerkezetben 

 
 
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Imre Péter, a Kunhegyes Városért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Kunhegyes, 

Garay u. 1/a. 
4. Dr. K. Tóth András ügyvéd, 5340 Kunhegyes, Béke u. 12. 
5. Képviselőtestület tagjai 
6. Barta Ferenc aljegyző 
 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Komlóssy-féle szélmalom melletti 
ingatlan (1511/2 hrsz.) bérleti szerződésének újrakötéséről 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 

Metzinger Ferenc képviselő elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság megtárgyalta és a határozati javaslat „A” változatát egyhangúan elfogadásra javasolja.  

 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a javaslattal kapcsolat-
ban. 
 
Kontra József képviselő megkérdezi, hogy a szélmalom felújítására mikor kerül sor. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, folyamatban van, most folyik a felújítónak a ki-
választása. Nyár vége felé, ősz elején elkezdik a felújítási munkálatokat. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
112/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
az önkormányzat tulajdonában lévő Komlóssy-féle szélmalom melletti ingatlan (1511/2. 
hrsz.) bérleti szerződésének újrakötéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzatok tulaj-
donában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltét-
eleiről szóló 12/2006.(V.11.) számú önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
1.Tyukodi Roland (született: Kunhegyes, 1988.08.27., an: Péter Margit) 5340 Kun-
hegyes, Komlóssy-féle szélmalom melletti ingatlan (1511/2 hrsz.) lakásbérleti ké-
relmének helyt ad és a lakásbérleti szerződés megkötéséhez hozzájárul az alábbi 
feltételekkel: 
 
2. Bérlő a kedvezményes bérleti jogviszony ellenében vállalja a Komlóssy-féle szél-
malom gondnoki, őrzési feladatainak ellátását. 
 
3. Bérlő vállalja a bérbe vett ingatlan tisztasági festését, állagmegóvását. 
 
4. A bérleti szerződés 1 évre szól, de a szükséges feltételek és jogosultság megléte 
esetén meghosszabbítható. 
 
5. A megkötendő lakásbérlet időszakának kezdete 2014. június 17. 
 
6. A megkötendő lakásbérlet időszakának vége: 2015. június 16. 
 
7. A bérlő köteles a megkötendő lakásbérleti szerződés feltételeit betartani. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr  
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Tyukodi Roland (Akasztóhalom tanya 1627.; 1511/2 hrsz.)  
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata Óvodai Intézménye és Kunhegyes 
Város Könyvtár és Közművelődési Intézménye folyamatos működéséhez szükséges 
papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 

Metzinger Ferenc képviselő elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság megtárgyalta és elmondja a legkedvezőbb ajánlatot Szatmári Zoltán egyéni vállalkozó 
adta, egyhangúan elfogadásra javasolja a bizottság, hogy őt bízzák meg a papíráruk, nyom-
tatványok, irodaszerek beszerzésének szállításával.  

 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a javaslattal kapcsolat-
ban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
113/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata Óvodai Intézménye és Kunhegyes Város Könyvtár és 
Közművelődési Intézménye folyamatos működéséhez szükséges papíráruk, nyomtatvá-
nyok, irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva Kunhegyes Város Önkormányzata Óvodai Intézménye és 
Kunhegyes Város Könyvtár és Közművelődési Intézménye folyamatos műkö-
déséhez szükséges papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez  

 
megbízza 

 
Szatmári Zoltán egyéni vállalkozót 

(5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 15/B.) 
 
A bruttó vállalkozási díj: 394.554,- Ft. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szállítási szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző  
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szatmári Zoltán egyéni vállalkozó (Kunhegyes, Wesselényi u. 15/B.) 
5. Papír-Terv Kft. (Kunhegyes, Rákóczi út 11.) 
6. Berény-Color Papír Ker. Kft. (5650 Mezőberény, Belentai u. 6.) 
7. Actor Informatika és Nyomda Kft. (5400 Mezőtúr, Dózsa Gy. út 42-44.) 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Nagy-
kun utca 6. szám (1712 hrsz.) alatti ingatlan tárgyában 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 

Metzinger Ferenc képviselő elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslat „A” változatát. 

 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a javaslattal kapcsolat-
ban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
114/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Nagykun utca 6. szám 
(1712 hrsz.) alatti ingatlan tárgyában  
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 
22/2004.(V.01.) rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt: 
 
Czégény Lajosné (szül: Kunhegyes, 1963.07.08., an.: Mészáros Erzsébet, lak-
cím: 5340 Kunhegyes, Nagykun utca 9.); Ács Renáta (szül: Kunhegyes, 
1986.11.26., an.: Péter Ildikó, lakcím: 5340 Kunhegyes, Kálvin utca 3.); Ács 
Norbert (szül: Kunhegyes, 1990.07.06., an.: Péter Ildikó, lakcím: 5340 Kun-
hegyes, Tomaji utca 9.) kérelmét mely a közös tulajdonukban lévő az 
ingatlannyilvántartásban szereplő Kunhegyes, Nagykun utca 6. szám alatti 
1712. hrsz-ú belterületi ingatlan megvásárlására vonatkozik 
 

támogatja. 
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Kunhegyes Város Önkormányzata részére megvásárlásra felajánlott közös tu-
lajdonban lévő ingatlant – ingatlan értékbecslési érték szerint – 1.202.800 Ft 
azaz egymillió-kettőszázkétezer-nyolcszáz forintért megvásárolja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző  
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Czégény Lajosné (5340 Kunhegyes, Nagykun utca 9.) 
6. Ács Renáta (5340 Kunhegyes, Kálvin utca 3.) 
7. Ács Norbert (5340 Kunhegyes, Tomaji u. 9.) 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló 
Hatósági szerződés megkötéséhez szükséges pályázat benyújtásáról és az önerő bizto-
sításáról 

 (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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
115/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
az egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés 
megkötéséhez szükséges pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben 
felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján 
támogatja az egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak 
megvalósulását. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete biztosítja a közfog-
lalkoztatás megvalósulásához szükséges 8.437.184 Ft önerőt 2014. évi költség-
vetése terhére. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Hatósági 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 
6. Szabó Ildikó városgazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás közvetlen beruházási és 
dologi költségeinek felhasználásához kapcsolódó beszerzésekről 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot az Agromix 2002. Kft. 
adta 4.148.074 Ft értékben. 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
116/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás megvalósításáról és a közvetlen beruházási és 
dologi költségeinek felhasználásához kapcsolódó beszerzésekről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben 
felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján 
támogatja a téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás céljait és annak meg-
valósulását. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a JN-
04M/01/2725-9/2014. számú Hatósági szerződés alapján a közfoglalkoztatás-
hoz kapcsolódó közvetlen beruházási és dologi költségek felhasználásához 
kapcsolódó beszerzésre meghívott ajánlattevők személyét és a legalacsonyabb 
összegű ajánlat bírálati szempont alapján az alábbi döntést hozza: 
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Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva 
a beszerzésre  
 

Agromix 2002 Kft. 
(5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 3246/2. hrsz.) 

 
gazdasági társaság árajánlatát fogadja el. 

 
A bruttó beszerzési költség 4.148.074 Ft. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződések aláírására és a szükséges feladatok ellátá-
sára. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Ajánlattevők 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
9. Szabó Ildikó városgazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Origo Tervező Iroda Kft. (2364 Ócsa, Klapka u. 5.) gazdasági társaság 
által a Kunhegyes 3303/9 hrsz-ú ingatlanon az ÉAOP-1.1.1/D-14-2014-0009 azonosító 
számú munkahelyteremtő pályázat benyújtásához előzetes tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozat jóváhagyásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 

Metzinger Ferenc képviselő elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a javaslattal kapcsolat-
ban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
117/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
az Origo Tervező Iroda Kft. (2364 Ócsa, Klapka u. 5.) gazdasági társaság által a Kunhe-
gyes 3303/19 hrsz-ú ingatlanon az ÉAOP-1-1-1/D-14-2014-0009 azonosító számú munka-
helyteremtő pályázat benyújtásához előzetes tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat jóváha-
gyásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 
22/2004.(V.01.) rendelet előírásait, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit – 
az alábbiak szerint dönt: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja az Origo 
Tervező Iroda Kft. (2364 Ócsa, Klapka u. 5.) ügyvezetője Rigó István kérel-
mében foglaltakat és a 3303/19. hrsz-ú ingatlan hasznosítása és munkahelyte-
remtő beruházás megvalósítása érdekében az előzetes tulajdonosi hozzájárulást 
a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, a tulajdo-
nosi hozzájárulás aláírására. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Origo Tervező Iroda Kft. (2364 Ócsa, Klapka u. 5.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Vagyongazdálkodási csoport 
8. Irattár 

 
 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Doma István egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri vásárcsar-
nok (431 hrsz.) 3. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 

Metzinger Ferenc képviselő elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a javaslattal kapcsolat-
ban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
118/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Doma István egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 3. 
sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, vala-
mint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) rendelet 30. § és 
32-33. §-ában biztosított jogkörében eljárva – Doma István egyéni vállalkozó 
(székhely: 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4/a.) a Kunhegyes Város Önkormány-
zatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok (431. hrsz) 3. sz. üzlethelyiség 
bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja: 
 
- A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető. 
- A bérleti jogviszony kezdete: 2014. május 01. 
- A bérleti jogviszony vége: 2015. április 30. 
- A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000 Ft/hó, azaz: huszonötezer 00/100 forint, 

amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költsége-
ket. 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Vagyongazdálkodási csoport 
7. Doma István (5340 Kunhegyes, Zádor utca 4/a.) 
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról  

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a 2014. május 6 – 2014. október 5. időszakra vonatkozó pályázathoz a határozati javas-
latot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
119/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2014. május 6 - 2014. 
október 5. időszakra vonatkozó pályázathoz 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében el-
járva 

 
engedélyezi 

 

Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000 fizetési számlájá-
ra beszedési megbízás benyújtását – a 2014. május 6 - 2014. október 5. időszakban 
42 fő teljes munkaidős segédmunkás, és 8 fő teljes munkaidős szakmunkás foglal-
koztatására irányuló pályázathoz kapcsolódóan - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlája javára: 

 
    10045002-00313436-70000007. 

 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.  

          A Képviselőtestület elfogadja az alábbi feltételeket:  
-  fedezethiány esetén sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap, 
- a felhatalmazás csak a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható 

vissza. 
 

 Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a Hatósági szerződés és 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 

Kirendeltsége (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.) 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
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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 kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a 
2014. július 1 – 2014. szeptember 30. időszakra vonatkozó pályázathoz a határozati javas-
latot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
120/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2014. július 1 – 2014. 
szeptember 30. időszakra vonatkozó pályázathoz 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében el-
járva 

 
engedélyezi 

 

Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000 fizetési számlájá-
ra beszedési megbízás benyújtását – a 2014. július 1 – 2014. szeptember 30. időszak-
ban 140 fő teljes munkaidős segédmunkás, és 8 fő teljes munkaidős szakmunkás fog-
lalkoztatására irányuló pályázathoz kapcsolódóan - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlája javára: 

 
    10045002-00313436-70000007. 

 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.  

          A Képviselőtestület elfogadja az alábbi feltételeket:  
-  fedezethiány esetén sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap, 
- a felhatalmazás csak a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható 

vissza. 
 

 Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a Hatósági szerződés és 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 

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

 
 

 
 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésére pályázat benyújtásá-
ról, kedvezményes áron történő beszerzéséről 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésére 
most lehet pályázatot benyújtani, 50 %-os kedvezményt adnak egyes cikkekre. 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
121/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésére pályázat benyújtásáról, kedvezményes 
áron történő beszerzéséről 

 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához karácsonyi 
fénydekorációs elemek kedvezményes áron történő beszerzéséhez pályázatot 
nyújt be. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungary Kft.-től az 
alábbi elemeket szerzi be: 

 
 Mennyiség Kedvezményes nettó egység-

ár 
Kandeláber motivum 7 db 30.000 Ft 
Futófény rúd (80 cm 
LED) 

10 db 32.000 Ft 

 
MINDÖSSZESEN: 
Nettó ár: 530.000 Ft 
ÁFA: 143.100 Ft 
Bruttó ár. 673.100 Ft 
+ kiszállítás: 20.193 Ft (bruttó ár 3%-a) 
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3. Kunhegyes Város Önkormányzata a karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzé-
sének bruttó 673.100 Ft összegét + a kiszállítás összegét 20.193 Ft-ot, azaz 
mindösszesen 693.293 Ft-ot a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a pályázat benyújtására és az azzal kapcsolatos dokumen-
tumok aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Vagongazdálkodási csoport 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
16/1. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról a Kunhegyesi Rendőrőrs 
működési feltételeinek biztosítása céljából 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester javasolja, hogy 300.000 Ft összegű támogatást nyújtsanak a 
Kunhegyei Rendőrőrs működési feltételeinek biztosítása üzemanyag ellátás céljából. 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
122/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról a Kunhegyesi Rendőrörs működési feltételei-
nek biztosítása céljából 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bűnmegelőzési Alapít-
vány (5300 Karcag, Kossuth tér 1/a.) részére  
 

300.000.-Ft összegű támogatást nyújt 

 
a 2014. évi költségvetése terhére a Kunhegyesi Rendőrörs működési feltételeinek 
biztosítása (üzemanyag-ellátás) céljából. 
 
A támogatás folyósítása két összegben történik az alábbi ütemezés szerint: 
 
2014. június 15-ig            150.000.-Ft 
2014. szeptember 15-ig    150.000.-Ft. 
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A támogatás folyósításának feltétele a Bűnmegelőzési Alapítvány 2013. évi beszá-
molója az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 30. § szerinti letétbe he-
lyezésének igazolása. 
 
A támogatások Kunhegyesi Rendőrörs feladatkörében történő felhasználását a Bűn-
megelőzési Alapítványnak igazolnia kell. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András Kunhegyes Város Polgármesterét, 
hogy a 20/2005. (VII. 13.) Kt. rendelet szerint készült szerződéseket aláírja. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Mészáros Zsolt Bűnmegelőzési Alapítvány (5300 Karcag, Kossuth tér 1/a.) kurató-

riumának elnöke 
4. Teleki Zoltán r. őrnagy kapitányságvezető Karcagi Rendőrkapitányság 
5. Tokai Lajos r. főhadnagy őrsparancsnok Kunhegyesi Rendőrőrs 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Irattár 

 
 
16/2. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról Hatósági szerző-
dés megkötéséről és azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról 
a 2014. június 1 – 2014. július 31. időszakra vonatkozó pályázathoz 

 (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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
123/2014. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról Hatósági szerződés megkötéséről és 
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2014. június 1- 2014. 
július 31. időszakra vonatkozó pályázathoz 

 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben felsorolt kö-
telező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján támogatja a hosz-
szabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében el-
járva 

 
engedélyezi 

 

Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000 fizetési számlájá-
ra beszedési megbízás benyújtását – a 2014. június 1- 2014. július 31. időszakban 
228 fő teljes munkaidős segédmunkás foglalkoztatására irányuló pályázathoz kap-
csolódóan - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
alábbi számlája javára: 

 
    10045002-00313436-70000007. 

 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.  

          A Képviselőtestület elfogadja az alábbi feltételeket:  
-  fedezethiány esetén sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap, 
- a felhatalmazás csak a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható 

vissza. 
 

 Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a Hatósági szerződés és 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 

Kirendeltsége (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 
10. Irattár 

 
 
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 55 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


