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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. június 24-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 

 

 

Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
Dr. Horváth Lajos, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy 
Kálmán, Dr. Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és 
Vincze László önkormányzati képviselő 

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

nalka gazdasági osztályvezető, Ollári Balázs vagyongazdálkodási 
ügyintéző, Páldiné Dr. Ágoston Lívia Járási hivatalvezető, Fábi-
án-Major Anikó intézményvezető, Bordács Jánosné az Oktatási, 
Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
tagja 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. Kontra 
József jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, Dr. Horváth Lajos képviselő pedig 
később fog megérkezni. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 00 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. 
 
 
Magyar György megkérdezi, hogy a világháborús emlékművek felújításával kapcsolatban 
benyújtott pályázatról van-e már valamilyen információ. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy nem kaptak még semmilyen visszajelzést. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, bejelenteni valója. 
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Vincze László elmondja, hogy a képviselőtestület meghívót kapott a Kunhegyesi Refor-
mátus Egyházközségtől. Június 28-án 19 órakor zenés áhitat lesz a református templom-
ban. Mindenkit szeretettel várnak, az adományokból a Csermely kórus Lengyelországi 
szereplését támogatják. 
 
 
Szabó András megköszöni a bejelentéseket. Megkérdezi van-e még valakinek felvetése. 
 
Hozzászólás hiányában kéri, tárgyalják meg a napirendi pontokat a meghívóban szereplő 
sorrendben. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. évi II. félévi 
munkatervének megállapítására 

 (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: 
 
134/2014.(VI.24.) Kt. határozat, 
a képviselőtestület 2014. július 1. – 2014. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó 
munkaprogramjáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzat 
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.) önkor-
mányzati rendelet 6. §-ában foglalt – feladat- és hatáskörében eljárva 2014. július 
1.- 2014. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó munkatervét a következők 
szerint állítsa össze: 

 
 
1.) Időpont:  2014. augusztus 28. (csütörtök) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Beszámoló a 2014. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport ren-
dezvények költségfelhasználásáról 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi 

és Sport Bizottság 
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2. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. év II. ne-
gyedévi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szabó József csoportvezető 

 

3. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 

 
2.) Időpont:  2014. szeptember 11. (csütörtök) 15.00 óra 
 Helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányza-
ti rendelet módosítására  

Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 

2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költségveté-
sének I. félévi teljesítéséről  

Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  

 

3. Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2010-2014. időszakra 
szóló programjának teljesítéséről 

Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 

4. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 

 
 

 
A munkatervben szereplő napirendek előterjesztéseinek leadási határideje: 

- a képviselőtestületi ülést megelőző 5. nap 
- bizottság által előzetesen véleményezendő előterjesztések esetében a bizottsági 

ülést megelőző 5. nap.  
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Szabó István tankerületi igazgató 
6. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény vezetője 
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7. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési In-
tézmény igazgatója  

8. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Önkormányzati munkabizottságok külső tagjai 
11. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város 2014. II. félévi kulturális és sportrendezvényeinek 
költségvetés-tervezetére 

 (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 támogatásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
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, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
135/2014.(VI.24.) Kt. határozat, 
Kunhegyes város 2014. év II. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-
tervezetéről 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2014. év II. félévi rendezvények megva-
lósítására 4.252.000 Ft-ot, azaz négymillió-kettőszázötvenkettőezer forintot a 
városi költségvetés-tervezetében 
 

j ó v á h a g y j a .  
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a II. félévet követő első képviselőtestületi 
ülésen áttekinti a 2014. II. félévben megvalósult kulturális és sport rendezvé-
nyek költségfelhasználását. 
 
Felelős:  Földi Zsuzsanna 
Határidő:  2015. január 31. 
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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 csoportvezető 
6. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a KEMEJI Vidékfejlesztő Szociális Szövetkezet telephely kérelméről 

 (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László személyes érintettsége miatt kéri, hogy a 3. napirendi pont kapcsán a dön-
téshozatalból zárják ki. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Vincze László önkor-
mányzati képviselő érintettségére tekintettel a szavazás alóli felmentését fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal – minősített több-
séggel – egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
 
136/2014.(VI.24.) Kt. határozat, 
önkormányzati képviselő személyes érintettsége alapján döntésből való kizárásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányza-
tokról szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) 
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva  

VINCZE LÁSZLÓ önkormányzati képviselőt 

a 2014. június 24-ei nyilvános ülés 3.) napirendi pontja: Előterjesztés a 
KEMEJI Vidékfejlesztő Szociális Szövetkezet székhely bejegyzési kérelme – 
vonatkozásában személyes érintettség kapcsán a  

döntéshozatalból kizárja. 

Erről értesülnek: 
1. Vincze László önkormányzati képviselő 
2. Szabó András polgármester 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Képviselőtestület tagjai 
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Megérkezett a képviselőtestületi ülésre Dr. Horváth Lajos képviselő, így a jelenlévő képvi-
selők száma nyolc főre változott. 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
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, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
137/2014.(VI.24.) Kt. határozat, 
a KEMEJI Vidékfejlesztő Szociális Szövetkezet székhely bejegyzési kérelméről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján hozzájárul 
ahhoz, hogy a KEMEJI Vidékfejlesztő Szociális Szövetkezet székhelye az 5340 
Kunhegyes, Szabadság tér 7. sz. címén, a 2026/1. hrsz. alatt lévő ingatlanon a 
Szolnoki Törvényszék Cégbíróságán székhelyként nyilvántartásba kerüljön. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilatkozik arról, hogy a 
fenti ingatlant a KEMEJI Vidékfejlesztő Szociális Szövetkezet székhely céljára, 
határozatlan időre, ingyenesen használhatja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a székhelykénti használathoz hozzájáruló nyilatkozat aláírá-
sára. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. KEMEJI Vidékfejlesztő Szociális Szövetkezet, Vincze László Ig. Elnök 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Irattár 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés vagyonértékelés elvégzésére a TRV Zrt.-vel 2013. október 9-én kötött 
megbízási szerződés II. számú módosításáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
 
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, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
138/2014.(VI.24.) Kt. határozat, 
vagyonértékelés elvégzésére a TRV Zrt.-vel 2013. október 9-én kötött megbízási szerződés 
II. számú módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1)-(2) bekezdései alapján 
 

h o z z á j á r u l  

 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötendő megbízási szerződés mel-
léklet szerinti tartalommal történő II. számú módosításához. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a II. számú szerződés-módosítás aláírására. 

 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
2. Képviselőtestület tagjai 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintéző 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek zrt. 2013. évi üzemeltetési tevékeny-
ségéről szóló beszámolójáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottság egyhangúan elfogadta a beszámolót. 
 
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, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 

 
 
139/2014.(VI.24.) Kt. határozat, 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló be-
számolójáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tiszamenti Regioná-
lis Vízművek Zrt. Kunhegyes Város Önkormányzata víziközműveinek 2013. évi 
üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolóját 
 

e l f o g a d j a .  

 
 
 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
2. Szabó András polgármester 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintéző 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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5/1. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a DOLINA Kft. (2730 Albertirsa, 3763 hrsz.) gazdasági társaság mun-
kahelyteremtő beruházásához szükséges ingatlan adásvételi szerződés módosításáról 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottság egyhangúan elfogadásra javasolja határozati javaslatot.  
 
Dr. Horváth Lajos elmondja, hogy az előterjesztésben az van, hogy szilárd burkolatú út 
építését biztosítja az önkormányzat. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a határozati javaslatban az szerepel, hogy út, az 
nincs benne, hogy szilárd burkolatú. Tehát nem a kérelemnek megfelelően van a határozati 
javaslat megírva. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása.  
 
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: 
 
140/2014.(VI.24.) Kt. határozat, 
a DOLINA Kft. (2730 Albertirsa, 3763 hrsz.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beru-
házásához szükséges ingatlan adásvételi szerződés módosítására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogköré-
ben eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) 
rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a DOLINA Kft. 
(2730 Albertirsa, 3763 hrsz.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházási szán-
dékát és a Felek között 2014. április 03-án létrejött adásvételi szerződés módosítását 
jóváhagyja az alábbiak szerint: 

- az önkormányzat vállalja, hogy biztosítja az ingatlan 40 tonnás tehergép-
járművel történő megközelítését lehetővé tevő út építésével; 

- a 2013. április 03-án kelt adásvételi szerződés 4. és 6. pontjában szereplő 
2014. szeptember 30. napi határidőt 2015. december 31-re módosítja 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ingatlan adásvételéről 
szóló 638/2013.(IV.02.) számú Kt. határozatát a fenti módosításokon túl egyebekben 
változatlanul hatályban tartja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert az adásvételi szerződés módosításának aláírására. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. DOLINA Kft. (2730 Albertirsa, 3763 hrsz.) Farkas László ügyvezető 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
9. 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 10 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


