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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. szeptember 11-én 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 

 

Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kál-
mán, Dr. Nagy Levente és Vincze László önkormányzati képvise-
lő 

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

nalka gazdasági osztályvezető, Barta Jenő építési hivatalvezető, 
Bibókné Simon Mária csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető-
tanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Fűtő 
Georgina ügyintéző, Páldiné Dr. Ágoston Lívia Kunhegyesi Járási 
Hivatal vezetője, Szirmai József, Richter Károlyné a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Szabó József 
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Varga Bé-
la tű ezredes JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatója, Lévai Kálmán tű. ezredes JNSZ Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ki-
rendeltség-vezetője, Sebők János tű. őrnagy Karcagi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság parancsnoka, Molnár Zoltán Kunhegyesi 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka tanácskozási 
joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester külön köszönti Varga Béla igazgató urat, Lévai Kálmán ki-
rendeltség-vezető urat, Sebők János parancsnok urat és Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási 
hivatalvezető asszonyt. Köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a megjelent 
önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket.  Megállapítja, hogy a képviselő-
testület ülése határozatképes, az ülésen hat önkormányzati képviselő megjelent. Nagy 
Kálmán képviselő úr később fog az ülésre érkezni. Dr. Horváth Lajosnak és Dr. Prágerné 
Dr. Kádár Magdolna egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ülésen. A képvise-
lőtestület nyilvános ülését 15 óra 00 perckor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szava-
zattal elfogadja. 
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Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve 
interpellációk vannak, tegyék meg. 
 
Interpelláció hiányában kéri a képviselőtestület tagjait kezdjék el a meghívóban szereplő 
napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Beszámoló a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy nagyon komoly munkát végeztek a tűzoltók. 
A lakosság körében csak jó véleményt hallott a helyi tűzoltók munkájáról is. Elmondja jól 
szervezett a helyi, de nyilván a karcagi kirendeltségnek is a munkája. Megkérdezi van-e 
valakinek kérdése, kiegészíteni valója a beszámolóval kapcsolatban. 
 
Magyar György elmondja, hogy az oktatás területéről érkezett. Látható, hogy a pár évvel 
ezelőtt a saját szakterületén való átrendeződés milyen mélységeket érintett, tankerületek 
kialakítása stb. Látták ennek az előnyeit, nehézségeit és hogy hol jár most ez a folyamat. 
Nyilván a katasztrófavédelemnél is hasonlóképpen megtörténtek ezek a változások. Meg-
kérdezi milyen eredménnyel, hol jár most ez a folyamat, mi működik jól, mi még a teendő.  
 
 
Megérkezik Nagy Kálmán a képviselőtestület ülésére, így a jelenlévő képviselők száma hét 
főre változik. 
 
 
Varga Béla tű. ezredes, igazgató köszönti a jelenlévőket. Elmondja, nagyon jó volt a kér-
dés, éppen erről szeretett volna beszélni. Azért is döntötték azt el, hogy tájékoztatást adnak 
a képviselőtestületnek, mert szeretnék, ha a képviselőtestület tisztában lenne a katasztrófa-
védelemnek a tevékenységével. Régebben, 2010. előtt két lábon állt a katasztrófavédelem, 
tűzvédelemi és polgári védelmi lábakon. Arról szólt a történet, hogy a tűzoltók kimentek 
eloltották a tűzet, műszaki mentést végrehajtották, volt egy megelőzési tevékenység. A 
polgári védelem pedig olyan eseményekre készült, amiben igazából ők sem hitték, hogy 
valamikor be fog következni. Most már ez teljesen másképp van. Egy fiatal rendvédelmi 
szerv, akik 2010. óta elég messzire eljutottak. Nagyon sok feladattal bővült ki a rendsze-
rük, többek között továbbra is megmaradt a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági, szakértői 
tevékenységük, a polgári védelem, a védelmi igazgatással foglalkozik. A polgári védelmi 
szervezetek járási mentőcsoportok különböző más szintű mentőcsoportok megállapítása, 
kiképzése, felkészítése, rendszerváltó gyakorlata, minősítő gyakorlata. Ezek vis maior 
ügyekben dolgoznak. Veszélyhelyzeti tervezéssel kapcsolatosan, települések kockázati 
besorolásában, tehát sok egyéb tevékenységgel bővült ki ez a feladatrendszer. Ezen kívül a 
katasztrófavédelemnek a harmadik lába az iparbiztonsági szaktevékenység. Veszélyes 
üzemeket tartanak felügyelet alatt, azonosítanak be jogszabály segítségével, őket „kénysze-
rítik” arra, hogy megalkossák azokat a belsővédelmi terveiket, amiben le van írva az, hogy 
bizonyos esemény bekövetkezésekor ők mit tesznek a lakosság védelme érdekében. Ezen-
kívül a veszélyes árukat folyamatosan figyelemmel kísérik a megyében mind vasúton, 
mind pedig közúton, több ezer tonna veszélyes árut szállítanak a megyében. Ezelőtt ezzel 



 
 

5 
 

igazából nem sokat foglalkozott senki, holott manapság bármelyik településen előfordulhat 
egy olyan veszélyes anyagot szállító autó, ha balesetet szenved, akkor nagyon komoly 
probléma jelentkezhet a lakosság egészségügyi életében is. Ezenkívül más feladataik is 
vannak kéményseprő ipari szaktevékenység hatósági felügyelete, hulladékszállítással kap-
csolatos hatósági tevékenység, kijelölő hatóság, tehát bármelyik önkormányzattól, ha a 
hulladékszállítás valamilyen oknál fogva nem valósul meg, akkor ők, mint kijelölő hatóság 
egy szolgáltató kijelölnek 9+3 hónapra és így oldják meg addig, amíg az önkormányzat 
saját erejéből ezt a feladatot nem tudja megoldani. A kritikus infrastruktúra védelmében 
nagyon komoly feladatokat hajtanak végre. Beazonosították azokat a létfontosságú rend-
szereket, rendszerelemeket, amelyeknek ha a működésben zavar támad, akkor a lakosság 
alapellátásában problémák lehetnek, ezeket üzembiztonsági terv készítésére ütemezték. 
Ami arról szól, ha kritikussá válik a helyzet, akkor a további működésüket ők hogyan való-
sítják meg annak érdekében, hogy a lakosság alapellátása továbbra is megmaradjon. A 
nukleáris baleset elhárítással kapcsolatban a jelenlévők nem is tudnak róla, hogy a megyei 
területeken is folynak ilyen szállítások, azokat is folyamatosan biztosítják, felkészülnek 
arra, hogy egy baleset esetén beavatkozzanak és elhárítsák a veszélyt. Gázkészülékek, gáz-
csatlakozó vezetékeknek a hatósági kontrollját hajtják végre akár a szolgáltató részéről, 
akár a lakosság érkezik panasz. Jogkörük van arra, hogy ezt kivizsgálják, szakembert von-
janak be a feladatba és végül meghozzák a döntésüket. Rengeteg olyan sokrétű, szerteága-
zó feladatrendszerük lett, ami teljesen más, mint ami 2010. előtt volt. Szeretné azzal kiegé-
szíteni, hogy szeptember 10-től a vízügyi hatóság és vízvédelmi hatósági feladatokat is 
átvették, tehát a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Hatóság Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Felügyelőségnek a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lett a jogutódja. 
Folyamatban lévő ügyeket már átvették, humán szempontból az átadás – átvétel megtör-
tént. Ennyiben szerette volna tájékoztatni a jelenlévőket a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
tevékenységéről. Elmondja, nagyon örül neki, hogy a kunhegyesi képviselőtestület mind a 
Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel, mind a hivatásos tűzoltó parancsnoksággal, 
önkormányzati tűzoltó-parancsnoksággal is megtalálja azt a közös hangot, amikor a baj 
órájában szükség van rá, össze tudnak fogni, együtt tudnak működni. Úgy gondolja Nagy 
Kálmán elnök úr irányításával és Molnár Zoltán parancsnok úrnak a vezetésével ez a tűzol-
tóság maximálisan helyt tud állni az elsődleges területi körzetén belül a mentési, tűzvédel-
mi feladatokat maximálisan el tudja látni. Ebben segít, szak irányít és felügyel a Karcagi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a hivatásos tűzoltó-parancsnokság. Annak külön örül, 
hogy nemcsak a baj órájában tudnak együttműködni, hanem ünnepelni is együtt tudnak. 
Különböző rendezvények ünnepein a tűzoltóság ott van, akár tevőlegesen segít a rendez-
vénynek a megszervezésében, akár bemutatókon keresztül emeli a rendezvény színvonalát. 
Arra kéri a képviselőtestületet úgy, mint eddig, támogassák a tűzoltóságot, a katasztrófavé-
delmi kirendeltséget és a továbbiakban is legyen olyan kiegyensúlyozott, zavartalan az 
együttműködésük, mint ahogyan eddig volt. Megköszöni a figyelmet. 
 
Szabó András polgármester megköszöni igazgató úr tájékoztatását. Elmondja, amikor 
nagyon szegény volt a város, akkor is, amikor a gépkocsira kellett az önerő, nagy nehezen 
összeszedték, hogy megkapja a tűzoltóság az új autót. Természetesen ehhez az is kellett, 
hogy látták Molnár Zoltán parancsnok úr mennyire törekvő, mennyire együtt tartja a csapa-
tot. Megköszöni a tűzoltók munkáját.  Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzá-
fűzni valója. 
 
Lévai Kálmán tű. ezredes, kirendeltség-vezető úr elmondja, a középiskolás tanulók részé-
re elő van írva a közösségi szolgálat. 50 órát kell a diákoknak teljesíteni. Egyre több diák 
kíván hozzájuk menni erre a közösségi szolgálatra és természetesen örömmel fogadják 
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őket és még propagálják azt, hogy menjenek hozzájuk. Ennek azon túl, hogy a diákoknak 
egy nagyobb skálát kínálnak a lehetőségekből, az is a célja, messzebbre tekintve, hogy 
ezek a diákok egykor az utánpótlásaik is lehetnek. Tűzoltók utánpótlása vagy éppen a ka-
tasztrófavédelem területén dolgozók utánpótlása. Ilyen szempontból fontos, hogy tudnak 
velük foglalkozni, találkozni. Ha netán mégsem hozzájuk mennek, de a közszolgálat vona-
lán indulnak el, civil cégekhez kerülve is teljesen más képpel, más felfogással tudják vé-
gezni tevékenységüket, hiszen ők megismerték a katasztrófavédelem felépítését, működé-
sét, tevékenységét. Megalakultak a járási mentőcsoportok is, akik reményeik szerint a kü-
lönböző katasztrófavédelmi helyzetekben nagy segítségükre lehetnek. Ennek folytatása 
képpen települési mentőcsoportok is alakulhatnak, ezek a diákok néhány év múlva felnőtt-
ként ehhez a mentőcsoporthoz is csatlakozhatnak. Kéri polgármester urat, a képviselőtestü-
let tagjait, az oktatási területen dolgozókat, hogy támogassák a törekvésüket. Lehetősége-
ket teremtenek, hogy a diákok akár Karcagra is mehessenek illetve ők is tudnak jönni ide 
Kunhegyesre foglalkozásokat tartani nekik. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a tájékoztatót egyhangúan hét igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
180/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 
a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013-2014. I. félévi tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Karcagi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013-2014. I. félévi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót megismerte és azt  

 
jóváhagyólag elfogadja. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Varga Béla tű. ezredes igazgató JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
5. Lévai Kálmán tű. ezredes kirendeltség-vezető JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
6. Molnár Zoltán tűzoltóparancsnok Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-

parancsnokság  
 
 
Szabó András polgármester megköszöni az uraknak a részt vételt és 2 perc szünetet rendel 
el, amíg kikíséri az urakat. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet mó-
dosítására 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.  
 
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 rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igen szavazattal a ren-
deletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
7/2014. (IX.12.)  

önkormányzati rendelet 
 

a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.05.) rendelet módosításáról   
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.  
 
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. 
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
181/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 
önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló 
tájékoztatót a mellékletben benyújtottak szerint  
 
 

849.087 e Ft bevétellel és 
889.014 e Ft kiadással  

elfogadja. 
 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Önkormányzati intézmények vezetői 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2010-2014. időszakra szóló program-
jának teljesítéséről 

 (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: 
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182/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011-2014. időszakra jóváhagyott gazdasági program-
jának teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011-2014. idő-
szakra a 77/2011. (IV.12.) Kt. határozattal jóváhagyott gazdasági programjának 
teljesítéséről szóló beszámolót – a mellékelt 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. Képviselőtestület tagjai 
5. Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői 
6. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításá-
ra 

 (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 a rendelet tervezetet.  
 
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 rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igen szavazattal a ren-
deletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
8/2014. (IX.12.)  

önkormányzati rendelet 
 

a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályza-
tának elfogadására 

 (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: 
 
 
183/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításá-
ról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) bekezdésében 
és a 84. §-ában biztosított jogkörében eljárva 
 

jóváhagyja 
 
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata mó-
dosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Dr. 
Pénzes Tímea jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

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 
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HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Indítvány választási szervek összetételének meghatározására 

 (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: 
 
184/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 
a szavazatszámláló bizottságok megválasztására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. §-ában biztosított jogkörében eljárva Kunhegyes 
város szavazatszámláló bizottságai tagjainak és póttagjainak a következő 
személyeket választotta meg: 

 
 

1. számú szavazókör Garay u. 2. (Garay Óvoda) 
Tagok:  Szászi Gyuláné  Kossuth u. 48. 

 Richter Károly Hajnal u. 44/a 
 Barta Bettina  Mikszáth K. u. 5. 

Póttag:  Ollári Balázs   Gyepszél u. 37 
 

2. számú szavazókör Kossuth L. u. 15-17. (Szakmunkásképző) 
Tagok:  Páldi Csabáné  Kelet u. 13/a 
 Gál Ildikó Kossuth u. 16.  
 Smányi Györgyné  Széchenyi u. 2/a.  
Póttag:  Himer Csaba  Kisfaludy u. 18. 
  

 
3. számú szavazókör Dózsa Gy. u. 38. (Dózsa úti Ált. Iskola) 

Tagok:  Katonáné Parázsó Éva Tiszagyendai u. 16. 
 Szabóné Nagy Mária Kálvin u. 3. II/6.
 Fridrik Zsanett Feketehegy u. 37. 
Póttag:  Kerekes Lukácsné Feketehegy u. 27/c 

 
 

4. számú szavazókör Szabadság tér 7. (Művelődési Központ) 
Tagok:  Komáromi László Magyar u. 2/a.  
 Dósa Lajos Vénkert u. 34/a. 
 Nagy István                                             Margaréta u. 33. 
Póttag:  Katona Sándor  Rákóczi u. 10-14. 
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5. számú szavazókör Vásártér u. 1. (Cserepes) 

Tagok:  Dósa Ildikó Vénkert u. 34/a 
 Nánási Istvánné Gyepszél u. 7.  
 Németi Miklósné Móricz Zs. u. 20.  
Póttag:  Komáromi Lászlóné Magyar u. 2/a. 

 
 

6. számú szavazókör Zádor u. 6/a. (Zádor óvoda) 
Tagok:  Borbélyné Ács Erzsébet Gy. Molnár I. u. 25. 
 Simon Renáta Nyár u. 42. 
 Czupp Ilona Árpád krt. 6.  
Póttag:  Páldi Csaba  Kelet u. 13/a. 
 

7. számú szavazókör Kossuth L. u. 112. (Kossuth Óvoda) 
Tagok:  Ollári Jánosné Arany J. u. 17. 
 Somodi Edit Kinizsi u. 1. 
 Szabó Dorina Vasút u. 1. 
Póttag:  Bartucz Rózsa Irén                                  Hajnal u. 28. 
 

 
800. számú szavazókör Szabadság tér 7.(Művelődési Központ) 

Tagok:  Szabó Miklósné Csete köz 2/a. 
 Agócs Ferenc Szabadság tér 4.  
 Ságiné Kiss Betáta Tiszaszentimrei u. 14/d. 
Póttag:  Dér Károlyné                                  Széchenyi u. 27/a. 
 Angyal Balázsné Gyepszél u. 63/a. 
 

 
Egyidejűleg a képviselőtestület a 26/2014. (II.20) Kt. határozatát hatályon kívül he-
lyezi. 

 
 
 
Erről értesülnek: 
1. Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szabó András polgármester 
4. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő elnevezéséről 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, 
Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat javaslatot.  
 
Szabó András polgármester elmondja, Dr. Borsos Imre a lakosság megelégedésére dolgo-
zott Kunhegyesen. 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: 
 
 
185/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 
a Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő elnevezéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §-ában, illetve a helyi ön-
kormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször mó-
dosított 9/2011. (IV.13.) rendeletben foglaltak alapján Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 
4. szám alatt található Központi Orvosi Rendelőt az alábbiak szerint nevezi el: 
 

Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelő 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert az elnevezéssel kapcsolódó feladatok ellátásával, a szükséges 
teendők elvégzésével.   

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr. Borsos Imréné (4200 Debrecen Cívis u. 5. 7.em. 60. ajtó) 
5. Siposné Dr. Borsos Ilona (6725 Szeged Hajnal u. 9/a. IV.em. 11. ajtó) 
6. Pataki Ferencné (4026 Debrecen Gyergyó u. 1. IX/56.) 
7. Borsos Mária (5000 Szolnok Pozsonyi u. 50. fsz. 2.) 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
10. Föld Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az Oláh Lajos magángyűjtő tulajdonában lévő „Nagykun legénybot” 
Települési értéktárba történő felvételéről 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, 
Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat 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: 
 
 
186/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 
Oláh Lajos magángyűjtő tulajdonában lévő „Nagykun legénybot” Települési értéktárba 
történő felvételéről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a magyar nemzeti értékek 
és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint a Települési értéktárba felveszi az Oláh Lajos magángyűjtő 
tulajdonában lévő „Nagykun legénybot”-ot. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza Szentpéteriné Lévai 
Máriát a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatóját, 
hogy a javaslatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár Bizottság részére 
küldje meg. 

 
 
Erről értesülnek: 

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

 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyes Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-
12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás pót- és 
többletmunkák megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzé-
sekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. § (7) 
bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Aján-
lattételi dokumentáció elfogadásához és az eljárás megindításához 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben az orvosi rendelőhöz kapcsoló-
dóan a pót- és többletmunkák megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához aján-
lattételi dokumentáció elfogadásáról és az eljárás megindításáról van szó. Megkérdezi van-
e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.  
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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: 
 
 
187/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 

a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás pót-és többletmunkák 
megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. §. (7) bekezdése a) pontja 
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Ajánlattételi dokumentáció elfo-
gadásához és az eljárás megindításához 

 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő fel-
újítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kap-
csolódóan építési beruházás pót- és többletmunkák megvalósításához szük-
séges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 
(a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. §. (7) bekezdése a) pontja sze-
rinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alapján közbeszerzési el-
járás indításához a mellékletben csatolt „Ajánlattételi felhívás”-t elfogadja, és az 
eljárást megindítja. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pót- és többletmun-

kák megvalósítását részben pályázati forrásból, részben 2014. évi költségvetése 
terhére biztosítja, amennyiben a pályázati finanszírozás meghiúsul a teljes ösz-
szeget 2014. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 

3. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert 
a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bakos László E.V. (5232 Tiszabő, Micsurin út 5.) 
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
8. Oláh Katalin a pályázat pénzügyi munkatársa 
9. Fűtő Georgina projekt asszisztens  
10. Földi Zsuzsanna projektmenedzser 
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10/1. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyes Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-
12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás pót- és 
többletmunkák megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzé-
sekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. § (7) 
bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefoly-
tatásához Bíráló Bizottság létrehozásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester a Bíráló Bizottság elnökének Barta Ferenc aljegyzőt, tagjai-
nak pedig Földi Zsuzsanna projektmenedzsert, Oláh Katalin pénzügyi szakembert, Fűtő 
Georgina projekt asszisztenst és Bakos László közbeszerzési szakembert javasolja. 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: 
 
188/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 

a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás pót- és többletmunkák 
megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztására vonatkozó a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. §. (7) bekezdése 
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásához Bíráló 
Bizottság létrehozásáról 

 
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 ki-
választására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat alapján, a ki-
írt hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sához 5 tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök:   Barta Ferenc aljegyző 
Tagjai:  Földi Zsuzsanna projektmenedzser 
  Oláh Katalin pénzügyi szakember 
  Fűtő Georgina projekt asszisztens 
  Bakos László közbeszerzési szakember 

 
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 

polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Bakos László E.V. (5232 Tiszabő, Micsurin út 5.) 
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
8. Földi Zsuzsanna vezető-főtanácsos 
9. Oláh Katalin a pályázat pénzügyi munkatársa 
10. Fűtő Georgina projekt asszisztens  
11. Földi Zsuzsanna projektmenedzser 

 
 
 
10/2. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyes Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-
12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás pót- és 
többletmunkák megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzé-
sekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. § (7) 
bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáráshoz 
Ajánlattevők kiválasztásáról  

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a következő ajánlattevők meghívását javasolja, 
MALOM-BAU Kft., 4 ÉK Kft., KEVESZOL Kft.. 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: 
 
 
189/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 

a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás pót- és többletmunkák 
megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. §. (7) bekezdése a) pontja 
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáráshoz Ajánlattevők kiválasztásáról 

 

 
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 pót- és többletmunkák 
megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. §. 
(7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás alapján közbeszerzési eljárás indításához az alábbi Ajánlattevőket kéri 
fel ajánlattételre.  
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1. MALOM-BAU Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 
hrsz.) 

2. 4.ÉK Kft. (5340 Kunhegyes Toldi M. u. 9/a) 
3. KEVESZOL Kft. (5420 Túrkeve, Ady Endre u. 22.) 

 
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 

polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bakos László E.V. (5232 Tiszabő, Micsurin út 5.) 
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
8. Oláh Katalin a pályázat pénzügyi munkatársa 
9. Fűtő Georgina projekt asszisztens  
10. Földi Zsuzsanna projektmenedzser 

 
 
 
10/3. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és a MALOM BAU Kft. között la-
kossági járda-felújítási program megvalósítása tárgyban megkötött Vállalkozási szer-
ződés módosítására 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester a kivitelezés befejezésére új időpontként 2014. október 31. 
napját javasolja. 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: 
 
 
190/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Önkormányzata és a MALOM BAU Kft. között lakossági járda-
felújítási program megvalósítása tárgyban megkötött Vállalkozási szerződés módosítására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogköré-
ben eljárva a Malom Bau Kft-vel (5340 Kunhegyes Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz) 
2014. március 31-én lakossági járda-felújítási program megvalósítására kötött vállal-
kozási szerződés 1.3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 



 
 

19 
 

„Vállalkozó vállalja, hogy 2014. október 31. napjáig elvégzi az 1.1. pontban rög-

zített munkát.” 

 
A vállalkozási szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Malom Bau Kft.-vel (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz.) 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
10/4. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés rendkívüli önkormányzati támoga-
tásra vonatkozó igény benyújtására van lehetőség. 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: 
 
191/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 
rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 2014. 
évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a me-
gyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkor-
mányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján támogatási 
igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Belügyminisztérium (támogatási igény útján), Budapest 
2. Képviselőtestület tagjai 
3. Szabó András polgármester 
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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
10/5. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzat részére történő kis tehergépkocsi be-
szerzéséről 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az IVECO kisteherautó rossz műszaki állapotban 
van. Felújítása nem gazdaságos, illetve alkatrész hiány miatt részben meg sem oldható. 
Emiatt szükségessé vált új platós kisteherautó beszerzése a városüzemeltetési feladatok 
zökkenőmentes ellátásához. A beszerezni kívánt gépjármű típusa Fiat Ducato 3,3 t 2.3 
Mjet 130 LE duplakabinos platós tehergépkocsi. A legkedvezőbb árajánlatot a Ring Autó-
ház Kft. adta bruttó 6.121.400,- Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
192/2014.(IX.11.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Önkormányzata részére történő kis tehergépkocsi beszerzéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete – a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. § és Kunhegyes Város 
Önkormányzatának vagyonáról szóló többször módosított 22/2004.(V.01) rende-
let 11. § (2) bekezdése alapján – hozzájárul Fiat Ducato 3,3 t 2.3 Mjet 130 LE 
kis tehergépkocsi bruttó 6.121.400,- Ft értéken a Ring Autóház Kft.-től történő 
megvásárlásához. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a gépkocsi vásárlás vétel-
árát az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 
 
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 34 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 

 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


