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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. január 27-én 
megtartott soron következő 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, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, So-
modi József és Vincze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Barta Jenő építé-

si hivatalvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Ollári Balázs 
vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella vezető-
főtanácsos, Dr. Bánfi Zsuzsanna a Kunhegyesi Járási Hivatal hi-
vatalvezető helyettese, Barkóczi József az Oktatási, Kulturális, 
Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Vincze 
Lászlóné Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény intéz-
ményvezetője, Suki Lászlóné a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Suki Julianna a Kunhegyesi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat elnökhelyettese tanácskozási joggal meghí-
vottak 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 kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A 
képviselőtestület nyilvános ülését 16 óra 00 perckor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve 
interpellációk vannak, tegyék meg. 
 
Dr. Nagy Levente elmondja, többen jelezték már neki, hogy jó lenne hétvégi gyógyszertá-
ri ügyelet. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy 10.000 fő fölötti településeknél kell hétvégén 
is gyógyszertári nyitva tartást biztosítani, Kunhegyesen ennél kevesebben vannak, így ez 
nem kötelező a városban, erre hivatkozva nem tartanak ügyeletet a helyi gyógyszertárak. 
Megkérdezi van-e még valakinek más felvetése. 
 
Madarasi Imre megkérdezi, hogy földadó ki lesz-e vetve az önkormányzat részéről. 
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Szabó András polgármester elmondja, hogy egyelőre nem tervezi a város földadó kiveté-
sét. Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. 
 
Interpelláció hiányában kéri, a képviselőtestület tagjait kezdjék el a meghívóban szereplő 
napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Local Agenda 21 Program elkészítéséhez beérkezett árajánlatok elbí-
rálásához 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, három cégtől kaptak árajánlatot. A legkedvezőbb 
árajánlatot a Régió 99 Tanácsadó Bt. adta bruttó 635.000,- Ft értékben. Megkérdezi van-e 
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
1/2015.(I.27.) Kt. határozat 
a Local Agenda 21 Program elkészítéséhez beérkezett árajánlatok elbírálásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában 
biztosított jogkörében eljárva Local Agenda 21 Program elkészítésével 
 

Régió 99 Bt. (4032 Debrecen, Károli Gáspár 12/2.) 
 

bízza meg. 
 
A bruttó megbízási díj: 635.000 Ft. 
 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 2015. 

évi költségvetés terhére biztosítja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására, a szükséges feladatok 
ellátására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. JBM Team Bt. (Joó Szabolcs 4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) 
5. Régió 99 Tanácsadó Bt. (Szőke Barbara 4032 Debrecen, Károli Gáspár 12/2.) 
6. Solino Bt. (Berencsi Zsuzsanna 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Harmat u. 4.) 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Gazdasági Program elkészítéséhez beérkezett árajánlatok elbírálásához 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, három cégtől kaptak árajánlatot. A legkedvezőbb 
árajánlatot az Opus Team Kft. adta bruttó 1.270.000,- Ft értékben. Megkérdezi van-e vala-
kinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Somodi József megkérdezi, hogy ezeknek a cégeknek referencia munkájuk van-e. 
 
Szabó András polgármester válaszol, hogy igen, az Opus Team Kft. már néhány projekten 
dolgozott Kunhegyesen. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, véleménye az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
2/2015.(I.27.) Kt. határozat 
Gazdasági Program elkészítéséről beérkezett árajánlatok elbírálásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva Gazdasági program elkészítésével 
 

Opus Team Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8/b.) 
 

bízza meg. 
 
A bruttó megbízási díj 1.270.000 Ft. 
 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 2015. 

évi költségvetés terhére biztosítja. 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására, a szükséges teendők el-
látására.  

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Opus Team Kft. Virágh Péter 1138 Budapest, Meder u. 8/b. 
5. Egberstone Kft. Struba Péter 4025 Debrecen, Piac utca 53. I/4. 
6. Agenda Hungary Kft. Huszti Gábor 4024 Debrecen, Blaháné u. 4. I/3. 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
 

 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének elkészítésére kö-
tött Együttműködési Megállapodás utólagos jóváhagyásához 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság egyhangúan 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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
3/2015.(I.27.) Kt. határozat 
az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének elkészítésére kötött Együttműködési 
Megállapodás jóváhagyásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 1. pontjában 
biztosított jogkörében eljárva az Integrált Településfejlesztési Stratégia terveze-
tének elkészítésére a Belügyminisztérium és az önkormányzat között létrejött 
„Együttműködési Megállapodás”-t utólagosan jóváhagyja.  
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Kunhegyes Város Önkormányzatának 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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett 
2015. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatla-
kozásról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az elmúlt években Kunhegyes csatlakozott az 
Alaphoz. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
4/2015.(I.27.) Kt. határozat 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett 2015. évi Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5. pontjában 
biztosított jogkörében eljárva csatlakozik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ön-
kormányzat által meghirdetett 2015. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlag-
fű-mentesítési Alaphoz. 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a KSH adatok 

alapján meghatározott mértékű 76.530 Ft összeget a 2015. évi költségvetés-
ben biztosítja, hozzájárul annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 
10045002-00319597-00000017 számú számlára történő utaláshoz. 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésével. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. JNSZ Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési és Külügyi Hivatala (5000 Szolnok, 

Kossuth u. 2.) 
2. Szabó András polgármester 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyesi Kakat-ér vizes élőhely kialakításának és ökológiai vízpót-
lásának vízjogi létesítési engedélye” módosításához szükséges vízjogi engedélyes terv 
elkészítőjének kiválasztásához 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja a vízjogi engedélyes terv módosításához szüksége 
tervdokumentáció elkészítésére, ajánlat kérésre  a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalko-
zási Kft.-t, a V&T Kft.-t és a PERFEKT Kft-t javasolja meghívni. Megkérdezi van-e vala-
kinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy láthattak egyszer egy bemutatót, Mészáros Szabolcs bemu-
tatóját, az be lesz-e építve a tervbe, annak a továbbfejlesztése. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a kiviteli tervet majd úgy kell megcsinálni, de 
a beruházás közel egy milliárd forint lesz. Úgy lenne, hogy a belterületen végig a Kakatnál 
kőmeder lenne és két nagyobb vízbefogadó tó is lenne, körülbelül 7 km-ről kellene az élő-
vizet idevezetni. Lenne sétány, kandeláber, európai szintű lenne.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
5/2015.(I.27.) Kt. határozat 
a „Kunhegyesi Kakat-ér vizes élőhely kialakításának és ökológiai vízpótlásának vízjogi 
létesítési engedélye” módosításához szükséges vízjogi engedélyes terv elkészítőjének kivá-
lasztásához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11. pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a Kunhegyesi Kakat-ér vizes élőhely kialakításá-
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nak és ökológiai vízpótlásának T/7792 vízi könyv számú vízjogi létesítési en-
gedély módosításához szükséges dokumentáció elkészítésére az alábbi cégektől 
kér ajánlatot: 
 

1. KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. 5000 Szol-
nok, Boldog Sándor István krt. 4. 
veres@kevitervakva.hu 
 

2. V&T Kft. 5000 Szolnok, Rákóczi út 40-42. 
meszaros.lajos@gmail.com 
 

3. PERFEKT Kft. 5000 Szolnok, Garibaldi út 20. 
nemes.gy2@gmail.com 

 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a szükséges feladatok ellátására. 
 
 

Erről értesülnek: 
2. Szabó András polgármester 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés vagyonértékelés elvégzésére a TRV Zrt-vel 2013. október 9-én kötött 
megbízási szerződés 3. számú módosításáról 

 (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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
6/2015.(I.27.) Kt. határozat 
vagyonértékelés elvégzése a TRV Zrt.-vel 2013. október 9-én kötött megbízási szerzősé 3. 
számú módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1)-(2) bekezdései alapján 
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hozzájárul 
 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel történő megbízási szerződés mel-
léklet szerinti tartalommal történő módosításához. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a 3. 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 ügyintéző 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának felül-
vizsgálatára 

 (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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
7/2015.(I.27.) Kt. határozat 
a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva – a Nagykun Hagyományőrző Társulás mű-
ködtetésére kötött megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

121/2013.(VI.13.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi. 
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Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kecze István a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke 
5. Valamennyi társult önkormányzat polgármestere 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Purgány utca (Kossuth Lajos utca – Lejtő utca közötti szakasz) for-
galmi rendjének megváltoztatásáról 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslat „B” változatát. 
 
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 határozat javaslat „B” változatát, hogy ne kerüljön egyirányúsírásra a Purgány utca, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a határozati javaslat „B” változatát a következő határozatával: 
 
8/2015.(I.27.) Kt. határozat 
a Purgány utca (Kossuth Lajos utca – Lejtő utca közötti szakasz) forgalmi rendjének meg-
változtatásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Purgány utca (Kossuth Lajos utca – Lejtő utca közötti sza-
kasz) forgalmi rendjét nem változtatja meg. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tokai Lajos rendőr főhadnagy, a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka 
5. Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Barta Jenő építési hivatalvezető 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az OrtoProfil-Alföld Gyógyászati segédeszközöket Gyártó és Forgalma-
zó Kft.-vel bérleti szerződés megkötéséről 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság egyhangúan 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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a határozati javaslatot a következő határozatával: 
 
 
9/2015.(I.27.) Kt. határozat 
az OrtoProfil-Alföld Gyógyászati segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft.-vel bérleti 
szerződés megkötéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazása 
lapján, az önkormányzatok tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) számú ön-
kormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
 

bérbe adja 
 
az OrtoProfil-Alföld Gyógyászati segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft.-
nek a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező, Kunhegyes, Dózsa 
György utca 4. szám alatti épület meghatározott részét a csatolt bérleti szerző-
dés szerint. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a helyiségbérleti szerződés aláírására.  

 
Erről értesülnek: 

1. OrtoProfil-Alföld Gyógyászati segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft. 6721 
Szeged, Tisza Lajos körút 83. 

2. Képviselőtestület tagjai 
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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 ügyintéző 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés 2015. évi kistérségi Startmunka program támogatására kérelmek be-
nyújtásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, 5 programot indítanának összesen 259 fő foglal-
koztatására nyújtana lehetőséget, összesen 268.495.375,- Ft támogatás igénybe vétele mel-
lett, összesen 4.774.780,- Ft önerő biztosításával. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az 
előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy a 2. pontban olvasható helyi sajátosságokra épülő köz-
foglalkoztatás mit takar.  
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy az előterjesztés korábbi részében leírta, hogy 
kunsági hímzés és csipkeverés volna. Az így előállított csipkét és hímzéseket reprezentáci-
óra és helyi vásárokon értékesítésre szánnák. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a legtöbb embert terveik szerint a mezőgaz-
dasági programban szeretnének foglalkoztatni.  
 
Madarasi Imre megkérdezi, hogy ezek a célirányosított programok úgy valósulnak meg, 
vagy csak az a cél, hogy minél több embert foglalkoztassanak. Megkérdezi, hogy a föld-
utakat hogyan fogják karbantartani, kézi erővel vagy géppel. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy kézi erővel, de gépeik is vannak. 
 
Madarasi Imre megkérdezi, hogy akkor lesz erre egy külön brigád. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy igen, lesz külön brigád aki kézi erővel fog 
dolgozni, a földút melletti árkok rendbetétele például, de ha kell gépet is tudnak biztosítani. 
 
Madarasi Imre elmondja, hogy az illegális hulladék-lerakó helyek felszámolása program 
esetén megkérdezi, hogy a Szélmalomhoz ki tudnak-e küldeni egy brigádot. 
 
Dr. Pénzes Tímea elmondja, hogy a mellékletben szerepel minden programnak a főlapja, 
amiben le van írva, hogy melyik mit takar. 
 
Vincze László elmondja, hogy ebben a programban 22 főt terveznek foglalkoztatni és a 
hulladékot el is kell szállítani és a szállítási költségek magasak. 
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Szabó András polgármester elmondja, hogy a mezőgazdasági programnál például ültetnek 
majd gyümölcsfákat. Minden programnál kellett újítani.  
 
Somodi József megkérdezi, hogy a gyógynövénytermesztő képzés is volt. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy igen, csinálták, a mályvának a virágját, le-
velét is szedték illetve a gyökerét is feldolgozták, télen a gyökerét kockázták a foglalkozta-
tottak. 
 
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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a határozati javaslatot a következő határozatával: 
 
 
10/2015.(I.27.) Kt. határozat 
a 2015. évi kistérségi Startmunka program támogatására kérelmek benyújtásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben 
felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pontban biztosí-
tott jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a 2015. évi 
Startmunka program kérelmek benyújtását és azok megvalósítására biztosítja a 
4.774.780.- Ft összegű önerőt 2015. évi költségvetése terhére. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a kérelem benyújtásával kapcsolatos teendőkre, valamint 
a Hatósági szerződések 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. Szabó Ildikó ügyintéző 
7. Irattár 
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló (2014. dec-
ember 01. – 2015. március 31.) hatósági szerződés szerinti közvetlen dologi költség 
felhasználásáról 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az AGROMIX 2002 Kft. 
adta bruttó 495.428,- Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban.  
 
Madarasi Imre elmondja, hogy a kesztyű számmal mindig probléma van, nem tudnak 
annyit kiadni amennyit kéne. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a hatósági szerződésben benne van, hogy meny-
nyit lehet venni. 
 
Madarasi Imre megkérdezi, hogy az a 80 liter védőital mit takar. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző válaszol, hogy tea. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése ezzel kapcso-
latban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a határozati javaslatot a következő határozatával: 
 
11/2015.(I.27.) Kt. határozat 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló (2014. december 01 – 2015. 
március 31-ig) Hatósági szerződés szerinti közvetlen dologi költség felhasználásáról 
 
 

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, va-
lamint a 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a beszerzés lebonyolí-
tásával a legkedvezőbb ajánlatot adó  
 

AGROMIX 2002 Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 3246/2. hrsz.) 
ajánlatát fogadja el. 

 
Beszerzési költség: 390.100,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 495.428,- Ft. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata a beszerzés költségét a JN-04M/01/24720-
7/2014 számú Hatósági szerződésben foglaltak alapján teljes egészében elszá-
molja. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Szállítási szerződés aláírására. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Nyertes ajánlattevő 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Szabó Ildikó ügyintéző 
8. Irattár 

 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról 

 (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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a határozati javaslatot a következő határozatával: 
 
12/2015.(I.27.) Kt. határozat 
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos konzorciumi együttműködési meg-
állapodás jóváhagyásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mötv. 13. § (1) 8. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva egyetért az Abádszalók Családsegítő és 
Gyermekjóléti ellátását szolgáló intézmény és Kunhegyes Gondozási Központ-
jának fenntartását szolgáló Konzorcium létrehozását célzó konzorciumi 
együttműködési megállapodásban foglaltakkal. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja, hogy a Kun-
hegyes Város Önkormányzata térítésmentesen tulajdonába kerülő új épületet és 
eszközöket a pályázat 5 éves fenntartási időszakának végéig térítésmentesen a 
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás használatába adja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a végrehajtáshoz szükséges lépések megtételére. 
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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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott költ-
ségvetési támogatásról 

 (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 határozati javaslatot. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
13/2015.(I.27.) Kt. határozat 
Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott költségvetési támogatásról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva 300.000,- Ft (azaz: Háromszáz ezer fo-
rint) költségvetési támogatást biztosít a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat részére feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátásához. 
 
A támogatás nyújtásáról megállapodás jön létre, mely tartalmazza annak elszá-
molási kötelezettségét is. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a megállapodás aláírására, a szükséges teendők ellátására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Suki Lászlóné KRNÖ elnök 
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4. Suki Julianna KRNÖ elnökhelyettes 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
13/1. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az integrált településfejlesztési stratégia készítésével, módosításával 
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól és Partnerségi terv elfogadásáról 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot a kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
14/2015.(I.27.) Kt. határozat 
az integrált településfejlesztési stratégia készítésével, módosításával kapcsolatos Partnersé-
gi egyeztetés szabályairól és Partnerségi Terv elfogadásáról 
 

 Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
1. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselőtestület a Partnerségi egyeztetés szabályait a Partnerségi Tervet, 
valamint a partnerlistát jelen határozat 1. 2. 3. és 4. számú melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Jelen határozat 2015. január 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit a ha-
tálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
Kunhegyes Város Képviselő testülete felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető 
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7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
9. Gazdasági szervezetek (4. sz. melléklet) 
10. Civil szervezetek (3. sz. melléklet) 

 
 
 
Szabó András polgármester további hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtes-
tület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte. Megköszöni a meghívott jelenlévők 
ülésen való megjelenését.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 16 óra 30 perckor bezárja.  
 

 
Kmf. 

 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


