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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. március 24-én 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 

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

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

nalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, 
Bodó István főmunkatárs, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, 
Fábián-Major Anikó óvodavezető, Kisné Veres Edit könyvtárve-
zető, Molnár Zoltán tűzoltó parancsnok, Szabó József a „Kunhe-
gyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Szirmai József ta-
nácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyző-
könyvvezető 

 
 
 
 
Vincze László alpolgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a meg-
jelent önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket.  Megállapítja, hogy a kép-
viselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. Sza-
bó András polgármester szabadságát tölti, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő 
asszony nem jelent meg az ülésen. A képviselőtestület 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 hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szava-
zattal elfogadja. 
 
Vincze László alpolgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve 
interpellációk vannak, tegyék meg. 
 
Somodi József megkérdezi a helyi újsággal kapcsolatban, hogy valamit nem lehetne tenni 
annak érdekében, hogy az újság hamarabb jelenjen meg. Nagyon szép dolog, hogy a már-
cius 15-i meghívó és ezt péntek délután kapta meg a lakosság. Inkább közelebbre kellene 
hozni a lapzártát. Többen megállították, hogy szerették volna megnézni a műsort, de mivel 
nem tudtak róla, így ezt nem tehették meg. Ha lehetne az időpontokat esetleg módosítani, 
hogy ez ne forduljon elő. 
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Vincze László alpolgármester megköszöni az észrevételt. Megkérdezi van-e még valaki-
nek bejelenteni valója. 
 
Nagy Kálmán érdeklődik, hogy a belvízelvezető rendszernek az átadása ha megtörtént, 
akkor mikor lesz valamiféle garanciális javítás, mert a Széchenyi utcától a Kossuth utcán 
végig ahogy mennek, azt lehet látni, hogy azok az elemek, amelyek jeleznék a kapubejárót, 
vagy teljesen elsüllyedtek, vagy föld alatt vannak, vagy el vannak borulva. Nem kis ele-
mekről van szó, azt gondolja, hogy balesetveszélyes, ha valaki ott mellette próbál valamit 
tenni, lassan indul a fűnyírási időszak. Ezek az elemek katasztrofális helyzetben vannak. 
Megkérdezi, hogy ezzel mit lehet tenni. Semmilyen módon nincs lerögzítve, csak oda van 
téve.  
 
Vincze László alpolgármester megköszöni a hozzászólást. Megkérdezi van-e még valaki-
nek kérdése, bejelenteni valója.  
Hozzászólás hiányában, reagál Somodi József felvetésére reagál. Elmondja jogos a felveté-
se, a továbbiakban igyekeznek erre nagyobb figyelmet fordítani. A lapzárta egy bevett 
gyakorlat szerint történik, általában adott hónap legkésőbb 10-ig és utána a nyomdai átfu-
tástól függ, hogy mikor jelenik meg a helyi újság. Nyilvánvalóan ez egy szerencsétlen 
egybeesés volt ilyen szempontból. Igyekeznek odafigyelni, ha ilyen van, akkor korábban 
csinálják a lapzártát, hogy időben értesítve legyen a lakosság. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző kiegészíti, amit alpolgármester úr elmondott, azzal hogy a hon-
lapon szerkesztés befejezésének időpontjától kezdve hozzáférhető az újság.  
 
Vincze László alpolgármester Nagy Kálmán hozzászólására reagál, elmondja ez valóban 
probléma, és jelzéssel éltek illetve élni is fognak a cég felé. Jelen pillanatban ezeknek a 
felmérése folyik és állandóan jelzéssel élnek. A mai nap lépéseket tettek arra is, mivel a 
padka mindaddig, amíg a füvesedés meg nem történik elég képlékeny, megegyeztek, hogy 
bizonyos mennyiségű fűmagot biztosítani fognak és azokon a területeken el lesz vetve, 
hogy minél hamarabb begyepesedjenek a padkák, azért hogy megtartsa a föld. Tudnak a 
problémáról közvetítették, illetve továbbra is közvetíteni fogják. Tudomása szerint folya-
matában a hibák elhárítását végzik. Az a cél, hogy ezeket megszüntettessék a kivitelezővel, 
mert ez balesetveszélyes. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
További hozzászólás hiányában kéri, a képviselőtestület tagjait kezdjék el a meghívóban 
szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről 

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, írásban mindenki megkapta a beszámolót. Meg-
kérdezi parancsnok urat, van-e kiegészíteni valója. 
 
Molnár Zoltán köszönti a jelenlévőket. Elmondja beszámolóját föl kellett terjesztenie a 
Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltségre, ahonnan tovább küldték a megyeire és onnan 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság értékelte a munkájukat. Munkájukat meg-
felelőre értékelte. A beszámolója másik része a helyi önkormányzat felé a gazdasági be-
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számoló, amely tartalmazza azt, hogy az önkormányzattól kapott normatívát hová költöt-
ték. Személyi állományban változás nem történt. Több esetben kaptak ellenőrzést, melyről 
jegyzőkönyvet készítettek és példaértékűnek minősítették a tűzoltóság munkáját. Ha vala-
kinek van kérdése a beszámolóval kapcsolatban, arra szívesen válaszol. 
 
Vincze László alpolgármester megköszöni parancsnok úr kiegészítését. Elmondja a be-
számoló mélységében taglalja a munkát, illetve hogy az önkormányzattól kapott támoga-
tást mire költötték. Az önkormányzat és a tűzoltóság között jó a kapcsolat, naprakész, ha 
van valami, akkor kölcsönös tájékoztatják egymást.  Megkérdezi van-e valakinek kérdése. 
 
Magyar György, mint intézményvezető szeretné megerősíteni, amit alpolgármester mon-
dott, a közért való munkálkodást és megköszöni mindazt a segítséget, amely a megszigo-
rodott jogszabályok keretében az intézmény bővítése során nyújtott. 
 
Vincze László alpolgármester megköszöni a hozzászólást, megkérdezi van-e még valaki-
nek kérdése, hozzászólása.  
 
Nagy Kálmán, mint a parancsnokság köztestületének elnöke, megköszöni az önkormány-
zatnak a támogatást, amellyel 2014-ben támogatták a parancsnokságot. Szeretné jelezni, 
amit parancsnok úr már elmondott, hogy megfelelőre értékelték a parancsnokság munkáját. 
Tudni kell, hogy két kategória létezik megfelelő és nem megfelelő. A megfelelő azt jelenti, 
hogy működőképes, életképes. A karcagi kirendeltség vezető elmondása alapján egy jól 
működő tűzoltó-parancsnokságról van szó. Megköszöni a segítségét az önkormányzatnak. 
 
Vincze László alpolgármester megköszöni a hozzászólást. Megkérdezi van-e még valaki-
nek 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: 
 
 
44/2015.(III.24.) Kt. határozat 
Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város tűz- 
és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámolót 
megismerte és azt  

 
jóváhagyólag elfogadja, 

 
egyúttal  a Kunhegyesi Önkormányzatai Tűzoltó-parancsnokság 
valamennyi dolgozójának megköszöni a tűz- és katasztrófavédelmi 
feladatok során kifejtett megelőző és védekezési tevékenységét. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Nagy Kálmán köztestület elnöke 
5. Molnár Zoltán tűzoltó parancsnok 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet (írásbeli) 
 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottságok véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági 
ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják a rendelet tervezetet. 
 
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják a rendelet tervezetet. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a rendelet terve-
zettel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, 
döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igen szavazattal a rendeletet elfo-
gadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
7/2015. (III.25.)  

önkormányzati rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról  

 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes város versenysport-tevékenységének 2015. évi támogatására 

 (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottságok véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági 
ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják, hogy a Postagalamb Egyesület 100.000 Ft, 
Sporthorgász Egyesület 150.000 Ft, Kunhegyesi Dózsa kézilabda csapata 400.000 Ft és a 
KESE 4.350.000 Ft támogatást kapjon. 
 
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják, hogy a Postagalamb Egyesület 
100.000 Ft, Sporthorgász Egyesület 150.000 Ft, Kunhegyesi Dózsa kézilabda csapata 
400.000 Ft és a KESE 4.350.000 Ft támogatást kapjon. 
 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a keretösszeg fel-
osztásával kapcsolatban. Javasolja a keretösszeg felosztását a következők szerint hogy a 
Postagalamb Egyesület 100.000 Ft, Sporthorgász Egyesület 150.000 Ft, Kunhegyesi Dózsa 
kézilabda csapata 400.000 Ft és a KESE 4.350.000 Ft támogatást kapjon. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a keretösszeg felosztását, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
45/2015.(III.24.) Kt. határozat 
Kunhegyes város versenysport – tevékenységének 2015. évi támogatásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a város sporttevé-
kenységének támogatásáról szóló 42/2003. (XII.16.) számú önkormányzati 
rendelete alapján, a sport támogatására elkülönített 2015. évi költségvetés ösz-
szeg felosztásáról az alábbiak szerint döntött: 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a benyújtott 
pályázatok alapján a rendelkezésre álló 5.000.000 Ft keretösszeget az 
alábbiak szerint osztja fel. 
 
R-04 Postagalambsport Egyesület  100.000 Ft 
Sporthorgász Egyesület  150.000 Ft 
Kunhegyesi Dózsa DSE kézilabda  400.000 Ft 
Kunhegyes ESE  4.350.000 Ft 
- labdarúgás 
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- röplabda 

Összesen:  5.000.000 Ft 
 

2. A támogatás utalásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya 
gondoskodik. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Gál Lajosné elnök, Sporthorgász Egyesület 
5. Szabó György ügyvezető, Kunhegyes ESE 
6. Szirmai József elnök, R-04 Postagalambsport Egyesület 
7. Fazekas Gyula elnök, Kunhegyesi Dózsa DSE 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Bodó István főmunkatárs 
 

 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes 
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi 
és Sport Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután 
kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a ha-
tározat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
46/2015.(III.24.) Kt. határozat 
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi szakmai beszámoló-
járól szóló bizottsági tájékoztató tudomásul vételéről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Oktatási, Kulturális, 
Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottságának a Kunhegyesi Városi 
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Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi szakmai munkájáról szóló tá-
jékoztatót 
 

tudomásul vette 
 
azzal, hogy az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a 2014. évben a 
közművelődési, kulturális feladatok végrehajtása, a városi rendezvények színvo-
nalas lebonyolítás során kifejtett tevékenységét. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Magyar György az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport 

Bizottság elnöke 
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény igazgatója 
6. Kisné Veres Edit könyvtárvezető 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Vert csipke” és a „Kunhímzés” Települési értéktárba történő felvéte-
léről  

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi 
és Sport Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják a határozati javaslatokat. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután 
kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a ha-
tározat javaslatot, hogy a „Vert csipke” felvételre kerüljön a települési értéktárba, kézfel-
tartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
47/2015.(III.24.) Kt. határozat 
a „Vert csipke” Települési értéktárba történő felvételéről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a magyar nemzeti 
értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. ren-
deletben foglaltak szerint a Települési értéktárba felveszi a „Vert csipkét”. 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Szentpé-
teriné Lévai Máriát a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-
mény 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 
 
 

 
Vincze László alpolgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
határozat javaslatot, hogy a „Kunhímzés” felvételre kerüljön a települési értéktárba, kézfel-
tartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
 
48/2015.(III.24.) Kt. határozat 
a „Kunhímzés” Települési értéktárba történő felvételéről 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a magyar nemzeti 
értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. ren-
deletben foglaltak szerint a Települési értéktárba felveszi a „Kunhímzés”-t. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Szentpé-
teriné Lévai Máriát a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-
mény 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 
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HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett 
2015. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz „Irtó jó nap” 
című pályázat benyújtásához   

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a korábbiakban ezzel már találkoztak. Megkérde-
zi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvise-
lőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
49/2015.(III.24.) Kt. határozat 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett 2015. évi Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz „Irtó jó nap” című pályázat be-
nyújtásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az „Irtó jó 
nap” című pályázat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalhoz 
történő benyújtásával. 
 
1. Az „Irtó jó nap” című pályázat bruttó bekerülési költsége 222.200 Ft, azaz 

kettőszázhuszonkettőezer-kettőszáz Ft. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően a pá-
lyázat önerejét bruttó 22.220 Ft-ot, azaz huszonkettőezer-kettőszázhúsz fo-
rint összeget a 2015. évi költségvetéséből biztosítja. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a pályázathoz készített 

költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazza. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a pályázattal kapcsolatban 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. „Kunhegyes Városért” Közalapítvány (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.)  
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Gazdasági Program elfogadásáról 

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági 
Programját el kellett készíteni a 2011. évi jogszabály értelmében. Írásban mindenki meg-
kapta, elég terjedelmes anyagról van szó. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye.  
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy korábban is volt a településnek gazdasági prog-
ramja, nyilván a tartalomban látható földrajzi fekvés és egyéb dolgok nem változtak. A 
népességre vonatkozó adatok frissítésre kerültek, a 2013. évi népszámlálás adatai alapján 
készültek a grafikonok, illetve a levont következtetések. Amit igazán figyelmébe ajánlana 
a tisztelt képviselőtestületnek az a pályázatok és az egyes tematikus célok, amelyek úgy 
gondolja, híven tükrözik az eddig megszületett képviselőtestületi döntéseket, a megyei 
operatív programban való elképzeléseiket. Prioritásként első helyen szerepel a Holt Kakat 
rehabilitációja illetőleg az ipari terület fejlesztése, a továbbiakban a Bölcsőde fejlesztés, 
Óvoda fejlesztés. Hét általuk nevesített és összegében is meghatározott fejlesztési elképze-
lés. Szeretné elmondani, hogy picit keserű a szájízük, mert a legnagyobb vállalkozók és 
legnagyobb iparűzési adó befizetői az önkormányzatnak, illetőleg akik régebben Kunhe-
gyesen működő székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozók meghívást kaptak az 
ezzel kapcsolatos egyeztetésre és senki nem jelent meg, amit nagyon sajnál. Hiszen ebben 
a programban szerepelhetett volna a vállalkozások igényeinek a felmérése, illetve az ezzel 
kapcsolatos fejlesztési elképzelések összehangolása. Így magukra maradtak ezzel a kérdés-
sel és csak reménykedni tudnak abban, hogy ezek az elképzelések egyeznek a vállalkozók-
nak a fejlesztési tervével. Felhívja a figyelmet, hogy igyekeztek nagyot álmodni, tehát 
mindenféle ebben a ciklusban elképzelhető jövőt illető fejlesztési elképzelést beletették, 
már csak amiatt is, hogy a beszámoló alapját képezi a ciklus végén, pályázatok tekinteté-
ben is stabil dokumentumnak tekinthető a jövőre nézve. Ez azt jelenti, hogy hivatkozási 
dokumentum lehet bármely pályázat benyújtásakor és szeretnék, hogy az legyen, hiszen 
elég komoly dokumentációt sikerült összeállítani.    
 
 
Vincze László alpolgármester megköszöni Jegyző Asszony kiegészítését. Megkérdezi van-
e valakinek kérdése a dokumentációval kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán elmondja, ahogy olvasta a dokumentumot a Videoton Holding szerepel, 
mint iparűzési adót fizető. Megkérdezi az elmúlt időszakban is fizetett, valamilyen tevé-
kenységet folytat. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, olyan mértékben fizet, ami a telephely kapcsán törté-
nik, de gyakorlatilag az iparűzési adó kevesebb, mint az építményadó. Az építményadót az 
alapterület után fizetik. Bejelentés alapján logisztikai tevékenység folyik a telephelyen. 
 
Madarasi Imre megkérdezi, hogy mikor volt ez az egyeztetés a vállalkozókkal, múlt héten 
valamelyik nap. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy múlt héten szerdán 15 órakor. 
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Madarasi Imre elmondja, hogy őt megkeresték, hogy nincs itt senki, megjelentek, de nem 
volt senki, Kun Pál biztosan itt volt.  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy egyetlen egy vállalkozóról tudnak, a portás 
jelezte, hogy Kun Pál benézett, majd távozott. Az erről szóló értesítést minden vállalkozó 
tértivevényesen vette át. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
50/2015.(III.24.) Kt. határozat 
a Gazdasági Program elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva a Gazdasági Programot a mellékletben csatolt formában el-
fogadja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges teendők ellátására. 
 

 
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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 2015. évi Közbeszerzési Terv módosításáról (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a közbeszerzési tervet évente többször módosít-
ják. 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
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51/2015.(III.24.) Kt. határozat 
Kunhegyes Város Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési terve módosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján készült 2015. évi Közbeszerzési 
tervet a melléklet szerint módosítja. 
 

 
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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Start munka mintaprogram közvetlen dologi költségeire vonatkozó 
közbeszerzési eljárás közbeszerzési szakértőjének kiválasztásáról (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, három ajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot 
Bakos László adta bruttó 254.000 Ft értékben. 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, hogy a közbeszerzés szakértőjének Bakos Lászlót bízzák meg 
bruttó 254.000 Ft megbízási díjjal, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
52/2015.(III.24.) Kt. határozat 
a Startmunka mintaprogram közvetlen dologi költségei felhasználására vonatkozó közbe-
szerzési eljárás közbeszerzési szakértőjének kiválasztásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény előírásai szerinti – árubeszerzési feladatok megvalósításához – 
közbeszerzési eljárás közbeszerzési szakértőjének  
 

Bakos László 
(5232 Tiszabő, Micsurin út 5., e-mail: archibakos@gmail.com) 

hivatalos közbeszerzési szakértőt bízza meg. 
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Megbízási díja: nettó 200.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 254.000 Ft. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
 

 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Start munka mintaprogram közvetlen dologi költségeire vonatkozó 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László alpolgármester 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
53/2015.(III.24.) Kt. határozat 
a Startmunka mintaprogram közvetlen dologi költségei felhasználására vonatkozó közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentáció elfogadására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel a 94-100. § rendelke-
zéseire – árubeszerzés megvalósításához – fenti tárgyban közbeszerzési eljárást 
indít a mellékelt Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásával. 
 
A közbeszerzési eljárás költségeit Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
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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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
8. Szabó Ildikó városgazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató Abádszalók–Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás tevékenységé-
ről (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László alpolgármester felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az 1. mellékletben 
bizonyos hiányosság és elírás történt. A lap közepén szerepel a következő „Az első körben 
az elnyert támogatás segítségével elkészült a Megvalósíthatósági tanulmány, a közbeszer-
zési-, és kommunikációs dokumentáció.” ez után vesszőt kell rakni, valamint „létrehozásra 
került a társulás” ennyivel egészítenék ki. Illetve ha megnézik, az összeget ott van, hogy 
82,772385 %-os támogatási arányban nem kettő millió, hanem 2.873.031.967 Ft a helyes 
összeg. Kérné, ez kerüljön javításra a mellékletben. Megkérdezi van-e még valakinek kér-
dése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
54/2015.(III.24.) Kt. határozat 
az Abádszalók – Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás tevékenységéről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § és a 93. § 14. 
pontban biztosított jogkörében eljárva az Abádszalók – Kunhegyes Közös 
Szennyvízkezelő Társulás tevékenységéről szóló beszámolót az 1. és 2. számú 
melléklet szerint elfogadja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges teendők ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Opus Team Kft. Virágh Péter 1138 Budapest, Meder u 8/b. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvány valamint a KLIK-kel 
kötött háromoldalú használati szerződés felbontására történő kezdeményezésre  

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi 
és Sport Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután 
kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a ha-
tározat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
55/2015.(III.24.) Kt. határozat 
a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvány valamint a KLIK-kel kötött háromoldalú 
használati szerződés felbontására történő kezdeményezésről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében el-
járva  
 

kezdeményezi 
 
a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvánnyal (5340 Kunhegyes, Arany Já-
nos u. 31., képviseli: Sas János a Kuratórium elnöke) és a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központtal (1051 Budapest, Nádor u. 32., képviseli: Szabó István 
tankerületi igazgató, továbbiakban: KLIK) a Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 84. 
szám alatti ingatlan oktatási célú használatára létrejött használati megállapodás 
2015. augusztus 31. napjával történő felbontását, tekintettel a köznevelési fel-
adatellátás megszűnésére. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a felbontásról szóló megállapodás aláírására, a szükséges 
teendők ellátására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
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2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvány (5340 Kunhegyes, Arany János u. 

31., képviseli: Sas János a Kuratórium elnöke) 
4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor u. 32., képviseli: 

Szabó István tankerületi igazgató) 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
10. Irattár 

 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen” című tervezett felújítás közbeszer-
zési szakértőjének kiválasztásáról  

 (írásban csatolva) 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, három ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot 
Bakos László közbeszerzési szakértő adta bruttó 635.000 Ft értékben. Megkérdezi van-e 
valakinek kérdése, véleménye. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, hogy Bakos László közbeszerzési 
szakértőt bízzák meg, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
56/2015.(III.24.) Kt. határozat 
a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen” című tervezett felújítás közbeszerzési szakértőjének 
kiválasztásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény előírása szerinti közbeszerzési eljárás közbeszerzési szakér-
tőjének 
 

Bakos László közbeszerzési szakértőt 
(5232 Tiszabő, Micsurin út 5.) 

 
bízza meg. 

 
A bruttó megbízási díj: 635.000 Ft. 

 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a város 

2015. évi költségvetéséből biztosítja és adódó pályázati forrásból elnyert 
támogatásban kívánja elszámolni. 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására.  
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Katona Mérnöki Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Hold u. 31. 
5. Nardai Dániel 5231 Fegyvernek, Gyóni G. út 27/a. 
6. Bakos László 5232 Tiszabő, Micsurin út 5. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
13/1. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági 
szerződések megkötéséről a 2015. március 12. illetőleg április 1. – 2015. augusztus 31. 
időszakra vonatkozó pályázatokhoz 

 (írásban csatolva) 
 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, látható, hogy hány fő kerül foglalkoztatásra a 
közfoglalkoztatás keretében. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
57/2015.(III.24.) Kt. határozat 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződések megkö-
téséről a 2015. március 12. illetőleg április 1. – 2015. augusztus 31. időszakra vonatkozó 
pályázatokhoz 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben fel-
sorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján támogat-
ja a 2015. március 12. illetve április 1. – 2015. augusztus 31. között a hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogköré-
ben eljárva 
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engedélyezi 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-103800004 fizetési szám-
lájára beszedési megbízás benyújtását fenti időszakban megvalósuló hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatásra irányuló pályázatokhoz kapcsolódóan – a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja számlája javá-
ra.   
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Hatósági szerződések aláírására és a szükséges teendők el-
látására. 

 
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 

 
 
 
 
Vincze László alpolgármester további hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselő-
testület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte. Megköszöni a meghívott jelenlé-
vők ülésen való megjelenését.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 43 perckor bezárja.  
 
 

 
Kmf. 

 
 

Vincze László Dr. Pénzes Tímea  
alpolgármester  jegyző 


