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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 01-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Magyar György, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Leven-
te, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Somodi József és Vincze 
László önkormányzati képviselő 

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

nalka gazdasági osztályvezető, Répászky Gabriella vezető-
főtanácsos, Fridrik Zsanett ügykezelő, Richter Károlyné a Pénz-
ügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja tanácskozási 
joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testület ülése határozatké-
pes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Metzinger Ferenc képviselő 
egyéb hivatalos elfoglaltság miatt van távol. A képviselő-testület nyilvános ülését megnyit-
ja.  
 
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-
1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekt keretében projektmenedzseri felada-
tok ellátása tárgyú, megbízási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásához 

 (írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, az Opus Team Üzleti Tanácsadó Kft. szerződés 
módosításáról szól. Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadták már a támogatási szer-
ződésben, hogy 2015. december 15. lesz a befejezés. Módosítani kell a projektmenedzseri 
feladatok ellátására kötött megbízási szerződésen, 2015. december 15.-re módosulna az 
időpont. Megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslattal kapcsolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, hogy módosítsanak a projektmenedzseri feladatok ellátására 
kötött megbízási szerződésen, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
225/2015.(XII.01.) Kt. h a t á r o z a t, 
a  „ Kunhegyes vízminőség- javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0056 azonosítószámú projekt keretében projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyú 
megbízási szerződés módosításának jóváhagyásához 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában 
biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:  

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a „Kunhegyes 

vízminőség- javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0056 azonosítószámú projekt keretében projektmenedzsmenti feladatok el-
látása tárgyú, Megbízási szerződés 1. számú módosítását a mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert a jelen szerződésmódosítás aláírására, valamint a folyamatban lévő 4-es 
számú TSZ módosítását követően az abban szereplő 2015. 12. 15. napjára 
szóló szerződésmódosítás aláírására és 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető 
6. OPUS TEAM Üzleti Tanácsadó Kft. (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-
1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC Mérnöki és mű-
szaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában létrejött Megbízási szerződés 1. számú 
módosításához 

 (írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellá-
tása tárgyban kötött megbízási szerződés módosításáról szól. 2015. december 15.-re módo-
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sulna az időpont. Megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslattal kapcso-
latban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, hogy módosítsanak a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri fel-
adatok ellátására kötött megbízási szerződésen, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
226/2015.(XII.01.) Kt. h a t á r o z a t, 
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellá-
tása” tárgyában létrejött Megbízási szerződés módosításához 

 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában 
biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:  

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a „Kunhegyes 

vízminőség- javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0056 azonosítószámú projekt keretében a FIDIC Mérnöki és műszaki ellen-
őri feladatok ellátása” tárgyú Megbízási szerződés 1. számú módosítását a 
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert a jelen szerződésmódosítás aláírására, valamint a folyamatban lévő 4-es 
számú TSZ módosítását követően az abban szereplő 2015. 12. 15. napjára 
szóló szerződésmódosítás aláírására és 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető 
6. Akviron Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási Kft. 5000 Szol-

nok Hunyadi J. u. 24. 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági 
szerződés alapján a 2015. november 9 - 2016. június 30. közötti időszakra vonatkozó 
közfoglalkoztatáshoz igényelt közvetlen-, és anyagköltség felhasználásáról 

(írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a munkavédelmi kesztyűt, esőkabátot, 
láthatósági mellényt bruttó 416.538,- Ft értékben a Hegyesi Szabó Kft-től, egyéb eszközö-
ket és anyagokat bruttó 3.279.055,- Ft értékben a Hegyesi Szabó Kft-től kerüljön beszer-
zésre. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslat-
tal kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán képviselőnek két kérdése van. Az egyik, hogy meddig kell leltárban tartani 
ezeket az eszközöket, mert nagyon sok szerszámról van szó. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy egy év az elhasználási idő. 
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy az utolsó tételekben az egyéb eszközök és anyagok között 
nagyon sok építőanyag van. Megkérdezi van-e ennek konkrét célja, hogy hol kerülnek fel-
használásra ezek az anyagok. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy az intézményi felújításokra kellenek ezek az 
anyagok. 
 
Madarasi Imre megkérdezi, hogy ki dönti el, hogy milyen eszközök kerüljenek megvásár-
lásra és mekkora mennyiségben. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a munkaügyi központ bírálja el a benyújtott ké-
relmeket. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még vala-
kinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, hogy a munkavédelmi kesztyűt, esőkabátot és láthatósági 
mellény bruttó 416.538,- Ft értékben a Hegyesi Szabó Kft-től kerüljön beszerzésre, kézfel-
tartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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227/2015.(XII.01.) Kt. h a t á r o z a t, 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés alapján a 
2015. november 9 - 2016. június 30. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatáshoz 
igényelt közvetlen-, és anyagköltség felhasználásáról - munkavédelmi kesztyű, esőkabát, 
láthatósági mellény beszerzése 
 

         Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés-
ben felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont 
alapján a közfoglalkoztatás megvalósításához az alábbiak szerint dönt: 

 
         A munkavédelmi kesztyű, esőkabát, láthatósági mellény felszerelések 

beszerzésére a 
 

         Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Nyár u. 14.) gazdasági társaság 
ajánlatát fogadja el. 

               Bruttó beszerzési összeg: 416. 538.- Ft. 
 

     Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a Szállítási szerződés aláírására és a szükséges 
teendők ellátására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala  
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Szabó Ildikó ügyintéző 
8. Irattár 

 
 
Szabó András polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja 
a határozati javaslatot, hogy az egyéb eszközöket és anyagokat bruttó 3.279.055,- Ft érték-
ben a Hegyesi Szabó Kft-től kerüljön beszerzésre, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
228/2015.(XII.01.) Kt. h a t á r o z a t, 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés alapján a 
2015. november 9 - 2016. június 30. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatáshoz 
igényelt közvetlen-, és anyagköltség felhasználásáról - egyéb eszközök és anyagok beszer-
zése 
 

         Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés-
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ben felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont 
alapján a közfoglalkoztatás megvalósításához az alábbiak szerint dönt: 

         Egyéb eszközök és anyagok beszerzésére a 
 

         Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Nyár u. 14.) gazdasági társaság 
ajánlatát fogadja el. 

                             Bruttó beszerzési összeg: 3. 279.055 .-  Ft. 
 

     Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a Szállítási szerződés aláírására és a szükséges 
teendők ellátására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala  
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Szabó Ildikó ügyintéző 
8. Irattár 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormány-
zatai által Tiszafüred Város Önkormányzatának fizetendő 2015. évi kompenzáció 
megfizetéséről 

(írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, A 2015. évi kompenzáció megfizetéséről van szó 
előterjesztésben. Megkérdezi jegyző asszonyt, hogy mit foglal magába ez a kompenzáció. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy vannak közös költségek és ezt lakosság arányo-
san felosztják. Elmondja, hogy kimutatást sosem küldenek, csak azt, amit mellékeltek az 
előterjesztéshez. Írtak levelet nekik, hogy tájékoztassák az önkormányzatot. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, mi történik akkor, ha nem fizetik. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy addig nem fognak fizetni, amíg a levelükre nem 
válaszolnak. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot a 2015. évi kompenzáció megfizetéséről, kézfeltartással jelez-
ze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
229/2015.(XII.01.) Kt. h a t á r o z a t, 
A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatai által Tiszafü-
red Város Önkormányzatának fizetendő 2015. évi kompenzáció megfizetéséről 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata a Tiszafüred Város Önkormányzatát megillető 
2015. évi kompenzáció megfizetéséről az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul a Tisza-tavi Regionális Hulla-

dékgazdálkodási Társulás által meghatározott 2015. évi tagi hozzájárulás 
megfizetéséhez. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyes településre eső 1.474.997 

Ft-ot + áfát, azaz bruttó egymillió-nyolcszázhetvenháromezer-
kettőszáznegyvenhat forintot (1.873.246 Ft) a 2015. évi költségvetéséből 
biztosítja.  
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata a fent említett összeget átutalja Tiszafü-
red Város Önkormányzata 11600006-00000000-30175723 számlaszámára.  

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 

András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszafüred Város Önkormányzata (5350 Tiszafüred, Fő u. 1.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
Szabó András polgármester megköszöni a részvételt a jelenlévőknek. Elmondja december 
17-én csütörtökön lesz a következő soros képviselő-testületi ülés. December 14., 15. és 16-
án 14 órától a Művelődési Házban kerül sor a 65. év felettiek karácsonyi csomagosztására 
várja képviselő-társait a rendezvényre, hogy közreműködjenek. Megkérdezi van-e még va-
lakinek bejelenteni valója. 
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Nagy Kálmán elmondja, hogy az elmúlt időszakban hála istennek a kormányablak meg-
nyílt, ezzel együtt hihetetlen mennyiségű ember is megjelent a munkaügyi központ illetve 
a kormányablak környékén. Elmondja, életveszély, aki kocsival jár reggelente arra, életve-
szély. Meg lett csinálva a nevesített útpadka, mert az nem parkoló, ott járnak át és semmi-
féle védelem nincs. Ott van az áruház és a buszpályaudvar, ott állnak meg az emberek a 
Művelődési Háztól kezdődően végig, intézik az ügyeiket, mert ott lehet a gépjármű ügyin-
tézést, a személyi igazolvány ügyintézést, mindent intézni és semmi védelem nincs. Jó len-
ne a megyei kormányhivatal felé jelezni, tudja, hogy egy zebra kialakítása hihetetlen ösz-
szegbe kerül. A Jó Isten különös kegyelme, hogy ott még nem történt baleset.  
 
Szabó András polgármester megkéri jegyző asszonyt, hogy jelezze a problémát. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző asszony elmondja, hogy van benti parkoló egyébként. Elmondja, 
jelezni fogja a járási hivatalnak a problémát és tájékoztatást fog kérni ebben az ügyben.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában bejelenti, ezzel a képviselő-testület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvé-
gezte. Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését. A képviselő-testület 
nyilvános ülését 15 óra 20 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző  


