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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. augusztus 04-én 
megtartott soron kívüli 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, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, So-
modi József és Vincze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Földi Zsuzsanna 

vezető-tanácsos, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Jóvér Ist-
ván a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, 
Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottság tagja tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta 
Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelente-
ket.  
 
Az ülés határozatképes, kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselő-testület 
soron kívüli nyilvános ülését 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. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az Ágota, Móricz Zsigmond, Purgány, Zádor utcákban és József Attila 
lakótelephez vezető utcában történő járda felújításra kivitelező kiválasztásáról 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, hogy az Ágota, Móricz 
Zsigmond, Purgány, Zádor utcákban és József Attila lakótelephez vezető utcában történő 
járda felújításra kivitelezője a legkedvezőbb árajánlatot adó 4 ÉK Kft. legyen. 
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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 javaslatot, hogy az Ágota, Móricz Zsigmond, Purgány, Zádor utcákban és József Attila 
lakótelephez vezető utcában történő járda felújításra kivitelezője a legkedvezőbb árajánla-
tot adó 4 ÉK Kft. legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
163/2016.(VIII.04.) Kt. h a t á r o z a t 
az Ágota, Móricz Zsigmond, Purgány, Zádor utcákban és József Attila lakótelephez vezető 
utcában történő járda építésére kivitelező kiválasztásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkö-
rében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az Ágota utcában 2-
6. számig (65 fm), Móricz Zsigmond utcában 1-25. számig (340 fm), Purgány utcá-
ban 1-45. számig (670 fm), Zádor utcában 2-6; 1-11/b; 47/2; 49-49/a számig (250 
fm) és József Attila lakótelephez vezető utcában (65 fm) a járda építéséről. 
 
A munkálatok elvégzésével a 4 ÉK Kft-t bízza meg. 
 
A beruházás költsége utcánként az alábbi összeg: 

utca név házszám Fm 4 ÉK Kft. 
(HUF) 

Ágota u. 2 – 6. 65 694.929,- 
Móricz Zsigmond u. 1 – 25. 340 3.635.008,- 
Purgány u. 1 – 45. 670 7.163.104,- 
Zádor u. 2 – 6. 65 694.929,- 
Zádor u. 1 – 11/b. 145 1.550.225,- 
Zádor u. 47/2. 10 106.912,- 
Zádor u. 49 – 49/a. 30 320.736,- 
Dózsa György úti lakóte-
lep 

4 65 694.929,- 

ÖSSZESEN:  1390 14.860.772,- 
ÁFA   4.012.408,- 
Bruttó   18.873.180,- 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Ajánlattevők 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető 



 
 

4 
 

7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című 
kiírás keretében megvalósítandó "A Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének 
felújítása és energia felhasználásának racionalizálása" című pályázat benyújtásának 
jóváhagyásáról  

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületének 
felújítása és energia felhasználásának racionalizálása című pályázat benyújtásának jóváha-
gyásáról szól. A mellékelt költségvetési táblázat szerint 100 % támogatás elnyerésére brut-
tó 100.000.000,- Ft van lehetőség. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesz-
téssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Elmondja a 
Polgármesteri Hivatal kinézetét megtartják, az ablakok és ajtók ilyenek lesznek. A képvise-
lő-testületnek elfogadásra javasolja a pályázat benyújtásának jóváhagyását. Aki elfogadja a 
javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
164/2016.(VIII.04.) Kt. h a t á r o z a t 
a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című kiírás keretében 
megvalósítandó „A Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia fel-
használásának racionalizálása” című pályázat benyújtásának jóváhagyásáról 
 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva a TOP-3.2.1-15 azonosító számú „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című felhívásra „A Kunhegyesi Polgármesteri Hiva-
tal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” címmel a 
mellékelt költségvetési táblázat szerint 100 % támogatás elnyerésére bruttó 
100.000.000 Ft, azaz százmillió Ft összegű pályázat benyújtásához utólagosan 
hozzájárul. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Mirhó közben megállni tilos tábla kihelyezéséről 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet a 
Mirhó közben megállni tilos tábla kihelyezéséről. 
 
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 határozati javaslatot, hogy a Mirhó közben megállni tilos tábla kerüljön kihelyezésre, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
165/2016.(VIII.04.) Kt. h a t á r o z a t 
a Mirhó közben megállni tilos tábla kihelyezéséről 

 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
a Mirhó köz forgalmi rendjét megváltoztatja az alábbiak szerint: 

 
o A Mirhó köz és a Piac utca kereszteződésétől a Kossuth Lajos út irányába eső 25 

m-es útszakaszon a megállást megtiltja. 
 

1) A forgalmi rend változásával kapcsolatosan szükséges közúti jelzőtáblákat elhe-
lyezteti az alábbi helyeken: 

o „Megállni tilos” közúti jelzőtáblát (KRESZ 60. ábra), „az útpadkán történő vá-
rakozást is tiltó” kiegészítő jelzőtáblát (KRESZ 63/a. ábra), valamint „25 m” 
szövegű kiegészítő jelzőtáblát a Mirhó köz és a Piac utca kereszteződésében a 
Kossuth Lajos út irányába forduló forgalom számára, illetve 

o „Megállni tilos” közúti jelzőtáblát (KRESZ 60. ábra) és „az útpadkán történő 
várakozást is tiltó” kiegészítő jelzőtáblát (KRESZ 63/a. ábra) a Mirhó köz és a 
Piac utca kereszteződésétől számított 25 m-re, a járdás oldalban, a Kossuth La-
jos út felől érkező forgalom számára. 
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2) A megvalósítás költségeinek fedezetét (cca. 100.000 Ft) Kunhegyes Város Önkor-
mányzata a 2016. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Határidő:  2016. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester  
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Jászkun Volán Zrt., 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24. 
5. Tokai Lajos rendőr főhadnagy, a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka  
6. Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Kerekes Sándor építési hivatalvezető 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
a rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

10/2016.(VIII.05.)  
önkormányzati rendelete 

 

a Mirhó közben megállni tilos tábla kihelyezéséről 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal előtti Szabadság tér útszakaszán (1965, 1969 
hrsz) 5,5 tonnás súlykorlátozás bevezetéséről 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet a 
Polgármesteri Hivatal előtti Szabadság tér útszakaszán (1965, 1969 hrsz.) 5,5 tonnás súly-
korlátozás bevezetéséről. 
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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 határozati javaslatot, hogy a Polgármesteri Hivatal előtti Szabadság tér útszakaszán 
(1965, 1969 hrsz.) 5,5 tonnás súlykorlátozás kerüljön bevezetésre, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
166/2016.(VIII.04.) Kt. h a t á r o z a t 
a Polgármesteri Hivatal előtti Szabadság tér útszakaszán (1965, 1969 hrsz.) 5,5 tonnás 
súlykorlátozás bevezetéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva úgy dönt, 
hogy a Szabadság tér forgalmi rendjét megváltoztatja az alábbiak szerint: 

 
o A Szabadság tér központi parkján áthaladó (1969 helyrajzi számú és 1965 hely-

rajzi számú útszakaszra) 34. számú főút felől a Polgármesteri Hivatal felé érkező 
forgalom számára súlykorlátozást vezet be. 

 
1) A forgalmi rend változásával kapcsolatosan szükséges közúti jelzőtáblát elhe-

lyezteti: 
 

o „Súlykorlátozás (5,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) a Szabadság tér 
központi parkján áthaladó (1969 helyrajzi számú és 1965 helyrajzi számú útsza-
kaszra) 34. számú főút felől a Polgármesteri Hivatal felé érkező forgalom szá-
mára. 

 
2) A megvalósítás költségeinek fedezetét (cca. 35.000 Ft) Kunhegyes Város Ön-

kormányzata a 2016. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Határidő:  2016. augusztus 31. 
Felelős:   polgármester 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester  
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Jászkun Volán Zrt., 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24. 
5. Tokai Lajos rendőr főhadnagy, a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka  
6. Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Kerekes Sándor építési hivatalvezető 

 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
a rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

11/2016.(VIII.05.)  
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról szóló 

14/2006.(V.26.) számú képviselő-testületi rendeletet módosításáról 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés néhai Simai János Nagykunkapitány önkormányzat saját halottjává 
nyilvánítás ügyében 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy néhai Si-
mai János Nagykunkapitányt az önkormányzat saját halottjává nyilvánítsa. Megkérdezi 
van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
167/2016.(VIII.04.) Kt. h a t á r o z a t 
néhai Simai János Nagykunkapitány önkormányzat saját halottjává nyilvánítás ügyében 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében, 
valamint a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2014. (IX.22.) 5. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - az 
alábbi döntést hozza: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

néhai Simai János Nagykunkapitányt 
 
az önkormányzat saját halottjává nyilvánítja, részvétét és őszinte együttérzését 
fejezi ki a család részére. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata az eltemettetés költségeit 2016. évi költségve-
tése terhére átvállalja. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges teendők ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Simai Jánosné (Kunhegyes, Béke u. 17.) 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Irattár 

 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2016. évi szezonra vo-
natkozó belépőjegyárairól szóló 67/2016. (III.31.) Kt. határozat módosításáról 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a strand belépőjegyárairól szóló 67/2016.(III.31.) 
Kt. határozat módosításáról szól az előterjesztés. Kiegészítésképpen elmondja, lakókocsi 
hely bérleti díja 1.000,- Ft/nap, sátorhely bérleti díja 800,- Ft/nap. Megkérdezi van-e még 
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
168/2016.(VIII.04.) Kt. h a t á r o z a t 
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2016. évi szezonra vonatkozó belépő-
jegyárairól szóló 67/2016. (III.31.) Kt. határozat módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű 
Fürdőben 2016. évben alkalmazandó belépőjegyárakról szóló 67/2016. (III. 31.) 
Kt. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Lakókocsi hely bérleti díja: 1.000,- Ft/nap 
Sátorhely bérleti díja 800,- Ft/nap” 

 
A módosítás 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig érvényes. 
 
A képviselő-testületi határozat taggyűlés elé terjesztésével megbízza Szabó And-
rás polgármestert. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Kolozsvári Imre Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
6. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában bejelenti a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 13 perckor bezárja, zárt 
ülés keretében folytatja a tanácskozást. 
 

 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző 


