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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 31-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, Barta Györgyné 

járási hivatalvezető helyettes, Lukácsné Nagy Erika vezető-
főtanácsos, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Kis-Vén Erika 
az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport 
Bizottság tagja tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett 
jegyzőkönyvvezető  

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen Barta 
Györgyné járási hivatalvezető helyettes asszonyt és a megjelenteket. 
 
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 a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fej-
lesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szük-
séges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívás támogatásának elnyeré-
sére pályázat benyújtásához 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, egyszer már döntöttek ezzel kapcsolatban. Kötött a 
pályázat szövegezése, így ismét dönteniük kell. 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. 
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 

 
22/2017.(I.31.) Kt. h a t á r o z a t, 
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkor-
mányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munka-
gépek beszerzése” című  pályázati felhívás támogatásának elnyerésére pályázat benyújtá-
sához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekez-
dés 2. pontban biztosított jogkörében eljárva a  a „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azo-
nosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak keze-
léséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” című felhívás támogatásának elnyerésével  

 

a Kunhegyes 0962/2 hrsz- ú út kiépítését kívánja megvalósítani. 

 

 

1. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András pol-
gármestert, a szükséges teendők ellátására 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Opus Team Kft. 4028 Debrecen Nyíl utca 46.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző  
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 

 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Mihály Napi Sokadalom rendezvény nagykoncertjéhez fellépő kiválasz-
tásáról 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan a döntés elhalasztását javasolja a soron kö-
vetkező képviselő-testületi ülésig. 
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Szabó András polgármester javasolja még, hogy a lakosságnak küldjenek ki egy szavazó-
lapot, amelyen szerepeljen három zenekar, és ezek közül válasszon a lakosság egyet, majd 
kitöltve dobják be a Fórum ládába. 
 
Magyar György támogatja polgármester úr javaslatát. 
 
 
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 javaslatot, hogy halasszák el a következő képviselő-testületi ülésig ezzel kapcsolatban 
a döntést, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 

23/2017.(I.31.) Kt. h a t á r o z a t, 
Mihály Napi Sokadalom rendezvény nagykoncertjéhez fellépő kiválasztásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mihály Napi So-
kadalom rendezvény nagykoncertjéhez fellépő kiválasztásáról szóló előter-
jesztéssel kapcsolatban a döntést elhalasztja a következő soros képviselő-
testületi ülésre. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 

HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 12 perckor bezárja, zárt ülés kereté-
ben folytatják a tanácskozást. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


