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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 14-én 
megtartott soron következő 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, Lukácsné Nagy 

Erika vezető-főtanácsos, Szentpéteriné Lévai Mária intézményve-
zető, Kisné Veres Edit könyvtárvezető, Richter Károlyné a Pénz-
ügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Szabó József  
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Kiss Im-
re, Kiss-Gulyás Hajnalka tanácskozási joggal meghívottak és Bar-
ta Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen megje-
lenteket. 
 
Az ülés határozatképes, kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselő-testület 
soron következő nyilvános ülését megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 10. számú napirendi pontot tárgyalják meg első-
ként, azért hogy ne várakoztassák Kiss Imre vállalkozót és feleségét. Kéri a napirendi pon-
tok ezzel a módosítással történő elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
 
Nagy Kálmán képviselő köszönti a jelenlévőket. Érdeklődik, hogy az a hibajavítás, ami az 
elmúlt esztendő beruházásai után elkezdődött és részben bizonyos pontokon befejeződött, 
fog-e folytatódni. Van néhány olyan nagyon komoly, jelentős úthiba a városban ezek után 
az építkezések után, amelyek most már nagyon balesetveszélyesek. Ilyen például a 
Purgány utca elején egy hatalmas nagy folt, ami hiányzik. A Kolbászszék utca, ami nagyon 
csúnyán néz ki, illetve a kenyérgyárnál, ha a Rákóczi utcáról fordulnak be, itt volt foltjaví-
tás, de lassan eltűnőben van a folt, mert semmiféle alap nem készült a folt alá, akkor, ami-
kor elkészült a folt kijavítása. Megkérdezi, hogy lesz-e ennek folytatása, úgy gondolja, 
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hogy a garanciális időbe még ezeknek a hibáknak a kijavítása belefér. Állandó, visszatérő 
kérdése azoknak az elkészített előre gyártott elemeknek az ügye, ami a csapadékvíz elveze-
tésnél a kapubejárókhoz került, akár a Kossuth utcán, vagy bármerre mennek, rettenetes 
állapotban vannak. Most elkezdődnek a tavaszi munkák, és ezek nagyon balesetveszélye-
sek. Megkérdezi, mikor kerül erre sor. Tudja, hogy előre gyártott elem és nagyon nehéz 
ezzel bármit is kezdeni, de azt gondolja, hogy valamilyen megoldást találni kellene, akár a 
kivitelezőnek, akár az önkormányzatnak kellene kötelezni őket. A következő kérdése, az, 
hogy a Református óvodának a beiratkozási ideje kimaradt az óvoda beiratkozásából, ez 
szándékos volt-e vagy csak a református fenntartónak feladata, hogy meghirdesse. A leg-
utóbbi önkormányzati ülésen döntöttek arról, hogy mikor legyen az óvodai beiratkozás, 
akkor intézményvezető úr jelezte, hogy ebben az időpontban nekik is jó, az volt a szándék, 
hogy együtt szerepeljen. Most úgy jelent meg a helyi újságban, mintha Református Óvoda 
nem is létezne, csak a Hajnal úti óvodába irányítja ez a hirdetés az óvodás korú gyermeke-
ket. Megkérdezi, hogy ez szándékos volt-e vagy ez a törvény, a jog, mert akkor ők is meg-
keresik a lehetőséget arra, hogy a hirdetésüket valamilyen módon megadják. Csak azt gon-
dolja, hogy a Református Óvoda legalább annyira része a város életének, mint bármelyik 
másik óvoda, amelyik a beiratkozásáról elfogadták a beiratkozási időpontokat. 
 
Szabó András polgármester válaszol az első kérdésre. Elmondja a kátyúzást minden évben 
meg szokták csinálni, vagy az önkormányzat, vagy a vállalkozók, akik munkát végeztek. 
Április – május ennek az ideje, még korán van. A vállalkozókkal kapcsolatban elmondja, 
hogy a Duna Aszfalttól vissza van tartva 1 millió forint, a hibajavításra. Amennyiben nem 
ők okozták a kárt, úgy az önkormányzat ki fogja javítani a hibákat. Megkéri jegyző asz-
szonyt a többi kérdésre válaszoljon. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, a Purgány utcánál és a kenyérgyárnál korábban a ké-
résükre a Duna Aszfalt helyreállította, de ez mind a TRV Zrt.-nek a munkája. Ez nem a 
beruházásokhoz kapcsolódik, hanem a TRV Zrt.-nek a csőtörés elhárítása utáni nem meg-
felelő helyreállító munkája. Az óvodával kapcsolatban azt szeretné elmondani, mint aho-
gyan képviselő-testületi határozatban is szerepel, Kunhegyes Város Önkormányzata, mint 
fenntartó határozza meg a fenntartásában lévő óvodai intézmény beiratkozási időpontjait. 
Intézményvezető úr valóban jelezte, hogy mikor tudják ezt megejteni, de a közhírelést 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézményről szól. A felület ugyan-
úgy adott volt a Református Óvoda részére is. Az újságban történt meg ez a közhírelés, az 
a felület, ami adott a Kunhegyesi Református Iskola és Óvoda számára ez ugyanúgy meg-
jelenhetett volna. A közhírelést az önkormányzat a saját fenntartású intézménye vonatko-
zásában tette meg. Úgy gondolja, hogy a Református Óvodának is meg van a fenntartója, a 
közhírelés tekintetében, rájuk hárul ez a kötelezettség.  
 
Nagy Kálmán képviselő megköszöni a válaszokat. 
 
Magyar György intézményvezetői minőségében annyit szeretne hozzátenni, hogy nyilván 
már volt ebben tavaly is egyeztetés, hogy kerüljön egymás mellé a két óvoda. Azt gondol-
ja, ha ez nem volt egyértelmű, hogy ezt azért jelentik be, hogy szeretnék közhírelni, akkor 
ezt meg tudták volna oldani egy párbeszéddel, mert neki ez evidencia volt. Ami viszont 
bekerült az újságba, hogy a város valamennyi óvodás korú gyermekét a központi óvodában 
kell jelentkeztetni. Ez így meglehetősen félrevezető, sőt mondhatná, hogy pontatlan. Meg-
érti, hogy a beíratásról, ha a gyerek nem jár óvodába, akkor ennek büntetőjogi felelőssége 
is van. Ezt így megérti, de maga az a kiemelt szöveg ebből a szempontból félrevezető. Úgy 
gondolja, hogy egy gyors párbeszéd segített volna.  
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Szabó András polgármester elmondja, hogy amit írásban megkapnak, hogy kerüljön be az 
újságba az eddig mindig bekerült, tőlük is. Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni 
valója. 
 
 
Interpelláció hiányában javasolja, kezdjék el a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Ady 
Endre utca 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy abban az ingatlanban varroda működött. A 
varrodáról az előző képviselő-testületi ülésen döntöttek, hogy a vállalkozóval a bérleti 
szerződést felbontották. Volt két jelentkező, akik ezt az ingatlant ki szerették volna bérelni. 
Az egyik vállalkozó varrodát hozott volna ide, de ők húzták az időt, nem voltak benne biz-
tosak, hogy beindul. A másik, pedig Kiss Imre egyéni vállalkozó, aki jelen van az ülésen, ő 
be tudná indítani azonnal ezt a vállalkozást, illetve bérbe venné az ingatlant és kisebb át-
alakításokat végezne el. Az előterjesztésben szerepel, hogy zöldségfeldolgozással foglal-
koznak, 9 fővel indítaná el itt a vállalkozást. A munkahelyteremtés az elsődleges szem-
pont, a későbbekben pedig 25 főre szeretné növelni az alkalmazottak létszámát. Megkérde-
zi Kiss Imre egyéni vállalkozótól, hogyan gondolta a felfejlesztést. 
 
Kiss Imre köszönti polgármester urat, a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. El-
mondja, 2012. óta foglalkozik konkrétan zöldségfeldolgozással. Jelenleg a fő iparáguk a 
fokhagyma feldolgozás. Ez idő alatt sikerült nagy cégeknek beszállítaniuk, például Hor-
váth Hús, Zádor Hús. Ide munkahely teremtés céljából szeretnék ezt a zöldségfeldolgozó 
üzemet telepíteni. Ebben a zöldségfeldolgozó üzemben tisztítanának burgonyát, vörös-
hagymát, lilahagymát, fokhagymát és egyéb zöldségeket. Első lépésben, mint ahogyan 
polgármester úr is elmondta, 9 fővel kezdenének. Ez a 9 fő annyira lesz elég, hogy a jelen-
legi partnereket ellássák. A partnerbővítésük során szeretnék felfejleszteni ezt a létszámot 
25 főre. Elmondja, szívesen válaszol még kérdésekre. 
 
Metzinger Ferenc képviselő megkérdezi, hogy más ingatlant nem is néztek Kunhegyesen 
ennek a tevékenységnek a helyszínéül, mert ez egy picit szaggal jár és a város lakóit eset-
leg zavarhatja.  
 
Kiss Imre elmondja, polgármester úr több épületet mutatott, ez az épület 100 %-ban meg-
feleltnek találták a tevékenységre. Ha esetleg hasonló jellegű épületet tudnak neki mutatni, 
akkor nekik az is megfelel. Ez a régi varroda ez tökéletes lenne számukra. Minimális átala-
kításokra van szükség, amit kapott alaprajzot, azon fel is tüntette, ha gondolják meg is tud-
ja mutatni, mert elhozta magával. Ez az épület tökéletes lenne. Elmondja, hogy a kellemet-
lenebb szagok ne terjedjenek a hulladékgazdálkodó céggel heti szerződésben fog állni, 
vagy megbeszélés alapján akár heti többszöri szállítást is véghez tudnak vinni. Esetleg hul-
ladékszállító cégtől függően komposztálót is tud csinálni, mivel zöldségekkel dolgozik 
ezért komposztálni tud. Illetve, ahogyan már említette többszöri szállítással a szag terjedé-
sét meg tudja akadályozni.  
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Dr. Pénzes Tímea jegyző megkérdezi az engedély szempontjából, hogy ez most zöldség 
tisztító vagy zöldség feldolgozó. 
 
Kiss Imre elmondja, hogy tisztító és feldolgozó. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző megkérdezi, hogy akkor HACCP engedéllyel fog rendelkezni. 
 
Kiss Imre válaszolja, hogy természetesen HACCP, ÁNTSZ engedéllyel mindennel fog 
rendelkezni.  
 
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy teherkocsival esetleg kamionnal hogy tudja megközelíte-
ni az ingatlant. 
 
Kiss Imre elmondja, megnézte az ingatlant egy kamion is tolatva 100 %-ban be tud férni, 
de a szállítás 90 %-át 3,5 tonnás teherautóval fogja elvégezni és az is 100%-ban elfér. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. Kérdés hiányában 
elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi 
mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfoga-
dásra alkalmasnak találta a határozat tervezetet. 
 
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 tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
42/2017.(III.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Ady Endre utca 2 szám 
alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogköré-
ben eljárva figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 
valamint az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2014. (V.01) rendelet előírásit- 
 

hozzájárul 
 
Kiss Imre egyéni vállalkozó (szül: Jászberény, 1993.06.07. an.: Nagy Mária, adó-
szám: 79159256-1-36; nyilvántartási szám: 50434860) 5123. Jászárokszállás, Mik-
száth K. u. 9. szám alatti lakos az önkormányzat tulajdonában lévő Kunhegyes, Ady 
Endre utca 2. szám alatti ingatlant munkahelyteremtés céljából gyümölcs és zöldség-
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feldolgozás tevékenység végzésére bérbe vegye a határozat mellékletét képező bérleti 
szerződésben foglalt feltételek mellett. 
Bérleti díj: 1.000.-Ft+ ÁFA/hó 
A bérlő általi további bérbeadás kizárólag a tulajdonos képviselőjének a hozzájárulá-
sával történhet. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a bérleti szerződés 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. Kiss Imre egyéni vállalkozó (5123. Jászárokszállás, Mikszáth K. u. 9.) 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
Kiss Imre egyéni vállalkozó megköszöni a képviselőtestület döntését, további jó munkát 
kíván és feleségével Kiss-Gulyás Hajnalkával elhagyják a tanácskozó termet. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi, va-
lamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló önkormányzati rendelet megalko-
tására 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
 
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 rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
4/2017.(III.15.)  

önkormányzati rendelete 
 

a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi, valamint a szociá-
lis és kegyeleti támogatásairól 

 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 12.) rendelet módosítására 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetet. 
 
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 rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

5/2017.(III.15.)  
önkormányzati rendelete 

 
a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 12.) rendelet módosításáról   

 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés házszámozás a Tiszaszentimrei út páros számozású oldalán 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
 
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 tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
43/2017.(III.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
házszámozás (a Tiszaszentimrei út páros számozású oldalán) 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közterületnév és településrész-
név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének 
részletes szabályairól szóló 14/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi rendeletében 
rögzített jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Tiszaszentimrei úton lévő hiányzó ház-
számokat pótolja az alábbiak szerint: 

 
 

o a házszámozás iránya a használatnak megfelelően 04/13 hrsz-ú ingatlan felől a 
04/10 hrsz-ú ingatlan felé haladjon, emelkedő páros szám sorrendben, az alábbi-
ak szerint: 

 
04/13 helyrajzi számú ingatlan címe:   Tiszaszentimrei út 14/a 
04/12 helyrajzi számú ingatlan címe:   Tiszaszentimrei út 14/b 
04/11 helyrajzi számú ingatlan címe:  Tiszaszentimrei út 14/c 
04/10 helyrajzi számú ingatlan címe:  Tiszaszentimrei út 14/d 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester  
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
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5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Kerekes Sándor építési hivatalvezető 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes város versenysport–tevékenységének 2017. évi támogatására 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság és az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság vélemé-
nyezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
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 tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
44/2017.(III.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város versenysport tevékenységének 2017. évi támogatására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. pontja szerinti kötelezően 
ellátandó feladatok alapján biztosított jogkörében eljárva, a sport támogatására 
elkülönített 2017. évi költségvetési összeg felosztásáról az alábbiak szerint 
döntött: 

 
1.) Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtott 

pályázatok alapján a rendelkezésre álló 8.400.000 Ft keretösszeget az alábbiak 
szerint osztja fel: 

 
Kunhegyesi Lovassport Egyesület  390.000 Ft 
Sporthorgász Egyesület  150.000 Ft 
Kunhegyes ESE  7.860.000 Ft 
- labdarúgás 

- röplabda 

Összesen:  8.400.000 Ft 
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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. Ács Attila elnök, Kunhegyesi Lovassport Egyesület 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Bodó István főmunkatárs 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhe-
gyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi szakmai beszámolójá-
nak elfogadásáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
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 tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
45/2017.(III.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi szakmai beszámoló-
járól szóló bizottsági tájékoztató tudomásul vételéről  

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Oktatási, Kultu-
rális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottságának a Kunhegyes 
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi szakmai munkájáról 
szóló tájékoztatót 

tudomásul vette 
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azzal, hogy az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a 2016. év-
ben a közművelődési, kulturális feladatok végrehajtása, a városi rendezvé-
nyek színvonalas lebonyolítás során kifejtett tevékenységét. 

 
 

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

Bizottság elnöke 
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmű-

velődési Intézmény igazgatója 
6. Kisné Veres Edit könyvtárvezető 
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Rúzsa Magdi fellépéséhez szükséges színpadtechnika biztosítására vo-
natkozó szerződés megkötéséről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adóval 
kössenek szerződést. 
 
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 tervezetet, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Solujob Program Kft-vel kös-
senek szerződést, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
46/2017.(III.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
Rúzsa Magdi fellépéséhez szükséges színpadtechnika biztosítására vonatkozó szerződés 
megkötéséről 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rúzsa Magdi elő-
adó fellépéséhez szükséges színpadtechnika biztosítására Solujob Program Kft. 
(5310 Kisújszállás Ifjúság útja 6. 3.ép. 2. lház 2. em. 5.) ajánlatát fogadja el   
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2. A színpad és színpadfedés díja: nettó 370.000 Ft + 0 Ft ÁFA, azaz mindössze-
sen bruttó 370.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2017. évi költségvetés ren-
dezvény kerete terhére biztosít. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 

bérleti szerződés megkötésére.   
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető 
6. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény igazgatója 
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer orszá-
gos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján „Kunhegyes Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása”című pályázat benyújtásához 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a következő évtől fog működni ez az ASP rendszer 
az egész országban. Most lehet erre pályázni és javasolja a képviselő-testület tagjainak a 
pályázat benyújtásának támogatását. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
47/2017.(III.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
című felhívás alapján „Kunhegyes Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlako-
zása”című pályázat benyújtásához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzati ASP 
rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet előírásait figyelembe 
véve felhatalmazza Szabó András polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, 
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valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezett-
ségeket és jogokat gyakorolja. 

 
 
1.  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 gazdasági osztályvezető 
5. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés járási Startmunka mintaprogramok és hosszabb időtartamú közfoglal-
koztatás hatósági szerződései jóváhagyásáról 
 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben látható, hogy ötféle munkaprog-
ram van és melyikben hány főt foglalkoztatnak. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése 
az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
48/2017.(III.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
a járási Startmunka mintaprogramok és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hatósági 
szerződései jóváhagyásáról 

          
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában 
foglaltak alapján támogatja a járási Startmunka mintaprogram keretében megvaló-
suló közfoglalkoztatási programok céljait és annak megvalósulását az alábbiak sze-
rint:  

 
1. Mezőgazdasági program 
Támogatási összeg: 108. 911.943.- Ft 
Felajánlott saját forrás: 2. 561.108.- Ft + 2 fő továbbfoglalkoztatási kötelezettség 
2018.03.01-08.31-ig. 
Beruházási és dologi költség: 17. 740.377.- Ft 

            Foglalkoztatott létszám: 105 fő 
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            A foglalkoztatás időtartama: 2017. 03. 01-2017.11.30. illetve 2018.02.28. 
  

 
2. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 

            Támogatási összeg: 29. 539.106.- Ft 
 Felajánlott saját forrás: 159. 016.- Ft 
 Beruházási és dologi költség:4. 838.570.- Ft 

  Foglalkoztatott létszám: 22 fő 
       A foglalkoztatás időtartama: 2017. 03. 01-2018.02.28. 
 

3. Közúthálózat javítása 
Támogatási összeg: 29. 563.505.- Ft 
Felajánlott saját forrás: 223. 532.- Ft 
Beruházási és dologi költség: 4. 351.643.- Ft 

 Foglalkoztatott létszám: 30 fő 
      A foglalkoztatás időtartama: 2017. 03. 01-2017.11.30. 
 

4. Kunhímzés, csipkézés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
Támogatási összeg: 16. 149.583.- Ft 
Felajánlott saját forrás: 0.- Ft 
Beruházási és dologi költség: 1. 698.559.- Ft 

 Foglalkoztatott létszám: 13 fő 
      A foglalkoztatás időtartama: 2017. 03. 01-2018. 02.28. 

 
5. Intézményi segítés és közterületi karbantartás hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás 
Támogatási összeg: 103. 462.456.- Ft 
Felajánlott saját forrás: 0.- Ft 
Beruházási és dologi költség: 1. 625. 836.- Ft 
Foglalkoztatott létszám: 90 fő 
A foglalkoztatás időtartama: 2017. 03. 02-2018. 02.28. 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a programok megvalósításához szükséges össze-
sen 2. 943.656.- Ft összegű önerőt 2017. évi költségvetése, a + 2 fő 2018.03.01-
08.31-ig történő továbbfoglalkoztatását 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Hatósági szerződések aláírására és a szükséges feladatok el-
látására. 

       
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogköré-
ben eljárva 

 
engedélyezi 

 

         Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000 fizetési szám-
lájára és közfoglalkoztatási programok alszámlájára beszedési megbízás be-



 
 

16 
 

nyújtását a 2017. évi járási Startmunka mintaprogramokhoz és a hosszabb időtar-
tamú programokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatásra irányuló pályázatokhoz kap-
csolódóan – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási 
Hivatala számlája javára. 

 
 

     Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a felhatalmazó levél 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 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes, Wass Albert utca 2. (3224/1 hrsz.) kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
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 bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
49/2017.(III.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Wass Albert 2 (3224/1 hrsz.) kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megne-
vezési ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ában foglalt jogkörében 
eljárva az alábbiak szerint dönt: 
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Gál Zsanett (szül: Kunhegyes, 1984.09.07. a.n.: Hanuszka Erzsébet) 5340. Kunhe-
gyes, Kisfaludy utca 11/a. szám alatti lakos kérelmét, amely jelenleg nem hasznosí-
tott önkormányzati tulajdonban lévő Kunhegyes, Wass Albert utca 2. szám (3224/1 
Hrsz.) alatti belterületi ingatlan megvásárlására vonatkozik 

 

TÁMOGATJA. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Kunhegyes, Wass Albert 2 
(3224/1 hrsz.) beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Gál Zsanett részére  
180.000 Ft- azaz Egyszáznyolcvanezer forint összegért értékesíti. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Gál Zsanett (5240 Kunhegyes, Kisfaludy utca 11/A) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés 2017. évben megrendezésre kerülő Városi Majális kulturális program-
járól 

 (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 elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
 
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 bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
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50/2017.(III.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
2017. évben megrendezésre kerülő Városi Majális kulturális programjáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben 
megrendezésre kerülő Városi Majális kulturális programját az előterjesztés 
szerint 
 

jóváhagyja. 
 
Az ünnepségre szánt keretösszeget bruttó 483.840 Ft összeggel megemeli. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyes, Szabadság téri meglévő játszópark bővítése, dínó-ösvény 
kialakítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az ajánlattételi határidő lejártáig 4 db ajánlatot 
nyújtottak be. A Bíráló Bizottság a következő döntési javaslatot terjeszti az a képviselőtes-
tület felé, a legkedvezőbb ajánlatot a VIA PLAZA Kft. nyújtotta be nettó 35.998.000,- Ft 
értékben. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igen és egy nem szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
51/2017.(III.14.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes, Szabadság téri meglévő játszópark bővítése, dínó- ösvény kialakítása” 
tárgyban kiírt  közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik rész szerint, a 115. §-ban rögzített 
feltételek fennállása alapján ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével le-
folytatott nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazá-
sával a Kbt. 115. § (2) – (4) bekezdés szerint a „Kunhegyes, Szabadság téri meg-
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lévő játszópark bővítése, dínó- ösvény kialakítása” a közbeszerzési eljárást - a 
Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve - eredményesnek tekinti. 

                       
Nyertes ajánlattevő: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.) Kunhegyes Város Önkormányzata a beruházás költségét 2017. évi költségve-
tésében biztosítja. 
 
2.) Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert a nyertes Ajánlattevővel való Szerződés megkötésére. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. VIA PLAZA Kft. (1186 Budapest Tövishát u. 1. IV/12.) 
5. Park- és Kertteremtés Kft. (1046 Budapest Tátra u. 2.) 
6. Kertművész Mérnöki Kft. (6035 Ballószög, Dózsa György út 
7. Tündérkert ’97 Kft. (1112 Budapest Zólyom köz 4.) 
8. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető főtanácsos 

 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 29 perckor 
bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 

Az ajánlattevő neve, címe (székhelye): 
VIA PLAZA Kft. (1186 Buda-
pest Tövishát u. 1. IV/12.) 

ajánlati ár (nettó Forint) 35 998 000 Ft 

ajánlatkérő által a szerződéstervezet V.2 
pontjában kötelezően előírt 24 hónap jótál-
láson felül vállalt többlet jótállás mértéke 

0 hónap (24 hónap) 


