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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 23-án 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 

 

Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Le-
vente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Somodi József és Vinc-
ze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles 

Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-
zető, Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos, Ollári Balázs va-
gyongazdálkodási ügyintéző, Oláh Katalin ügyintéző, Szirmai Jó-
zsef, Fábián-Major Anikó intézményvezető, Richter Károlyné a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Kis-Vén 
Erika az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság tagja, Imre Péter „Kunhegyes Városért” Közala-
pítvány elnöke, Vincze Lászlóné intézményvezető, Kolozsvári 
Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője, Szabó 
Péter TRV Zrt., Fábián Tibor tanácskozási joggal meghívottak és 
Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a megjelenteket a soron következő képviselő-
testületi ülésen  
 
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Madarasi Imre képvise-
lő igazoltan van távol. A képviselő-testület soron következő nyilvános ülését megnyitja.  
 
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. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
 
Nagy Kálmán képviselő elmondja, ha végig mennek a városban ahogyan a villanyvezeté-
keknél vágják le a fákat, kétségbeejtő amit csinálnak. Két kérdése van, az egyik az hogy 
kivel egyeztettek ezek az emberek. Rettenetes munkát csináltak néhány helyen, döbbenetes 
kép tárul az emberek elé. Tőle kérdezték meg, hogy azokkal a lefűrészelt galyakkal ki és 
mit fog kezdeni. Hiszen tulajdonképpen már egy hete ott vannak az  út mentén, nem akadá-
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lyozza sehol sem a forgalmat. Megkérdezi, hogy ki fogja elvinni, kinek a kötelessége, a 
lakók elvihetik-e. Ilyen kérdésekkel fordultak hozzá többen is. 
 
Szabó András polgármester megkéri a jegyző asszonyt, hogy válaszoljon a kérdésre. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, amikor a Gyepszél utcában megkezdték a fák gallya-
zását az EON-nak egy alvállalkozó cége, aki ezt végzi. Minden évben ez sorra kerül. Mivel 
minden évben problémája van ezzel a munkával, ezért feltételekkel kapták meg az enge-
délyt, mégpedig olyan feltétellel, hogy csak és kizárólag a védőtávolságban lévő gallyakat 
lehet eltávolítani, nem történhet csonkítás és nem történhet olyan beavatkozás a fás szárú 
növényeken, amely végső soron az élettartamát megrövidíti illetőleg a növény elhalálozá-
sát okozza. Ezeket a feltételeket részben teljesítették, részben pedig nem. Ahol nem teljesí-
tették ott a panaszokat továbbítják nekik. Elmondja, két lehetőségük van vagy engedélyt 
adnak ennek a cégnek, vagy maguk végzik el. Maguk nem tudják elvégezni, mert sem 
szakemberük sem technikájuk nincs hozzá. Ezért történt ez minden évben így, ugyanakkor 
hozzáteszi, hogy van olyan ahol a lakóknak egyéb kívánság szerint vágják a gallyakat. Van 
ahol nem kellene kivágni és a lakó kéri, hogy annyit vágjanak le róla. Lehet, hogy ez a 
csekélyebb eset, de ez is előfordul. A levágott gallyakat a „Kunhegyes Városért” Közala-
pítvány elszállítja, nem kell a lakóknak ezzel vesződni, de mire odaérnek, az időt vesz 
igénybe. Illetőleg aki igényli, úgy tudja elviheti. Ezért cserébe önkormányzati területen 
nem csak védőtávolságot illetően végeznek szakszerű favágást felügyelettel, ez a megálla-
podás tárgya. Személy szerint nem tartja szerencsének az időpontot, mert ezt hamarabb 
kellett volna elvégezni. A feltételeket azért kapták, ahelyett, hogy azt amit az orra alá dör-
göltek, hogy járuljon hozzá azonnal, ahelyett kaptak egy határozatot. Minden ebből fakadó 
panaszt várnak a hivatalba és ezt továbbítani fogják nekik és akár pótlásra is fogják őket 
kötelezni a fás szárú növények védelmére vonatkozó jogszabályok értelmében.  
 
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a lakosok elvihe-
tik, de sajnos legtöbbször már akkor kérik, amikor bejön a nagy hideg. Megkérdezi van-e 
még valakinek felvetése, hozzászólása. 
 
Fábián Tibor megkérdezi, hogy a cigánytemető környékére nem lehetne álkamerát vagy 
valami ilyesmit feltenni, mert már a házakat szétbontották azon a környéken. Szerinte vol-
na visszatartó ereje. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy kivizsgálják az ügyet. Megkérdezi van-e még 
valakinek felvetése. 
 
Nagy Kálmán képviselő elmondja, hogy a Református Egyházhoz tartozik a cigányteme-
tő. Már körbejárták az ügyet és 10 millió Ft-ba kerülnek ennek a felszámolása. Elmondja 
nincs kegyeleti parkká nyilvánítva. Rengeteg elhagyatott sír van, tudomása szerint négy 
sírt látogattak meg tavaly. Megkeresték a családokat, hogy exhumálják a hozzátartozókat 
és felajánlatták, hogy a református temetőben ingyen sírhelyet biztosítanak. Egy család vá-
laszolt, aki minden további nélkül hozzájárult ehhez.  
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, véleménye. To-
vábbi hozzászólás hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata kitüntető díjairól szóló rendeleteinek 
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 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

8/2017.(V.23.)  
önkormányzati rendelete 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata kitüntető díjairól szóló rendeleteinek módosításá-

ról 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről 

 (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 rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester elmondja, őt legjobban a pénzmaradvány érdekli, 
371.714.000 Ft volt az elmúlt évben a pénzmaradvány, de ebből több mint 87 millió Ft kö-
telezettségvállalásuk volt, a munkaügyi központ adta a közmunkásoknak az előleget. 
Ugyanakkor az ez évi hiányt is ebből fedezték, de ettől függetlenül próbálnak ebben az év-
ben is jól gazdálkodni. Nagyobb beruházást nem terveznek ebben az évben. A pályázatok-
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hoz szükséges önerőt is biztosítani kell. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az elő-
terjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

9/2017.(V.24.)  
önkormányzati rendelete 

 
a 2016. évi költségvetés teljesítéséről 

 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Beszámoló az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, igen alapos, mindenre kiterjedő beszámolót olvas-
hatnak a képviselők. Megkérdezi van-e 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 

91/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat intézményeinél 2016. évben 
végzett belső ellenőrzésekről  

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a költségvetési 
szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonat-
kozó rendelkezései alapján – a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló 
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag 

 

e l f o g a d j a. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egység vezetői 
6. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői 

 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TRV Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi Szabó Pétert, hogy kívánja-e kiegészíteni a be-
számolót. 
 
Szabó Péter nem kívánja kiegészíteni a beszámolót. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy 3.322 családhoz van bekötve az ivóvíz, a kö-
zület pedig 192. Sajnos a szennyvíz bekötéssel kapcsolatban vannak elmaradások, 2750 
családnál van bekötve a szennyvíz, közületnél pedig 119. Elmondja, hogy meg van szabva, 
hogy melyik évben mennyi bekötésnek kell lenni. Elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 

 
 

92/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről 
szóló beszámolójáról  
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tiszamenti Regi-
onális Vízművek Zrt. 2016. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szó-
ló beszámolóját  
 

elfogadja. 
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Erről értesülnek: 

1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
2. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető  
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített éves be-
számolója és közhasznúsági melléklete 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja délelőtt a kuratórium megtárgyalta. Megkérdezi Im-
re Pétert, hogy van-e kiegészíteni valója. 
 
Imre Péter nem kíván kiegészítéssel élni. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
93/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. évi közhasznú egyszerűsített beszámolójá-
ról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes Vá-
rosért” Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló pénzügyi tájékoztatót és 
a 2016. évi közhasznú egyszerűsített beszámolót a melléklet szerinti tartalom-
mal  
 

e l f o g a d j a. 
 

Kunhegyes Város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a kuratórium elnöké-
nek, tagjainak, felügyelő bizottsági elnökének, tagjainak és a munkacsoport ve-
zetőknek a feladatok zökkenőmentes végrehajtása, szervezése terén kifejtett te-
vékenységükért. 
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Erről értesülnek: 
1. Imre Péter, a kuratórium elnöke 
2. Kuratórium tagjai 
3. Felügyelő Bizottság tagjai 
4. Szabó András polgármester 
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 
8. Szabó József csoportvezető 
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes város szociális, egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról  

(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 határozat tervezeteket. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot az egészségügyi helyzetről, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 

 
 
94/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város szociális és egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes 
város szociális és egészségügyi helyzetéről készített 2016. évi 
tájékoztatót a mellékelt formában elfogadja. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Érintett egészségügyi és szociális szolgáltatók 
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 



 
 

11 
 

Szabó András polgármester kéri, aki elfogadja a javaslatot a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
95/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. 
(6) bekezdése értelmében a Kunhegyes város gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített 2016. évi tájékoztatót a 
mellékelt formában elfogadja. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
5. Érintett egészségügyi és szociális szolgáltatók 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a KUN-PED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött Egész-
ségügyi Feladat-ellátási Szerződés módosításáról 

(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 határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
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96/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a KUN-PED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött  Egészségügyi Feladat-
ellátási Szerződés módosításáról 
 

1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekez-
dése 4. pontja alapján az előterjesztés melléklete szerinti, KUN-PED 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött Egészségügyi Fel-
adat-ellátási Szerződést a szerződés 7. pontjának az alábbiak szerinti mó-
dosításával: 

 
Hétfő: 8:00-12:00-ig 
Kedd: 8:00-12:00-ig 
Szerda: 8:00-12:00-ig 
Csütörtök: 8:00-10:30-ig         Tanácsadás:14:00-15:30-ig 
Péntek: 8:00-12:00-ig 

                                                         
jóváhagyja. 

 
 

2./   A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a KUN-
PED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött Egészségügyi 
Feladat - Ellátási Szerződés módosított szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Dr. Varjú Éva, 5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 1/a 
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Vagyongazdálkodási csoport 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes 
Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha óvodai intézményében a 2017/2018-as 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 

(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 határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 

 
 
97/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai 
Intézményében a 2017/2018-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontja, valamint a 4. számú 
melléklet alapján a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 
2017/2018-es nevelési évben a következő csoportok indítását engedélyezi: 
 
Garay úti óvoda: 3 csoport  (19 fő/csoport)      57 fő 
Kossuth úti óvoda:  2 csoport (20-21 fő/csoport) 41 fő 
Zádor úti óvoda: 3 csoport (23 fő/csoport)      69 fő 
Intézményi szinten összesen:   8 csoport                                167 fő gyermek 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2017/2018-es nevelési évben a belépő csopor-
tok gyermeklétszámát kizárólag az e határozatban foglaltak szerint, illetve a nem-
zeti köznevelési törvényben meghatározott maximális létszámmal engedélyezi.  

  A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője fegyelmi felelősség-
gel tartozik. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 

Konyha vezetője 
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 

 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény terve-
zett nyári működéséről 

(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 határozat tervezetet. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 

 
98/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény tervezett nyári működé-
séről 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-ában foglaltak szerint 
a fenntartásában működő Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ 
tagintézmény zárva tartását az alábbiak szerint   
  

engedélyezi: 
 
 

Az intézmény 2017. július 10-től – július 28-ig zárva tart, a dolgozók igény 
szerint ügyeletet látnak el. 
A feladatok ellátásáért a fenti időtartamban is az intézmény vezetője felelős. 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 
 
 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja 2017. augusztus 21.-től augusztus 25-ig terjedő idő-
szakban a bölcsőde konyhája lássa el az óvodás gyermekek szünidei étkeztetését. Megkér-
dezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja az alapító okirat módosításáról szóló javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
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99/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 21/C. §-ában biztosított jogkörében eljárva 
 

hozzájárul 
 

ahhoz, hogy a nyári szünidei gyermekétkeztetést 
- a bölcsődés gyermekek részére a bölcsőde konyhája (Arany János u. 26/A.), 
- az óvodás, általános iskolás és középiskolás gyermekek részére az óvoda 
konyhája (Kossuth Lajos u. 112.) 
biztosítsa. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

hozzájárul 
 
ahhoz, hogy 2017. augusztus 21-től 2017. augusztus 25-ig terjedő időszakban a 
bölcsőde konyhája ellássa az óvodás gyermekek szünidei étkeztetését is. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szünidei étkeztetésre vonatkozó szerződés Kunhegyes 
Város Óvodai Intézménye, Bölcsőde és Konyha intézménnyel történő 
megkötésére a csatolt tartalommal. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 

vezetője 
4. Szalainé Koczó Erzsébet bölcsőde konyhájának élelmezésvezetője 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
9. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan a Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Kossuth 
Tagintézményének Diákönkormányzatának 50.000 Ft-ot, az R-04 Postagalambsport Civil 
Társaságnak 100.000 Ft-ot, a Kunhegyesiek Baráti Körének 50.000 Ft-ot, a Kunhegyes 
Zenekultúrájáért Alapítványnak 180.000 Ft-ot, Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért 
Alapítványnak 40.000 Ft-ot, Kunhegyes Kultúrájáért Alapítványnak 60.000 Ft-ot, a Pol-
gárőr Egyesület Kunhegyesnek 150.000 Ft-ot és a Kunhegyesi Állatvédő Egyesületnek 
100.000 Ft-ot javasol. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Somodi József képviselő személyes érintettségét jelenti be, és kéri a döntéshozatalból zár-
ják ki.  
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Somodi József 
képviselőt érintettségére tekintettel a szavazás alóli felmentését fogadják el. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal – minősített 
többséggel – egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
 
100/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
Somodi József képviselő személyes érintettsége alapján döntésből való kizárásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányza-
tokról szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) 
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva  

Somodi József képviselőt 

a 2017. május 23-ai nyilvános ülés 11.) napirendi pontja: Előterjesztés a civil 
szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására – vonatkozásában 
személyes érintettség kapcsán a  

döntéshozatalból kizárja. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
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Szabó András polgármester megkérdezi, elfogadják-e a bizottság javaslatát, kézfeltartás-
sal jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal – miután So-
modi József képviselő érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – elfogadja a 
következő határozatával: 
 
101/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2015.(V.27.) önkor-
mányzati rendelet 3. §-ban foglaltak alapján kiírt – civil szervezetek 2016. évi tevé-
kenységének támogatására – pályázat felhívása szerint, a pályázó a 2011. évi 
CLXXV. törvény előírásainak megfelelő kunhegyesi civil szervezetek munkájának 
elősegítésére, a település közösségi feladatainak színvonalas ellátása érdekében a 
2017. évi támogatási keretét az alábbiak szerint osztja fel: 
 

 
Civil szervezet neve 

Támogatásként 
nyújtott összeg 

(Ft) 
Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és 
Szakiskola Kossuth Tagintézményének Diákönkormányzata 

50.000 Ft 

R-04 Postagalambsport Civil Társaság 100.000 Ft 
Kunhegyesiek Baráti Köre 50.000 Ft 
Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány 180.000 Ft 
Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány 40.000 Ft 
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány 60.000 Ft 
Polgárőr Egyesület Kunhegyes 150.000 Ft 
Kunhegyesi Állatvédő Egyesület 100.000 Ft 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szabó András pol-
gármestert a pályázaton részt vett városi civil szervezetek kiértesítésére, a támogatási 
szerződések megkötésére. 
 
Felelős: Szabó András polgármester 
Határidő: szerződéskötés, finanszírozás 2017. évben folyamatosan, végső határidő 
2017. december 31. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz) 2. számú üzlethelyiség bérleti szerző-
désének újrakötéséről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
102/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újraköté-
séről 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az ön-
kormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet 30.§ és 32-33. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva.  
Forgó Jánosné egyéni vállalkozó, (5340 Kunhegyes, Kisér utca 3/a,.) a Kunhegyes 
Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. sz. 
üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel elfo-
gadja: 

 
• A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.  
• A bérleti jogviszony kezdete: 2017. május 01.  
• A bérleti jogviszony vége: 2018. április 30.  
• A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000.- Ft/hó, azaz: Huszonötezer 00/100 fo-

rint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költsé-
geket. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Forgó Jánosné (5340 Kunhegyes, Kisér utca. 3/a.) 

 

 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz) 3. számú üzlethelyiség bérleti szerző-
désének újrakötéséről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
103/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
Doma István egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 3. 
sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az ön-
kormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet 30.§ és 32-33. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva. 
Doma István egyéni vállalkozó, (székhely: 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4/a,.) a 
Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok (431. 
hrsz.) 3. sz. üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltéte-
lekkel elfogadja: 

 
• A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.  
• A bérleti jogviszony kezdete: 2017. május 01.  
• A bérleti jogviszony vége: 2018. április 30.  
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• A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000.- Ft/hó, azaz: Huszonötezer 00/100 fo-
rint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költsége-
ket. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Doma István (5340 Kunhegyes, Zádor utca. 4/a.) 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
1527. és 1528/1. hrsz. sz. alatti ingatlanok bérbeadásához való hozzájárulásról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester megkéri Fábián Tibort, hogy mi a szándéka a területtel. 
 
Fábián Tibor elmondja, horgásztavat szeretne létesíteni, illetve haszonállatokat tenyészte-
ne Deák András vállalkozóval közösen csinálnák. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
104/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 1527 és 1528/1 Hrsz. 
sz. alatti ingatlanok bérbeadásához való hozzájárulásról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ában, valamint 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 
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39/2004. (VII.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról 28. § (1)-(3) bekezdései-
ben foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Fábián Tibor (szül: Kunhegyes, 1972.12.19. a.n.: Virágh Éva Vidorka, személyi 
ig. sz. 629369AE) 5340. Kunhegyes Péntekkút utca 5. szám alatti lakos kérelmét a 
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező Kunhegyes, 1527 hrsz. alatti 
összesen 3 ha 3832 m2 nagyságú és 1528/1 Hrsz. alatt nyilvántartott 7252 m2 nagy-
ságú kivett park megnevezésű ingatlanok bérletére vonatkozó kérelmét az alábbi 
feltételekkel elfogadja: 

 
1. Gondoskodik az ingatlanok rendben tartásáról, gyommentesítéséről. 
2. A terület bérleti díját bruttó 25.000.- Ft/év, azaz bruttó Huszonötezer fo-

rint/év összegben állapítja meg. 
3. Bérleti jogviszony 1 év, mely a bérlő írásosos kérelme alapján újraköthe-

tő. 
4. A bérleti jogviszony kezdete: 2017. június 1. 
5. A bérleti jogviszony vége: 2018. május 31. 
6. A bérlő jó gazda módjával köteles gondoskodni a területről. 
7. Tűrni köteles a vízgazdálkodással kapcsolatos védekezési és fenntartási 

feladatok elvégzését és emiatt kártérítési igényével nem élhet 
8. Az ingatlanon bármilyen átalakítás, beruházás vagy területrendezés csak 

előzetes egyeztetést követően, írásbeli hozzájárulással végezhető. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Fábián Tibor (5340 Kunhegyes, Péntekkút utca 5.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés  Bojti Attila egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) kérelmé-
ről munkahelyteremtő vállalkozáshoz ingatlan bérbeadásáról és Bojti Imrével kötött 
bérleti szerződés módosításáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
105/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
Bojti Attila egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) kérelméről munkahelyte-
remtő vállalkozáshoz ingatlan bérbeadásáról és Bojti Imrével kötött bérleti szerződés mó-
dosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) rendelet előírásait- az aláb-
biak szerint dönt: 

1. A Képviselőtestület támogatja Bojti Attila egyéni vállalkozó (5300 Karcag, 
Damjanich u. 56.) munkahelyteremtő beruházási szándékát és a Kunhegyes 
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező kunhegyesi belterületi 
- 435 hrsz-ú, volt tanyasi kollégium ingatlanban igényelt kerekítve 15 
m2 nagyságú részt a mellékelt helyszínrajz alapján 
fokhagyma tisztítása, gyökerének, szárának eltávolítása tevékenység vég-
zésére Bojti Attila egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) ré-
szére határozott időtartamra bérbe adja. 

2. A Képviselőtestület az ingatlan bérleti díját l.-Ft/m2/hónap összegben ál-
lapítja meg évente egyszeri egyösszegű fizetési kötelezettséggel, tekintettel 
arra, hogy a vállalkozó vállalja, hogy legalább 2 főt foglalkoztat. 

3. Bérleti jogviszony kezdete: 2017. június 1 
4. Bérleti jogviszony vége: 2017. szeptember 30 
5. A Képviselőtestület a bérleti jogviszonyra rendkívüli, Ptk. 6:348. § (2) be-

kezdés szerinti felmondási okot köt ki az alábbiakra: 
• amennyiben a vállalkozó a foglalkoztatást nem vagy nem jelen képvi-

selőtestületi határozatnak megfelelő módon valósítja meg, különös te-
kintettel a munkahelyteremtésre. 

• amennyiben a vállalkozó 60 nap elmaradásba kerül a közüzemi költ-
ség megfizetésével; 

• a vállalkozó az ingatlant bármely kötelezettségvállalással terheli; 
• az ingatlanban kárt okoz, nem a jó gazda gondosságával használja, ál-

lagromlást okoz; 
4. A bérbe vevő tudomásul veszi, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos 30 

napos rendes felmondással élhet, amennyiben pályázati, vagy más tulajdo-
nosi jogkörben felmerült okból az ingatlan hasznosítását más módon kíván-
ja ellátni. Ebben az esetben a bérbe vevő csereingatlanra nem tarthat igényt. 
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5. Bojti Imre (5300 Karcag Damjanich utca 56.) egyéni vállalkozóval kötött 
2016.06.29.-én kelt határozatlan időre szóló szerződés határozott idejűvé 
módosul. A bérleti jogviszony vége: 2017. szeptember 30. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, a bérleti szerződés 
aláírására. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bojti Attila egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) sichersped@t-

email.hu 
5. Bojti Imre (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
10. Irattár 

 
 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Ady 
Endre utca 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti jog átruházásáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
106/2017.(V.23.) 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 jog átruházásról 
 

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, az 
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önkormányzat vagyonáról szóló 22/2014. (V.01) rendelet valamint lakásbérleti szer-
ződés nem lakóingatlantól 6. pontjának előírásait- 
 

hozzájárul 
 
ahhoz, hogy Nagykun- zöldség Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 16-
09-017315, adószám: 25927249-2-16) megnevezésű cég az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Kunhegyes, Ady Endre utca 2. szám alatti ingatlant munkahelyteremtés cél-
jából gyümölcs és zöldségfeldolgozás 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. 
 
A képviselőtestület jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 42/2017. (III.17.) Kt. 
számú határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András 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. Nagykun Zöldség Kft. (5340. Kunhegyes, Ady Endre utca 2.) 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 

 
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához karácsonyi fénydekoráci-
ós elemek megvásárlása tárgyában 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja, hogy a Blachere Illumination Hungary Kft.-től vásárolják meg 
a fénydekorációs elemeket. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
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elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
107/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további karácsonyi fénydekorációs elemek 
megvásárlása tárgyában 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 107 §-ában biztosí-
tott jogkörében eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához ka-
rácsonyi fénydekorációs elemek megvásárlását engedélyezi. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungary Kft. 

szervezettől vásárolja meg a fényfüzéreket az alábbiak szerint: 
   
 
 
 
 
 
    Nettó ár: 735 842Ft 
                          ÁFA:      173 059 Ft 
                          Bruttó ár: 934 519 Ft  
 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata a karácsonyi fénydekorációs elemek be-
szerzésének bruttó 934 519 összegét a 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

  
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármes-

tert a karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésére, és azzal kapcsolatos 
dokumentumok 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. Vagyongazdálkodási csoport 
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés  a „Zöld városrész kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterüle-
tén” című pályázat Támogatási Szerződésének aláírásához 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Kakat mentén történne a beruházás. Elsősorban 
kerékpárút, sétálóút építése lenne, Kunhegyes szépítését szolgálná ez a beruházás. Elmond-
ja, az lenne az igazi, ha nyerne az a pályázat is, amelyben szerepel a Kakat medrének a szi-

 Mennyi-
ség 

Nettó egy-
ségár 

Nettó  
összesen 

Fényfüzér (20 m 200 LED)  34 db 15 113 Ft 513 842 Ft 
XLED Futófényrúd   6 db 37 000 Ft 222 000 Ft 
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lárd burkolása is. De sajnos erről még nem kaptak értesítést. Megkérdezi van-e valakinek 
kérdése ezzel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
108/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Zöld városrész kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” című pályázat 
Támogatási Szerződésének aláírásához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú „Zöld 
városrész kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” című pályázat 
Irányító Hatóság által véglegesített Támogatási Szerződésének 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. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Ke-
retében” című pályázat Támogatási Szerződésének aláírásához 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja egy TOP-os pályázatról van szó az előterjesztésben. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
109/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében” című 
pályázat Támogatási Szerződésének aláírásához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 13. pontjában biztosított jogkörében eljárva felhatalmazza Szabó 
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András polgármestert a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-0008 azonosító számú 
„Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében” 
című pályázat Irányító Hatóság által véglegesített Támogatási Szerződésének 
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 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
HUSZADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés 2017. évi Nagykunsági Alkotótábor programjain kunhegyesi kézműves 
mesterek közreműködőként való részvételére 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
110/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 2017. évi Nagykunsági Alkotótábor programjain kunhegyesi kézműves mesterek közre-
működőként való részvételére   
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mo. helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdés 7. pontjában fog-
lalt jogkörében eljárva a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési In-
tézmény részére a 2017. évi Nagykunsági Alkotótábor programjain kunhegyesi 
kézműves mesterek közreműködőként való részvételére az igényelt bruttó 
160. 000 Ft útiköltség támogatást:  
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jóváhagyja. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közműve-

lődési Intézmény részére az útiköltség támogatást a 2017. évi rendezvény költ-
ségkeret terhére biztosítja. 

 
 

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

mény igazgatója 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázathoz 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
111/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
Tulajdonosi hozzájárulás - a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázathoz  
 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Mo. helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107.§ - ában foglalt jogkörében eljárva 
az EFOP-4.1.3.-17 kódszámú, „Az állami fenntartású köznevelési intézmények 

tanulást segítő terveinek infrastrukturális fejlesztése” című köznevelési intéz-
mény infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázathoz való részvételre a tu-
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lajdonosi hozzájárulást megadja a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú 
művészeti Iskola, Kunhegyes, Dózsa Gy. út 38. szám alatti ingatlanra.  

                                           
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a dokumentum aláírására.   
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Sági István tankerületi igazgató, Karcagi Tankerületi Központ, 
5. Kovácsné Lázár Elvira igazgató, Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Mű-

vészetoktatási Iskola 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági 
szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja május 3. és szeptember 30. között 22 főt foglalkoz-
tatnak, erről szól az előterjesztés. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
112/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés 
megkötéséhez történő hozzájárulásról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben 
felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján 
támogatja a 2017. május 3. – 2017. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó 
hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak 
megvalósulását az alábbiak szerint: 

 
• 2017. május 03. – 2017. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó 

közfoglalkoztatás: 22 fő foglalkoztatása; a program teljes költsége: 
9.781.640,- Ft; közvetlen- és anyagköltség: 0,- Ft. A pályázathoz nyújtott 
támogatás 100 %.  
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1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított 
jogkörében eljárva  

 
engedélyezi 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-10380004 fizetési 
számlájára beszedési megbízás benyújtását fenti időszakban megvalósuló hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatásra irányuló pályázathoz kapcsolódóan – a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal számlája 
javára.  

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

 
Erről értesülnek: 

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

 
 

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a járási Startmunka mintaprogramokban munkaruha és térkő beszer-
zésének jóváhagyásáról  

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztésben olvasható, hogy a térkövet 
Fegyvernekről a munkaruhát pedig Majs községről vennék. Megkérdezi van-e valakinek 
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 

 
113/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a járási Startmunka mintaprogramokban munkaruha és térkő beszerzésének jóváhagyásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. 
pontjában foglaltak és a hatályos Hatósági szerződések alapján a járási 
Startmunka mintaprogramokban a munkaruha és térkő beszerzésről az alábbiak 
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szerint dönt: 
 
Munkavédelmi bakancsot, munkavédelmi kesztyűt, esőkabátot és gumicsizmát 
összesen legfeljebb bruttó 1.274.057,- Ft összegért Majs Község 
Önkormányzatától szerzi be. 
 
A Közút programban 230 m2 térkő és ehhez 200 fm szegély beszerzése 
Fegyvernek Város Önkormányzatától történjen legfeljebb bruttó 536.999,- Ft 
összegben. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződések aláírására és a szükséges feladatok 
ellátására. 

 
 
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. Gácsiné Szabó Ildikó ügyintéző 
7. Irattár 

 
 
 

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként a 
KEHOP 3.2.1. pályázaton való részvétel elfogadásáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a pályázat konzorciumi formában valósulna meg. A 
pályázathoz kell Kunhegyes Önkormányzat hozzájárulása is. Megkérdezi van-e valakinek 
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 

 
114/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak az 1463/2016.(VIII.24.) számú 
kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1. pályázaton történő részvételről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a 
1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1. 
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pályázaton részt vegyen az alábbiak szerint: 
 

Források  
Támogatás 2.400.000.000 Ft 
Önerő 270.000.000 Ft 
Összes forrás 2.670.000.000 Ft 

 
 
 

2. támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a 
támogatást meghaladó részben a pályázat megvalósításához szükséges 
önerőt a 1463/2016.(VIII.24.) Korm. határozattal módosított 
1084/2016.(II.29.) Korm. határozatban foglaltak szerint biztosítsa 

 
3. támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi 

személlyé történő bejegyzést követően a Társulás elnöke a pályázat 
benyújtásához szükséges nyilatkozatokat és konzorciumi együttműködési 
megállapodást aláírja, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés  a együttműködési megállapodásról a Segítő Kezek az Aktív Évekért 
Közhasznú Nonprofit Kft-vel az Idősügyi Infokommunikációs Program megvalósítá-
sa érdekében 

(írásbeli) 
 

Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottságok véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
115/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
együttműködési megállapodásról a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit 
Kft-vel az Idősügyi Infokommunikációs Program megvalósítása érdekében 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában foglaltak alapján 
támogatja a program céljait és megvalósulását és a Segítő Kezek az Aktív 
Évekért Közhasznú Nonprofit Kft-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36., képviseli: 
Farkas Petra ügyvezető) a mellékelt együttműködési megállapodást 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
A feladat ellátásához felelős személyként kijelöli Angyal Balázsné gondozási 
központ vezetőt, a feladatellátás központi helyének a Gondozási Központ 
Kunhegyes, Dózsa György u. 14. szám alatti épületét. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és a 
szükséges feladatok ellátására. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Vincze Lászlóné intézményvezető 
5. Angyal Balázsné Gondozási Központ vezetője 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Kiskincstári csoport 
8. Irattár 

 
 
 
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő használtvíz-tározó ta-
von halászati jog gyakorlásának meghatározásáról, valamint a 2017. évi szezonra vo-
natkozó belépőjegyárairól szóló 57/2017.(III.28.) Kt. határozat módosításáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
116/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő használtvíz-tározó tavon horgászati jog 
gyakorlásának meghatározásáról, valamint a 2017. évi szezonra vonatkozó 
belépőjegyárairól szóló 57/2017.(III.28.) Kt. határozat módosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű 
Fürdő használtvíz-tározó tavon horgászati jog gyakorlását engedélyezni, a 
horgászati szabályzatnak megfelelően. 
 
Továbbá a 2017. évben alkalmazandó belépőjegyárakról szóló 
57/2017.(III.28.) Kt. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Napi horgász jegy díja: 1.500,- Ft/nap 
Kedvezményes Napi horgász jegy díja (helyi lakosoknak): 1.000,- Ft/nap” 
 
A módosítás 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig érvényes. 
 
A képviselő-testületi határozat taggyűlés elé terjesztésével megbízza Szabó 
András polgármestert. 

 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 
HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. VP2-4-1-4-16 kódszámú felhívásra 
benyújtott pályázatához történő tulajdonosi hozzájárulásról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
117/2017.(V.23.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. VP2-4-1-4-16 kódszámú felhívásra benyújtott 
pályázatához történő tulajdonosi hozzájárulásról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglaltak 
szerint figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
5. és 6. §-ában foglaltakat a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. az önkormányzati 
tulajdonban lévő 0586/1. hrsz-ú kivett közútra vonatkozó kérelméről az 
alábbiak szerint dönt: 

 
- a Kunhegyes külterület 0586/1 helyrajzi számú, kivett közút művelési 

ágú ingatlan felújításához, - a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. 
2017.05.22. napján érkezett kérelme alapján a VP2-4.1.4-16 kódszámú, 
„A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című 
pályázathoz – tulajdonosi hozzájárulást ad azzal, hogy Kunhegyes 
Város Önkormányzata a pályázathoz anyagi forrást nem biztosít; 
 

- Kunhegyes Város Önkormányzata, mint tulajdonos nyilatkozik, hogy a 
pályázat kötelező fenntartási időszakának végéig a támogatást igénylő 
az elkészült szilárd burkolatú utat feltétel és korlátozás nélkül 
rendeltetésszerűen használhatja. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges feladatok ellátására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. kérelmező 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Kerekes Sándor építési hivatalvezető 
8. Irattár 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 40 perckor 
bezárja és zárt ülés keretében folytatják a napirendi pontok megtárgyalását 
 
 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző 
polgármester  jegyző 


