
 

 

Iktatószám: 59-60/2017/KVÖ 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2017. szeptember 12-én megtartott nyilvános 
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

 
Sorszám: 13. 

 

 

 

 

 

Rendelet 

száma 

 

Rendelet tárgya Kódszám 

13/2017. a helyi építési szabályzatról szóló 3/2011.(I.26.) számú ön-
kormányzati rendelet módosítása 

D2 

 

 

 

 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
 

Határozat 

száma 

 

Határozat tárgya Kódszám 

173/2017. Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségveté-
sének I. félévi teljesítéséről 

Z1 

174/2017. a 7/2011. (I.25.) számú Képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott Kunhegyes város településszerkezeti tervének 
módosításáról 

K8 

175/2017. Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. év I. félévi ön-
kormányzati kulturális és sport rendezvényeinek költség- 
felhasználásáról  

Z1 

176/2017. a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. II. 
negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

C2 

177/2017. 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
felhasználására 

Z1 

178/2017. a területi és iskolai védőnői álláshely meghirdetésére K1 
179/2017. Együttműködési megállapodás aláírására a Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával a ka-
marai választások lebonyolításában való technikai közre-
működés biztosítására 

Z1 
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180/2017. Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 
folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési 
alapanyagok beszerzésére szóló Közétkeztetést Pályázó 
Kft.-vel kötött szerződésmódosításáról 

Z1 

181/2017. a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú „Zöld 
városrész kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belte-
rületén” című pályázat megvalósításához szükséges terve-
zői feladat ellátásához 

A15 

182/2017. a TOP-3-2-1-15-JN1-2016-00005 " azonosító számú, 
Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és 
energia felhasználásának racionalizálása" című pályázat-
ban megvalósuló beruházás műszaki ellenőrének kiválasz-
tásához 

A15 

183/2017. Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Kony-
ha, székhely intézmény változása miatt SZMSZ, házirend 
és pedagógiai program módosításáról 

J4 

184/2017. Bojti Attila és Bojti Imre (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) 
egyéni vállalkozókkal kötött bérleti szerződés 
módosításáról 

D7 

185/2017. a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról  

E16 

186/2017. a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási 
megállapodásának egységes szerkezetbe foglalásáról 

E16 

187/2017. települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati tá-
mogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

Z1 

188/2017. a Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. társaság 
alapításában történő részvételről 

Z1 

189/2017. az 11-22567-1-001-11-12 kóddal rendelkező KH-IV meg-
nevezésű víziközmű-rendszer 2018-2032 tervezési idő-
szakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei 
jóváhagyásáról  

Z1 

190/2017. az 11-22567-1-001-11-12 kóddal rendelkező KH-IV meg-
nevezésű víziközmű-rendszer 2017. évi módosított felújí-
tási és pótlási tervrészének jóváhagyásáról  

Z1 

191/2017. a 21-12441-1-002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-SZV 
megnevezésű víziközmű-rendszer 2018-2032 tervezési 
időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei 
jóváhagyásáról  

Z1 

192/2017. a 21-12441-1-002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-SZV 
megnevezésű víziközmű-rendszer 2017. évi módosított 
felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásáról  

Z1 

193/2017. a Kisér utca, Ady u.- Kisér utca kereszteződése, József 
Attila lakótelep valamint a Pósa Lajos utca aszfaltjavítási 
munkálatainak elvégzéséhez 

Z1 

194/2017. a Kistérségi Startmunka mintaprogram Közút program ke-
retén belül a Béke út aszfaltozási munkálatainak elvégzé-
séhez 

Z1 
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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 12-
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, Szoboszlai Haj-

nalka gazdasági osztályvezető, Lukácsné Nagy Erika vezető-
főtanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, 
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Oláh Katalin ügyintéző, 
Szirmai József, Fábián-Major Anikó intézményvezető, Kis-Vén 
Erika az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság tagja, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Köz-
alapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak és 
Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a megjelenteket a soron kívüli képviselő-testületi 
ülésen  
 
Az ülés határozatképes, kilenc önkormányzati képviselő megjelent. 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 kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
 
Nagy Kálmán képviselő elmondja, tudja nagyon jól, hogy a 34. számú út nem az önkor-
mányzat feladatköréhez tartozik ennek a rendbetétele, de úgy gondolja egy felhívást min-
denféleképpen el kellene juttatni a közútkezelőhöz a testület nevében. A volt mozi előtti 
kanyar életveszélyes, javasolja hogy hívják fel a közútkezelő figyelmét erre, mert veszély-
telenül nem lehet bekanyarodni sem nagy sem kis ívben. Másik kérdése, az, hogy a köz-
művek megépítése után illetve nagyon sok helyen ki lettek foltozva az utak, ott ahol első-
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sorban a csatornázás megtörtént. Nagyon sok helyen ezek a javítások megsüllyedtek. A 
Purgány utcán nem lehet végigmenni, úgy hogy ne koccanjon, a széle nagyon tönkre van 
menve, ahol fel lett vágva az úttest, meg van süllyedve. Ez még garanciális időbe belefér, 
mikorra várható, hogy ezeken a szakaszon valamiféle javítás történik. Megkérdezi, hogy 
ezzel lehet-e valamit csinálni. A harmadik kérdése, az, hogy a fürdő előtt a bekötő út mel-
letti területen sokszor parkolnak személygépkocsik. Megkérdezi, hogy ennek a területnek a 
karbantartása kihez tartozik. Ahol megépült a valamikori apasztó, ott már egészen a 34.-es 
útig kinőtt a nád, ez kinek a feladata. 
 
Szabó András polgármester elmondja, tudja képviselő úr, hogy ez az önkormányzat fel-
adata, miért kérdez ilyeneket. A 34-es számú úttal, a mozi sarokkal kapcsolatban elmondja, 
hogy többször volt már kint a közútkezelő és csinálták, de írni fognak egy levelet, ebben az 
ügyben, amennyiben a képviselő-testület ezt támogatja. Megkérdezi a képviselő-testület 
tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy a közútkezelőnek jelezzék ezt a problémát, kéri a képvi-
selőket, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot - alakszerű határozathozatal mellőzésével -, hogy a közútkezelő-
nek írjanak egy levelet. 
 
Szabó András polgármester megkéri alpolgármester urat, hogy a garanciális javításokkal 
kapcsolatban tájékoztassa a jelenlévőket. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy a múlt héten végezték a garanciális bejárá-
sokat. Feltérképezték a beruházások kapcsán keletkezett hibákat. A csapadékvíz beruházás 
kapcsán keletkezett hibák kijavítására a kivitelező október 15-ig vállalt határidőt, a 
szennyvíz beruházás által okozott garanciális hibák kijavítására december 16-ig vállalták a 
határidőt. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a fürdő bejáratának környékének karbantartá-
sa az önkormányzat feladata. Megbízza Szabó Józsefet a „Kunhegyes Városért” Közala-
pítvány csoportvezetőjét, hogy ha a fű 10 – 15 cm-nél nagyobba akkor vágják le, próbálják 
meg a nádat is levágni.  
Megkérdezi van-e még valakinek felvetése. 
 
 
További hozzászólás hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről  

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
173/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót 1-16. számú mel-
lékletekkel együtt 
 

elfogadja. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város a helyi építési szabályzatáról szóló 3/2011.(I.26.) szá-
mú önkormányzati rendelet módosítása és a 7/2011.(I.25.) számú Képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítása 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, 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 rendelet tervezetet és a határozati javaslatot is. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 



 
 

6 
 

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 
 

13/2017.(IX.13.)  
önkormányzati rendelete 

 
a helyi építési szabályzatról szóló 3/2011.(I.26.) számú önkormányzati rendelet módo-

sítása 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 

 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
174/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 7/2011. (I.25.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Kunhegyes város tele-
pülésszerkezeti tervének módosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről 9§ (1) bekezdése értelmében, továbbá a 
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési 
és Építési Követelmények 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Kunhegyes 
Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 7/2011. (I.25.) számú határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Tervet a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező leírás és a 2. számú mellékletet képező „Településszerkezeti Terv Mó-
dosítás” megnevezésű TSZ - 1/m1 rajzszámú tervlap szerint módosítja. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Feketéné Csoma Ildikó építési ügyintéző 
5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. I. lh. II/5. 

 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a 2017. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költ-
ségfelhasználásáról 

(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 az egészségügyi helyzetről, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
175/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport ren-
dezvényeinek költség- felhasználásáról  

 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2017. I. félévében 
megvalósult önkormányzati szervezésű - kulturális és sport – rendezvények, 
illetve a kitüntető díjak költségfelhasználásáról készült tájékoztatást a mellé-
kelt formában 

 
e l f o g a d j a. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. év II. negyedévi tevékeny-
ségéről 

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
176/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. II. negyedéves tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes 
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány 2017. év II. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a 
mellékelt tartalommal – jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke 
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés 2017. évi elnyert közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhaszná-
lásáról  

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, 232.000 Ft-ot nyert a Kunhegyesi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ a 2017. évi 
érdekeltségnövelő pályázaton. A Teleház helyén Információs központ kialakítására tervez-
ték fordítani ezt az összeget, bútorok és műszaki berendezések beszerzésére. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
177/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználására 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklete II. 4. a) 
pontja alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére vonat-
kozó: a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Ilosvai Var-
ga István Városi Művelődési Központ tagintézménye működését segítő technikai 
eszközök, berendezési tárgyak vásárlását célzó pályázaton nyert támogatással 
egyetért és azt elfogadja.  

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez 
mellékelt módosított költségvetést elfogadja. 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a pályázathoz kapcsolódó szerződés aláírásával.   

 
 

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

mény igazgatója 
6. Lukácsné Nagy Erikavezető-főtanácsos 
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HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a területi és iskolai védőnői álláshely meghirdetésére 

 (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 az egészségügyi helyzetről, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
178/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a területi és iskolai védőnői álláshely meghirdetésére 
 

 
A pályázatot meghirdető szerv neve: 
Kunhegyes Város Önkormányzata 
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. 
 
Betöltendő munkakör: 
Kunhegyes város III. sz. védőnői körzet – területi védőnő a hozzá kapcsolódó 
iskola védőnői feladatokkal 
Kunhegyes város V. sz. védőnői körzet – területi védőnő a hozzá kapcsolódó 
iskola védőnői feladatokkal 
 
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével. 
 
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meg-
határozott feladatok ellátása a kunhegyesi III.-V. sz. védőnői körzetben. (ellá-
totti fő: változó) 
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meg-
határozott feladatok az iskolaorvossal együtt, illetve ezen rendelet 3. sz. mel-
lékletében meghatározott önálló feladatok végzése. (ellátotti fő: változó) 
 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
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A munkavégzés helye: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelő – Védőnői Szolgálat 
5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 4. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
A területi pótlék megállapítására, illetve egyéb illetménykiegészítésre a az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozá-
sának részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm. rendelet  rendelkezései az 
irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
• Felsőfokú képesítés, főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal 

egyenértékű elismert oklevél 
• magyar állampolgárság 
• büntetlen előélet 
• cselekvőképesség 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• helyismeret 
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (1-3 év) 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• önéletrajz 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (A közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. 20.§ (4) és (5) bekezdésének való 
megfelelés) 

• iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i) 
• érvényes működési nyilvántartási igazolvány másolata 
• megismerhetési nyilatkozat (hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve 
betekintésre jogosultak általi megismeréséhez) 

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Képviselő-
testület zárt vagy nyilvános ülésen tárgyalja meg. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követő hónap 1. napjától 
tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
A közigállás internetes portálon történő megjelenéstől számított 30 nap. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pénzes Tímea 
nyújt, a jegyzo@kunhegyes.hu e-mail címen és/vagy az 59/530-500-as telefon-
számon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
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A pályázatot 1 példányban, postai úton, Kunhegyes Város Polgármesterének 
címezve kell megküldeni. (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 

 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Kunhegyes város védőnői körzet pályázat” 

 
A pályázat elbírálásának módja: 
A Képviselő-testület dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésen a köz-
alkalmazotti jogviszony létesítéséről. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. október 30. 

 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
• www.kunhegyes.hu 
• https://kozigallas.gov.hu 

 
Egyéb, lényeges információ: 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés együttműködési megállapodás aláírására a Magyar Agrár, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával a választások technikai feltételeinek biztosí-
tásában való közreműködésre 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, november 3-ra tűzték ki a választást. Amennyiben 
a képviselő-testület megszavazza a Művelődési Házban egy helyiséget biztosítanak a vá-
lasztás lebonyolítására. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolat-
ban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, 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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179/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
Együttműködési megállapodás aláírására a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidék-
fejlesztési Kamarával a kamarai választások lebonyolításában való technikai közreműkö-
dés biztosítására 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megismerte és jóvá-
hagyja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával 
a 2017. november 3-án tartandó kamarai választások lebonyolításával kapcso-
latban a megkötésre kerülő együttműködési megállapodást az alábbiak sze-
rint: 
 
1.) Kunhegyes Város Önkormányzati képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésére úgy határoz, hogy a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával (székhelye: 1119 Buda-
pest, Fehérvári út 89-95.; képviseli Győrffy Balázs elnök meghatalmazásából 
Kiss Róbert, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgató) a jelen előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal együttműködési megállapodást köt 2017. 
november 3.-ik napjára az Önkormányzat tulajdonában lévő, 5340 Kunhegyes 
Szabadság tér 7. szám alatti ingatlan nagytermének térítésmentes használatba 
adására. 
 
 
2.) A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András Polgármestert az együtt-

működési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2017. szeptember 19. 
Felelős: Szabó András polgármester 

 
 
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Kiss Róbert igazgató, Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Ka-

mara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, 5000 Szolnok Pozsonyi út 68. 
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató, 5340 Kunhegyes Szabadság tér 7. 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
11. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes 
Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha folyamatos működéséhez szükséges 
élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére szóló Közétkeztetést Pályázó Kft-vel 
kötött szerződés módosításáról  

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Szolnoktej Kft. nem teljesítette a szerződésben 
meghatározott feltételeket. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is tárgyal-
ta, 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
180/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai 
Intézmény, Bölcsőde és Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési 
alapanyagok beszerzésére szóló Közétkeztetést Pályázó Kft.-vel kötött 
szerződésmódosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 
foglalt jogkörében eljárva,  
 

hozzájárul 
 
a Közétkeztetést Pályázó Kft-vel (4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10.) 
kötött szerződés módosításához. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. KÖZÉTKEZTETÉST PÁLYÁZÓ KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) 
9. OZIRISZ Kft. (5000 Szolnok, Nagy Sándor J. u. 31.) 
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú „Zöld városrész kiala-
kítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” című pályázat megvalósításához 
szükséges tervezői feladat ellátásához 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, három árajánlat érkezett a tervezői feladatok ellátá-
sával kapcsolatban. A legkedvezőbb ajánlatot az AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és 
Szolgáltató Kft. adta bruttó 2.476.500 Ft értékben. Megkérdezi jegyző asszonytól, hogy a 
sétáló utca mettől meddig lesz. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja a Füleki Sándor úttól a Petőfi utcáig lesz, lesz olyan 
ahol mindkét oldalán lesz sétáló utca. A Füleki Sándor utcánál lesz egy visszafordító, ott 
lesz egy kisebb játszótér is. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e valakinek kér-
dése 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
181/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú „Zöld városrész kialakítása a Kakat-ér 
mentén, Kunhegyes belterületén” című pályázat megvalósításához szükséges tervezői fel-
adat ellátásához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azo-
nosító számú „Zöld városrész kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belte-
rületén” című pályázat megvalósításhoz szükséges kiviteli terv elkészítésével  

2 476 500 bruttó Ft összegben 
 

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. -t  
bízza meg 
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1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata saját 

forrásból biztosítja. 
 

2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András pol-
gármestert a szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester0 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 5002 Boldog Sándor István 

körút 4. 
5. ÖKO MÁTRIX Környezetgazdálkodási Tervező és Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok 

Pálma utca 13. 
6. V&T Mérnöki Vállalkozási Kft. Rákóczi út 40-42. III. /6.  
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos  

 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-3-2-1-15-JN1-2016-00005 " azonosító számú, Kunhegyesi Pol-
gármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása" 
című pályázatban megvalósuló beruházás műszaki ellenőrének kiválasztásához 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, három árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot 
Horváth Ferenc egyéni vállalkozó adta bruttó 847.000 Ft értékben. Megkérdezi van-e vala-
kinek 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
182/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-3-2-1-15-JN1-2016-00005 " azonosító számú, Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 
épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása" című pályázatban meg-
valósuló beruházás műszaki ellenőrének kiválasztásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107.§ biztosított 
jogkörében eljárva a TOP-3-2-1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú "Kun-
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hegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásá-
nak racionalizálása" című pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátásával  
 

bruttó 847 000 Ft összegben 
 

Horváth Ferenc EV. (5000 Szolnok Csokonai út 96. II. 2.) -t 
 

bízza meg 
 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pá-

lyázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 
 

2. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András pol-
gármestert a szerződés aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. VATUKO Kft. 1114 Budapest Ulászló Budapest Ulászló u. 4. 1/13 
5. KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 5000 Szolnok 9688/4. hrsz 
6. Horváth Ferenc EV. (5000 Szolnok Csokonai út 96. II. 2.) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos      

 
 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha SZMSZ, 
házirend és pedagógiai program 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 az egészségügyi helyzetről, 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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183/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, székhely intézmény változása 
miatt SZMSZ, házirend és pedagógiai program módosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jóváhagyja Kunhe-
gyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha SZMSZ, házirend és peda-
gógiai programját az I. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyó 276/2016.(XII.15.) Kt. 
határozatát. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a I. számú 
melléklet szerinti pedagógiai programját és hatályon kívül helyezi a 
277/2016.(XII.15.) Kt. határozatát. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a I. számú 
melléklet szerinti házirendjét. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr  
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 

 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Bojti Attila és Bojti Imre egyéni vállalkozókkal (5300 Karcag, Damja-
nich u. 56.) kötött bérleti szerződések módosításáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
184/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
Bojti Attila és Bojti Imre (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) egyéni vállalkozókkal kötött 
bérleti szerződés módosításáról 

 
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 alábbiak szerint dönt: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Bojti Imre 
(szül.: Karcag, 1947.04.16., anyja neve: Győrfi Zsuzsanna) és Bojti Attila (szül.: 
Karcag, 1974.09.09., anyja neve: Farkas Ilona Mária) 5300 Karcag, Damjanich 
u. 56. egyéni vállalkozókkal megkötött határozott idejű szerződések módosítását 
az alábbiak szerint: 
„A bérleti jogviszony 2017. december 31. meghatározott időre szól.” 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés módosítás 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 

 
 

 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásá-
nak módosításáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, két határozatot kell elfogadni a képviselő-
testületnek. Tiszagyendán a Gorkij utat Szent Mihály úttá nevezték át. Emiatt kell módosí-
tani a megállapodást. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot a megállapodás módosításáról, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
185/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának módosításáról  
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-88. §-a, valamint a 
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodása XVI. A 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI fejeze-
tésnek 3. pontja alapján a     társulási megállapodás II. számú módosítását az 1. 
számú melléklet szerinti tartalommal 
 

elfogadja. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a társulási megállapodás II. számú módosítása és aktualizá-
lásai aláírására és az ezzel kapcsolatos teendők ellátására.  

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere 
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város Jegyzője 
3. Barta Ferenc Kunhegyes Város Aljegyzője 
4. Vincze Lászlóné Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény vezetője 
5. Szoboszlai Hajnalka Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal gazdasági osztályvezetője 
6.  Dr. Horváthné Zsoldi Katalin Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal költségvetési cso-

portvezetője 
7.  Fűtő Georgina Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal kiskincstári csoportvezetője 
8. Csehné Köteles Rozália Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal belső ellenőre 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a megállapodás egységes szerkezetbe foglalásáról, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
186/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának egységes szer-
kezetbe foglalásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Kunhegye-
si Mikro-térségi Szociális Társulás 9/2017. (VIII. 17.) számú határozatában jóvá-



 
 

21 
 

hagyott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását a 
jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és ezzel egyidejűleg ha-
tályon kívül helyezi a 107/2013. (V. 28.) Kt. határozattal jóváhagyott társulási 
megállapodást.   

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere 
4. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város Jegyzője 
5. Barta Ferenc Kunhegyes Város Aljegyzője 
6. Vincze Lászlóné Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény vezetője 
7. Szoboszlai Hajnalka Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal gazdasági osztályvezetője 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal költségvetési cso-

portvezetője 
9. Fűtő Georgina Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal kiskincstári csoportvezetője 
10. Csehné Köteles Rozália Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal belső ellenőre 

 
 
 
 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vo-
natkozó igény benyújtásáról 

(írásbeli) 
 
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 javaslatot a megállapodás módosításáról, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
187/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény be-
nyújtásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet III. 1. 
pontja alapján támogatási igényt nyújt be települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére.  
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Erről értesülnek: 
1. Belügyminisztérium (támogatási igény útján), Budapest 
2. Képviselőtestület tagjai 
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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. társaság alapításában törté-
nő részvételről 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
188/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. társaság alapításában történő részvételről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján részt kíván venni a Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit 
Kft. társaság alapításában és 2017. évi költségvetésében biztosítja az 
alapításhoz szükséges 200.000,- Ft összegű befizetést. 
 
További befizetést és kötelezettségvállalást a kunhegyesi projekt 
előrehaladásától teszi függővé. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
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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. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés víziközmű-rendszerenként készített tizenöt éves gördülő fejlesztési ter-
vek jóváhagyásáról és korábbi tervek módosításáról 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, négy határozatot kell hoznia a képviselő-
testületnek ezen a napirendi ponton belül. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezeteket. 
 
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 javaslatot, az 11-22567-1-001-11-12 kóddal rendelkező KH-IV megnevezésű 
víziközmű-rendszer 2018-2032 tervezési időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesz-
tési tervei jóváhagyásáról, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
189/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
az 11-22567-1-001-11-12 kóddal rendelkező KH-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
2018-2032 tervezési időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei jóváhagyá-
sáról  

 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 21. pontjában biz-
tosított jogkörében eljárva az 11-22567-1-001-11-12 kóddal rendelkező KH-IV 
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megnevezésű víziközmű-rendszer 2018-2032 tervezési időszakra vonatkozó ti-
zenöt éves gördülő fejlesztési terveit a melléklet szerinti tartalommal  

 
elfogadja. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a GBF felújítási és pótlási tervrészről szóló elfogadó nyilatko-
zat, a GBF beruházási tervezés hiányáról szóló nyilatkozat, és a GBF beruházási 
tervrész beadásáról szóló meghatalmazás csatolt tartalommal történő aláírására, 
valamint a kapcsolódó feladatok ellátására.  

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
7. TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőket, aki elfogadja a javaslatot, az 11-22567-1-
001-11-12 kóddal rendelkező KH-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 2017. évi módosí-
tott felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásáról, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
190/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
az 11-22567-1-001-11-12 kóddal rendelkező KH-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
2017. évi módosított felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásáról  

 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 21. pontjában biz-
tosított jogkörében eljárva az 11-22567-1-001-11-12 kóddal rendelkező KH-IV 
megnevezésű víziközmű-rendszer 2017. évi módosított felújítási és pótlási terv-
részét a melléklet szerinti tartalommal  

 

elfogadja. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a 2017. évi módosított GFT felújítási és pótlási tervrészről szó-
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ló elfogadó nyilatkozat csatolt tartalommal történő aláírására, valamint a kapcso-
lódó feladatok ellátására.  
 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
7. TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőket, aki elfogadja a javaslatot, a 21-12441-1-
002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 2018-2032 ter-
vezési időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei jóváhagyásáról, kézfel-
tartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
191/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 21-12441-1-002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
2018-2032 tervezési időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei jóváhagyá-
sáról  

 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 21. pontjában biz-
tosított jogkörében eljárva a 21-12441-1-002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-SZV 
megnevezésű víziközmű-rendszer 2018-2032 tervezési időszakra vonatkozó ti-
zenöt éves gördülő fejlesztési terveit a melléklet szerinti tartalommal  

 
elfogadja, és egyetért 

 

a GFT felújítási és pótlási tervrészről szóló elfogadó nyilatkozat, a GFT beruházá-
si tervrészről szóló elfogadó nyilatkozat, és a GFT beruházási tervrész beadásáról 
szóló meghatalmazás Abádszalók Város Önkormányzata általi aláírásával a csa-
tolt tartalommal. 
 
 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a kapcsolódó feladatok ellátására.  
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
7. TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 

 
 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőket, aki elfogadja a javaslatot, a 21-12441-1-
002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 2017. évi mó-
dosított felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásáról, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
192/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 21-12441-1-002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
2017. évi módosított felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásáról  

 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 21. pontjában biz-
tosított jogkörében eljárva a 21-12441-1-002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-
SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 2017. évi módosított felújítási és pótlási 
tervrészét a melléklet szerinti tartalommal  

 

elfogadja. és egyetért 

 

a 2017. évi módosított GFT felújítási és pótlási tervrészről szóló elfogadó nyi-
latkozat Abádszalók Város Önkormányzata általi aláírásával a csatolt tartalom-
mal. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
7. TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 
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TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kisér utca, Ady u.- Kisér utca kereszteződése, József Attila lakótelep 
valamint a Pósa Lajos utca aszfaltjavítási munkálatainak elvégzéséhez 
 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, lakossági bejelentések és saját felmérések alapján, 
a város belterületén a Kisér utca, Ady u. – Kisér utca kereszteződése, József Attila lakóte-
lep valamint a Pósa Lajos utca aszfaltjavítási munkálatokat végeznek el. A Pénzügyi, Gaz-
dasági és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság vélemé-
nye. 
 
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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
193/2017.(IX.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kisér utca, Ady u.- Kisér utca kereszteződése, József Attila lakótelep valamint a Pósa 
Lajos utca aszfaltjavítási munkálatainak elvégzéséhez 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §- ban biztosított 
jogkörében eljárva,  

 
- a Kisér utca, Ady u.- Kisér utca kereszteződése, József Attila lakótelep 260 

m2 kátyúzási, javítási munkálataival 
 
ERŐSS  ÚT  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -t bízza meg bruttó 10 859 

Ft négyzetméter egységáron bruttó 2 823 340 Ft keretösszeg erejéig  
 

- a Pósa Lajos utca útfelújítási munkálataival 
Bruttó 2 324 100 Ft összegben, az 

ERŐSS  ÚT  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -t bízza meg 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a felújítási költségeket saját költségvetésé-
ből finanszírozza. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Sza-

bó András polgármestert a szerződés aláírására.  
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. ERŐSS  ÚT  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3373 Besenyőtelek Fenyő utca 8. 
5. Észak- Agró Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3373 Besenyőtelek Gárdonyi 

Géza utca 4. 
6. Toptimber - Road Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Garadna 044/1 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző  
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 31 perckor 
bezárja és zárt ülés keretében folytatja a tanácskozást. 
 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző 


