
 

 

Iktatószám: KVÖ/170-18/2018. 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2018. március 06-án megtartott nyilvános 
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

 
Sorszám: 3. 

 
 
 
 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

 
 

Határozat 

száma 

 

Határozat tárgya Kódszám 

34/2018. Kunhegyes város versenysport tevékenységének 2018. évi 
támogatására 

K5 

35/2018. a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztására 

Z1 

36/2018. Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra 
felajánlott Kolbászszék utca 40. szám (1691 hrsz.) alatti 
ingatlan tárgyában 

D7 

37/2018. a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú „Hu-
mánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Pak-
tum Keretében” című pályázat megvalósításához szüksé-
ges partnerségi koordinátori feladatok ellátásához 

A15 

38/2018. Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt működő 
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyhája részére gázüzemű főzőüst beszerzéséhez szállító 
kiválasztásáról 

Z1 

39/2018. a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban nyer-
tes Komlósi-féle szélmalom felújítás pályázat megvalósí-
tásához szükséges kivitelező kiválasztásáról 

A15 

40/2018. a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" 
című, 1826339800 azonosító számú pályázat projektme-
nedzseri feladatok ellátásához 

A15 

41/2018. „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" cí-
mű, 1826339800 azonosító számú pályázat megvalósítás-
hoz szükséges kiviteli terv tervezőjének kiválasztáshoz 

A15 



 
 

2 
 

42/2018. a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú " Kun-
hegyes Kakat-ér rekonstrukciója I." című pályázat „Szem-
léletformáló, tájékoztató akciók megvalósítá-
sa”feladatainak ellátáshoz 

A15 

43/2018. a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú " Kun-
hegyes Kakat-ér rekonstrukciója I." című pályázat „Köte-
lező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok megvalósí-
tása” feladatainak ellátáshoz 

A15 

44/2018. a Kunhegyes Arany J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási 
munkáihoz szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztá-
sához 

Z1 

45/2018. a Kunhegyes Arany J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási 
munkáihoz lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás Bírá-
ló Bizottságának létrehozásáról 

Z1 

46/2018. a Kunhegyes Arany J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási 
munkái elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatásához  
gazdasági szereplők kiválasztásáról 

Z1 

47/2018. a járási Startmunka mintaprogramok és hosszabb időtar-
tamú közfoglalkoztatás hatósági szerződései jóváhagyásá-
ról szóló 22/2018. (II.13.) sz Kt határozat módosításáról 

Z1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 06-án 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Kunhegyes, Kossuth L. u. 39. 
 
 
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, Bodó István fő-

munkatárs, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, 
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Dr. Bánfi Zsuzsanna járási 
hivatalvezető, Major Anikó intézményvezető, Szabó József a 
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácsko-
zási joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
Szabó András polgármester köszönti járási hivatalvezető asszonyt és a soron következő 
képviselő-testületi ülésen a megjelenteket. 
 
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. 
 
Madarasi Imre képviselő elmondja, hogy többen megkeresték, hogy a Pósa Lajos úthibá-
ival kapcsolatban, ez a régi szakaszt érinti, ami vagy a szennyvíz vagy a belvízelvezetés 
beruházáskor történt. Nem tudja az önkormányzathoz érkezett-e bejelentés ezzel kapcso-
latban. Megkérdezi, hogy mikor javítják ki a hibákat. A másik dolog az lenne, hogy erdősí-
téssel kapcsolatban sok lakos kapott felszólítást, van, aki nem is tudott arról, hogy van er-
dője. Felszólítást kaptak, és többen megkeresték, hogy mi a teendő. Megkérdezi, hogy le-
hetne-e összehívni ezzel kapcsolatban tájékoztató. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólást, elmondja az első kérdésre alpol-
gármester úr a második kérdésre jegyző asszony fog válaszolni. 
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy fel vannak írva a hibák, amik nem kerültek 
kijavításra, ősszel nem végeztek a hibák kijavításával, azt az ígéretet kapták, hogy tavasz-
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szal vissza fognak jönni és kijavítják a hibákat. A lista a Duna Aszfaltnak is rendelkezésére 
áll. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy március 15-e után indulnak be a meleg aszfalt 
üzemek, ezek után kerül sor a hibák javítására. A második kérdéssel kapcsolatban elmond-
ja, hogy a múlt héten hétfőn volt egy tájékoztató az erdősítéssel kapcsolatban. A tájékozta-
tó meghívója a honlapon is fent volt, illetve a hirdetményeknél is ki volt függesztve. Eset-
leg még annyit meg tudnak tenni, hogy az újságban egy tájékoztatót megjelentetnek. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi, hogy van-e va-
lakinek más bejelenteni valója. 
 
 
További interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes város versenysport–tevékenységének 2018. évi támogatására 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság és az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság vélemé-
nyezte, megkérdezi mi volt a bizottságok véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
34/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város versenysport tevékenységének 2018. évi támogatására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. pontja szerinti 
kötelezően ellátandó feladatok alapján biztosított jogkörében eljárva, a sport 
támogatására elkülönített 2018. évi költségvetési összeg felosztásáról az 
alábbiak szerint döntött: 
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1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtott 
pályázatok alapján a rendelkezésre álló 8.000.000 Ft keretösszeget az 
alábbiak szerint osztja fel: 
 
Kunhegyesi Lovassport Egyesület  580.000 Ft 
Sporthorgász Egyesület  150.000 Ft 
Kunhegyes ESE  7.270.000 Ft 
- labdarúgás 
- röplabda 
Összesen:  8.000.000 Ft 
 

2. A támogatás utalásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya 
gondoskodik. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Gál Lajosné elnök, Sporthorgász Egyesület 
5. Szabó György ügyvezető, Kunhegyes ESE 
6. Ács Attila elnök, Kunhegyesi Lovassport Egyesület 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Bodó István főmunkatárs 

 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Indítvány a szavazatszámláló bizottságok megválasztására, új tagokkal történő kiegé-
szítésére 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, mindenki megkapta az előterjesztést. Megkérdezi 
jegyző asszonytól van-e kiegészítése. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, nem kíván kiegészítéssel élni. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
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35/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. §-ában biztosított jogkörében eljárva Kunhegyes vá-
ros szavazatszámláló bizottságai tagjainak és póttagjainak a következő személyeket 
választotta meg: 

 
Szavazatszámláló Bizottságok tagjai: 

 

 Szászi Gyuláné  Kossuth u. 48. 
 Barta Bettina  Mikszáth K. u. 5. 
 Nagy Lászlóné Gyepszél u. 54/a. 

  
 Páldi Csabáné  Kelet u. 13/a 
 Gál Ildikó Kossuth u. 16.  
 Földi Zsuzsanna  Kossuth u. 46  
  
 Katonáné Parázsó Éva Tiszagyendai u. 16. 
 Szabóné Nagy Mária Kálvin u. 3. II/6. 
 Békés Imréné Wesselényi u. 18. 
  
 Komáromi László Magyar u. 2/a.  
 Agócs Ferenc Szabadság tér 4. 
 Dósa Lajos Vénkert u. 34/a. 

 
 Dósa Ildikó Vénkert u. 34/a  
 Németi Miklósné Móricz Zs. u. 20.  
 Komáromi Lászlóné Magyar u. 2/a.  

 
 Bodnár Lajosné Gy. Molnár I. u. 27/B. 
 Czupp Ilona Árpád krt. 6. 
 Páldi Csaba  Kelet u. 13/a. 

 
 Ollári Jánosné Arany J. u. 17. 
 Somodi Edit Kinizsi u. 1. 
 Németi Anita  Péntekkút u. 30. 

 
 Angyal Balázsné Gyepszél u. 63/a 
 Németh Pálné Arany J. u. 88.  
 Smányi Györgyné  Széchenyi u. 2/a.  
 

 
Szavazatszámláló Bizottságok Póttagjaként bevonható személyek:  
Szalainé Koczó Erzsébet Arany J. u. 112. 
Kocsis Dorottya Petőfi S. u. 7. 
Hubai Erzsébet Erika Zrínyi M. u. 2. 
Szabó György Kálvin u. 3. II/6. 
Lukács Zsuzsanna Zádor utca 6. 
Takácsné Zelizi Mária Purgány u. 27. 
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Fekete Zoltánné Ágota u. 1/a. 
Szabóné Kasza Katalin Zrínyi u. 6. 
Kissné Csúr Ágnes Zádor u. 37. 
Vinczéné Lencz Éva Kossuth Lajos u. 176. 
Horváth Szandra Kossuth Lajos u. 101/a. 
 
 

Egyúttal a képviselő-testület a 184/2014. (IX.11) Kt. határozatát hatályon kívül he-
lyezi. 

 
 
 
Erről értesülnek: 
1. Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szabó András polgármester 
4. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Kol-
bászszék utca 40. szám (1691. hrsz.) alatti ingatlan tárgyában 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezet „A” változatát. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
36/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Kolbászszék utca 40. szám 
(1691 hrsz.) alatti ingatlan tárgyában 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 
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22/2004.(V.01.) rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt: 
 
Magyari Andrásné (sz.név: Mága Mária, an.: Horváth Jolán, szül: Kunhegyes, 
1963.03.12.) 5340 Kunhegyes, Kolbászszék utca 42. szám alatti lakos kérelmét, 
mely a tulajdonát képező ingatlan – nyilvántartásban szereplő Kunhegyes, 
Kolbászszék utca 40. szám alatti 1691 hrsz-ú belterületi ingatlan 
megvásárlására vonatkozik  
 

TÁMOGATJA 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata részére megvásárlásra felajánlott közös 
tulajdonban lévő ingatlant – ingatlan értékbecslési érték szerint – 100.000 Ft 
azaz Egyszázezer forintért megvásárolja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az adásvételi 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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Magyari Andrásné (5340 Kunhegyes, Kolbászszék utca 42.) 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú „Humánerőforrás bő-
vítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályázat megvalósítá-
sához szükséges partnerségi koordinátori feladatok ellátásához  

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, mindenki megkapta az előterjesztést. A „Humán-
erőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályázat megva-
lósításához szükséges partnerségi koordinátori feladatok ellátására javasolja Szathmári 
Fruzsinát bízzák meg 2017.11.29. – 2021.01.31-ig bruttó 287.500 Ft/hó + 63.250 Ft/hó já-
rulék összegben. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolat-
ban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
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37/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú „Humánerőforrás bővítése a Kunhegye-
si Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályázat megvalósításához szükséges partner-
ségi koordinátori feladatok ellátásához 
 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pont-
jában biztosított jogkörében eljárva a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító 
számú „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Kereté-
ben” című pályázat partnerségi koordinátori feladatainak ellátásával, a 2017. 
11. 29- 2021. 01. 31-ig tartó időszakra 287 500/hó + 63 250 Ft/hó járulék, 
mindösszesen 7 494 167 Ft bér és 1 648 717 Ft járulék összegben  
 

Szathmári Fruzsinát (5340 Kunhegyes Mikes Kelemen u. 9.) 
 bízza meg 

 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati 

forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szathmári Fruzsina 5340 Kunhegyes Mikes Kelemen u. 9. 
5. Sándor Anikó projektmenedzser 4027 Debrecen, Dózsa György u. 11. 4/17. 
6. Bibókné Simon Mária pénzügyi vezető5340 Kunhegyes Gy. Molnár u. 31/A 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos  

 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt működő Kunhegyes 
Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyhája részére gázüzemű főzőüst beszerzé-
séhez szállító kiválasztásáról 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, hogy a legkedvezőbb 
árajánlatot adó Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt-től kerüljön beszerzésre a fő-
zőüst. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
38/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt működő Kunhegyes Város Óvodai 
Intézmény, Bölcsőde és Konyhája részére gázüzemű főzőüst beszerzéséhez szállító 
kiválasztásáról 
 

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

megbízza 
Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt. (2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 4.) –t 
 
Bruttó szállítási díj: 1.193.800 Ft 
 
A készülék szállítása és szakszerű beüzemeléséhez szükséges anyagok költsége: 
85.000 Ft + ÁFA 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 
intézményvezetőt a beszerzéshez szükséges teendők elvégzésére. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Gasztormetál Gép- és Berendezésgyártó Zrt. (2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 4.) 
9. Gasztronagyker Kft. (4031 Debrecen, Kötösgát sor 1-3.) 
10. Gasztromega Kft. (1138 Budapest, Fóti út 79-81.) 
11. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban nyertes Komlósi-féle 
szélmalom felújítása pályázat megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, hogy a legkedvezőbb 
árajánlatot adó Malom-Bau Kft.-t bízzák meg a kivitelezéssel. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
39/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban nyertes Komlósi-féle szélmalom felújí-
tás pályázat megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásáról 

 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a Komlósi-féle szélmalom felújítás 
című projekt kivitelezési munkáinak ellátásra bruttó  20 718 940 Ft összegben 
 

Malom-Bau Kft.-t bízza meg 
 

2. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati 
forrásból elnyert támogatásba és a 216/2017. (X.10.) Kt. határozat alapján kí-
vánja elszámolni. 
 

3. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert a szerződés aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester0 
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  
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7. Hegyesi Szolgáltató Kft. (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 79.) 
8. Tiszántúli Mély és Magasépítő Kft. (5324 Tomajmonostora, Petőfi Sándor út 466 

hrsz.) 
9. Malom-Bau Kft. ( 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 3246 hrsz) 

 
 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című, 
1826339800 azonosító számú pályázat projektmenedzseri feladatok ellátásához 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, hogy a legkedvezőbb 
árajánlatot adó Szathmári Balázst bízzák meg a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
40/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
a  „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 1826339800 azonosító szá-
mú pályázat projektmenedzseri feladatok ellátásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekez-
dés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a „0962/2 hrsz-ú külterületi 
út kiépítése Kunhegyesen" című, 1826339800 azonosító számú pályázat 
projektmenedzseri feladatainak ellátásával bruttó 120 000 Ft/hónap, 
bruttó  1 080 000 Ft/9 hónap Ft összegben  

 
Szathmári Balázst (4028 Debrecen, Nagyerdei körút 12.) bízza meg 

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

lyázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 
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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. Leiter Xavéria 4027 Debrecen, Nyár utca 17. 3/4. 
5. Szathmári Balázs 4028 Debrecen, Nagyerdei körút 12. 
6. Sándor Anikó 5836 Dombegyház, Ifjúsági ltp. A/3. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos      

 
 
 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című, 
1826339800 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges kiviteli terv terve-
zőjének kiválasztásához 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, hogy a legkedvezőbb 
árajánlatot adó Vízkörterv Kft.-t bízzák meg a kiviteli terv elkészítésével. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
41/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
„0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 1826339800 azonosító számú 
pályázat megvalósításhoz szükséges kiviteli terv tervezőjének kiválasztáshoz 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pont-
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jában biztosított jogkörében eljárva a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kun-
hegyesen" című, 1826339800 azonosító számú pályázat kiviteli terv elkészítésé-
vel bruttó bruttó 698 500 Ft összegben a  

 
Vízkörterv Kft-t (1144 Budapest, Ond Vezér útja 21. 5/22.) bízza meg 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a tervezés költségét saját forrásból biztosít-

ja.  
 

2. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert, a szerződés aláírására 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Vízkörterv Kft. 1144 Budapest, Ond Vezér útja 21. 5/22. 
5. Értékterv Kft. 2045 Törökbálint, Józsefhegyi út 84. 
6. Via Comp Budapest Zrínyi Ilona u. 13. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

     
 
 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú „Kunhegyes Kakat-ér 
rekonstrukciója I.” című pályázat „Szemléletformáló, tájékoztató akciók megvalósí-
tása” feladatainak ellátásához 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, hogy a legkedvezőbb 
árajánlatot adó MG Erdő Kft-t bízzák meg a feladat ellátásával. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
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42/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú " Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója 
I." című pályázat „Szemléletformáló, tájékoztató akciók megvalósítása”feladatainak 
ellátáshoz 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekez-
dés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a című pályázat a TOP-2.1.3-
15-JN1-2016-00020 azonosító számú " Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója 
I." című pályázathoz kapcsolódó „Szemléletformáló, tájékoztató akciók 
megvalósítása” feladat ellátásával bruttó 420 000 Ft összegben 
 

az MG Erdő Kft-t (5241 Abádszalók István király u. 15.) 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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Plantum’3 Mérnöki Tanácsadó Bt. Szentendre Szentlászlói út 96. 
6. Régió Tanácsadó ’99 Bt. 4032 Debrecen Károli Gáspár u. 12. 2. 
7. MG Erdő Kft. 5241 Abádszalók István király u. 15. 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos      

 
 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú „Kunhegyes Kakat-ér 
rekonstrukciója I.” című pályázat „Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok 
megvalósítása” feladatainak ellátásához 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, hogy a legkedvezőbb 
árajánlatot adó Szféra-Tisza Kft.-t bízzák meg a feladat ellátásával. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
43/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú " Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója 
I." című pályázat „Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok megvalósítása” fel-
adatainak ellátáshoz 
 

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-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azo-
nosító számú " Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I." című pályázat „Kötele-
ző tájékoztatás és nyilvánosság feladatok megvalósítása” feladat ellátásával 
469 900 Ft összegben 
 

a Szféra-Tisza Kft. 5000 Szolnok Damjanich u. 1. 
bízza meg 

 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályáza-

ti forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 
 

2. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert a szerződés aláírására 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Open Communications Kft. 1137 Budapest Szent István park 16.  
5. Szféra-Tisza Kft. 5000 Szolnok Damjanich u. 1.  
6. LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos      
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Arany J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási munkáihoz 
szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásához, Bíráló Bizottság létrehozásához és 
a kivitelezéshez gazdasági szereplők meghívásához 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, három határozati javaslatot tartalmaz az előterjesz-
tés. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi 
volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezeteket. A közbeszerzési szak-
értőnek Bakos Lászlót, a Bíráló Bizottság elnökének Barta Ferenc aljegyzőt, tagjainak Ba-
kos László közbeszerzési szakértőt, Fodor Imre műszaki ellenőrt és Lukács Andrásné 
pénzügyi szakértőt javasolja, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához javasolják a határozat 
tervezetben javasolt gazdasági szereplők meghívását. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, hogy Bakos László legyen a közbeszerzési szakértő, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
44/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Arany J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási munkáihoz szükséges  közbe-
szerzési szakértő kiválasztásához 
 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Kunhegyes Arany 
J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási munkáihoz szükséges  közbeszerzési 
megvalósításához a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (to-
vábbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 
115. § (1) bekezdés alapján szabályozott eljárás lefolytatásához szükséges 
szakértői feladatok ellátásával  
 

Bakos Lászlót (5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 103.) bízza meg bruttó 
508 000 Ft összegben. 

 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata saját 

forrásból biztosítja. 
 

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

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Tóth Róbert 5000 

Szolnok, Arany János utca 20. 
5. MELZS Kft. Ladányi Zsófia 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 
6. Bakos László 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 103.  
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos  

 
 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a Bíráló Bizottság tagjairól, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
45/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Arany J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási munkáihoz lefolytatásra kerülő 
közbeszerzési eljárás  Bíráló Bizottságának létrehozásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Kunhegyes Arany 
J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási munkálatainak megvalósításához, a Köz-
beszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti 
nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 11. § (1) bekezdésben szabályozott eljárás 
lefolytatásához Bíráló Bizottságot hoz létre az alábbi összetétellel: 

 
 

Elnök: Barta Ferenc aljegyző 
Tagok:  

- Bakos László (közbeszerzési szakértő építőmérnök, felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, felsőfokú műszaki 
végzettség - a közbeszerzési szakértelem biztosítására) 

- Fodor Imre Műszaki ellenőr 
- Lukács Andrásné pénzügyi szakértő (mérlegképes könyvelő) 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Bíráló Bizottsági tagokat az összegzés elfogadására 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok 
elvégzésére. 
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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. Bakos László (5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 103.) 
6. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos 

 
 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a közbeszerzési eljárás lefolytatásához a gazdasági szereplők kiválasztásáról, 
kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
46/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Arany J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási munkái elvégzésére közbeszer-
zési eljárás lefolytatásához  gazdasági szereplők kiválasztásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti nemzeti eljárás-
rend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott eljárás lefolytatásához az 
alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 

 
1. 4 Ék Kft Kunhegyes Toldi M. u. 9/a 
2. Népszer Kft. 5300 Karcag Szivárvány u. 4. 
3. Túrszol Kft. 5400 Mezőtúr Széchenyi u. 25. 
4. Kunhegyesi Építő Kft. 5340 Kunhegyes Zádor u. 4.  
5. BBB-Glas Kft. 5400 Mezőtúr Szolnoki u. 3. 

                      
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Bakos László (5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 103.) 
6. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos 
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a járási Startmunka mintaprogramok és hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás hatósági szerződései jóváhagyásáról szóló 22/2018.(II.13.) sz. Kt. határozat 
módosításáról 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat kérelme alapján a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala a hosszabb időtartamú 
közfolalkoztatási programot 100 fő létszámmal és csökkentett beruházási költséggel hagyta 
jóvá, ezért a korábbi képviselő-testületi határozatot módosítani szükséges. 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 kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
47/2018.(III.06.) Kt. h a t á r o z a t, 
a járási Startmunka mintaprogramok és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hatósági 
szerződései jóváhagyásáról szóló 22/2018. (II.13.) sz Kt határozat módosításáról 
          

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdés alapján 
a fenti határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
Intézményi segítés és közterületi karbantartás hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás 
 
Támogatási összeg: 37 212 620 Ft 
Felajánlott saját forrás: 0.- Ft 
Beruházási és dologi költség: 1. 030.051.- Ft 
Foglalkoztatott létszám: 100 fő 
A foglalkoztatás időtartama: 2018. 03. 01-2018. 06.30. 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kt. határozat módosítás-
sal nem érintett részét változatlan tartalommal hatályban tartja 

 

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

       
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 



 
 

21 
 

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 

 
 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 15 perckor bezárja és zárt ülés kere-
tében folytatják a tanácskozást. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


