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Határozat 
száma 

Határozat tárgya Kódszám 

239/2018. napirendi pontok elfogadása A19 
240/2018. a képviselőtestület 2019. év I. félévi munkaprogramjáról A19 
241/2018. a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját 

képező 2019. évi célok meghatározásáról 
B14 

242/2018. a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 2019. évi belső ellen-
őrzési tervének jóváhagyásáról 

D1 

243/2018. Kunhegyes város 2019. évi kulturális és sport rendezvé-
nyeinek tervezetéről 

Z1 

244/2018. Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi kultu-
rális és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről 

Z1 

245/2018. beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 

2018. december 1 – 2019. február 28. időszakra vonatkozó 

pályázathoz 
Z1 

246/2018. az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 
részére adomány nyújtásáról  

Z1 

247/2018. új településrendezési terv elkészítéséről K8 
248/2018. Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt működő 

Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 
folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési 
alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményéről 

Z1 
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249/2018. a Kunhegyes Szivárvány utca 32. (3393 hrsz.) beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez való hozzájá-
rulásról 

D7 

250/2018. a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító számú " 
0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című 
projekthez kapcsolódó  77/2018 (IV.24.) Kt. határozat 
módosításáról 

A15 

251/2018. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/1826339800 - Külterületi helyi köz-
utak fejlesztése Kunhegyesen- című projektek kivitelezési 
munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfogadá-
sához és az eljárás megindításához valamint a Közbeszer-
zési Terv módosítása 

A15 

252/2018. a " Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi foglalkoztatási 
Paktum keretén belül" című projekt megvalósításhoz szük-
séges pénzügyi vezető kiválasztásáról hozott  206/2017 
(IX.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez 

A15 

253/2018. a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási 
Paktum Keretében” című pályázat megvalósításához szük-
séges pénzügyi vezetői  feladatok ellátásához 

A15 

254/2018. a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú 
„Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat 
megvalósításához szükséges műszaki ellenőr 
kiválasztásáról hozott 251/2017.(XI.21.) Kt. határozat 
hatályon kívül helyezéséhez 

A15 

255/2018. a „TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú 
„Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat 
megvalósításához szükséges műszaki ellenőr 
kiválasztáshoz 

A15 

256/2018. a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú 
„Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című projekt 
kivitelezési munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § (1) 
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról 
hozott 237/2018. (XI.29.) Kt. határozat módosításáról 

A15 

257/2018. a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú „Zöld 
város kialakítása a Kakat-ér menté Kunhegyes 
belterületén” című pályázat megvalósításához szükséges 
műszaki ellenőr kiválasztásáról hozott 252/2017.(XI.21.) 
Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez 

A15 

258/2018. a „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú „Zöld 
város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes 
belterületén” című pályázat megvalósításához szükséges 
műszaki ellenőr kiválasztáshoz 

A15 

259/2018. a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú „Zöld 
város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes 
belterületén” című projekt kivitelezési munkálatainak 
elvégzésére a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló 
Bizottság létrehozásáról hozott 237/2018. (XI.29.) Kt. 
határozat módosításáról 

A15 
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260/2018. „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi alapítói 
támogatás kiegészítésről 

D7 

261/2018. az Abádszalókkal közös szennyvíztisztító telep területe 
tulajdonviszonyainak rendezése érdekében a 765/19. hrsz-
ú ingatlan felének megvásárlásáról 

D7 

262/2018. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény I. számú melléklet XII. Földművelés-
ügyi Minisztérium fejezet 10/03/33 „Lovas rendezvények 
támogatása” fejezeti kezelésű jogcímcsoportból a „Kunhe-
gyesi Lovasnapok” 2018. december 4-5-6 időpontban 
megrendezett rendezvény támogatási kérelme benyújtásá-
nak utólagos jóváhagyásáról 

Z1 

263/2018. a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a veze-
tékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó 
háztartások egyszeri támogatása tűzelővásárlásához aján-
lattevők kiválasztásáról 

Z1 
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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 20-án 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
Madarasi Imre, Magyar György, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Leven-
te, Somodi József, Vincze László önkormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, 

Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Barta Jenő építési 
hivatalvezető, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, 
Egyed Boglárka ügykezelő, Oláh Katalin ügyintéző, Major Anikó 
óvodavezető, Szabó József a Kunhegyes Városért Közalapítvány 
csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett 
jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen a meg-
jelenteket.  
 
Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Metzinger Ferenc képvi-
selő úr és Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő asszony igazoltan vannak távol. A 
képviselő-testület soron kívüli nyilvános ülését megnyitja.  
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a módosított napirend elfogadását. Kéri a képviselő-
testület tagjait kézfeltartással jelezze az, aki elfogadásra javasolja. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szava-
zattal elfogadja a következő határozattal: 
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239/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
napirendi pontok elfogadása 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – 
az alábbi módosított napirendet fogadja el: 

 
 
Nyilvános ülés keretében tárgyalandók: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatairól, helyi közművelődé-

si tevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítására (írásbeli) 
 

2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
évi I. félévi munkaprogramjára (írásbeli)  
 

3. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesít-
ménykövetelmények alapját képező 2019. évi célok meghatározására (írásbeli) 
 

4. Javaslat az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervére (írásbeli) 
 

5. Előterjesztés Kunhegyes Város 2019. évi kulturális és sport rendezvényeinek 
tervezetéről (írásbeli) 
 

6. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális és 
sportrendezvényeinek költségvetés tervezetéről (írásbeli) 
 

7. Előterjesztés beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2018. 
december 1 – 2019. február 28. időszakra vonatkozó pályázathoz (írásbeli) 
 

8. Előterjesztés az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület részére 
adomány nyújtásáról (írásbeli) 
 

9. Előterjesztés új településrendezési terv elkészítéséről (írásbeli) 
 

10. Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt működő Kunhegyes Város 
Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha folyamatos működéséhez szükséges 
élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményéről 
(írásbeli) 
 

11. Előterjesztés a Kunhegyes Szivárvány utca 32. (3393 hrsz.) beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról (írásbeli) 
 

12. Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 
1826339800 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 77/2018 (VI.24.) Kt. ha-
tározat módosításához (írásbeli) 
 

13. Előterjesztés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/1826339800 - Külterületi helyi közutak fej-
lesztése Kunhegyesen című projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére 
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Ajánlattételi felhívás elfogadásához és az eljárás megindításához valamint a 
Közbeszerzési Terv módosítása (írásbeli) 
 

14. Előterjesztés a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Pak-
tum Keretében”című pályázat kapcsán hozott 206/2017 (IX.21.) Kt. határozat 
hatályon kívül helyezéséhez valamint a megvalósításához szükséges pénzügyi 
vezető kiválasztásához (írásbeli) 
 

15. Előterjesztés a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I." című, TOP-2.1.3-15-
JN1-2016-00020 azonosító számú pályázat kapcsán hozott 251/2017 (XI.21.) 
Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez és a megvalósításhoz szükséges mű-
szaki ellenőr kiválasztáshoz valamint a 237/2018 (XI.29.) Kt. határozat módo-
sításához (írásbeli) 
 

16. Előterjesztés a  „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterü-
letén" című, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú pályázat kapcsán 
hozott 252/2017 (XI.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez és a meg-
valósításhoz szükséges műszaki ellenőr kiválasztáshoz valamint a 237/2018 
(XI.29.) Kt. határozat módosításához (írásbeli) 

 
17/1. Előterjesztés „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi alapítói támoga-

tás kiegészítéséről (írásbeli) 
 
17/2. Előterjesztés az Abádszalókkal közös szennyvíztisztító telep területe tulaj-

donviszonyainak rendezése érdekében a 765/19. hrsz-ú ingatlan felének meg-
vásárlásáról (írásbeli) 

 
17/3. Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

évi C. törvény I. számú melléklet XII. Földművelésügyi minisztérium fejezet 
10/03/33 „Lovas rendezvények támogatása” fejezeti kezelésű jogcímcsoport-
ból a „Kunhegyesi Lovasnapok” 2018. december 4-5-6 időpontban megren-
dezett rendezvény támogatási kérelme benyújtásának utólagos jóváhagyása 
(írásbeli) 

 
17/4. Előterjesztés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes 

gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támo-
gatása tűzifavásárlásához ajánlattevők kiválasztása. (írásbeli) 

 
 
 

Zárt ülés keretében tárgyalandók: 
 
Z-1. Előterjesztés Budai Éva lakásbérlő 5340 Kunhegyes, Bocskai utca 6. szám 

alatti ingatlannal kapcsolatos költségelszámolásáról (írásbeli) 
 

Z-2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Gyepszél u. 40/a. 3. ajtó) lakásbérleti szerződésének újrakötésé-
ről (írásbeli) 
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Z-3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Tompa Mihály utca 8.) szám alatti ingatlanra vonatkozó lakás-
bérleti szerződés újrakötéséről (írásbeli) 

 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselő-testület tagjai 

 
 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatairól, helyi közművelődési tevé-
kenység támogatásáról szóló rendelet módosítására 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet 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 rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igen szavazattal a ren-
deletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

13/2018.(XII.21.)  
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat közművelődési feladatairól, helyi közművelődési tevékenység támogatá-

sáról szóló 18/2006.(VII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi I. 
félévi munkaprogramjára 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Ügyrendi Bizottság véleményezte, megkérdezi 
mi volt a bizottság véleménye. 
 
Nagy Kálmán elmondja, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra 
javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
240/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
a képviselőtestület 2019. év I. félévi munkaprogramjáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzat és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X.22.) önkormányzati 
rendelet 7. § (1) bekezdéséven foglalt – feladat- és hatáskörében eljárva 2019. év I 
félévre vonatkozó munkatervét a következők szerint állítsa össze 

 
 
 
1./ Ülés időpontja: 2019. január 22. (kedd) 15.00 óra 

 
Napirendi javaslat: 

 
1. Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Véleményezi:   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
 

2. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. IV. negyedévi tevékeny-
ségéről 

 Előterjesztő: Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezető-
je 
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3. Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, Bölcsődei 
intézményben a 2019. évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról (írásbe-
li) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizott-

ság 

 
4. Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 
 
Z-1. Nyilatkozat alpolgármesteri tiszteletdíjról és egyéb juttatásról történő lemondás 
ügyében (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
 
 
 
 
 
 
2./ Ülés időpontja:  2019. február 12. (kedd) 15.00 óra 

 
Napirendi javaslat: 

 
1. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megállapítá-

sára 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Véleményezi:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

Megtárgyalja:  képviselőtestület valamennyi munkabizottsága  

        érdekképviseleti szervek 
 

2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3.§. (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei-
nek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről (írásbeli) 
Előterjesztő:  Szabó András polgármester  

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

Megtárgyalja: képviselőtestület valamennyi munkabizottsága 

 
3. Előterjesztés a 2019/2020-as tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának, vala-

mint az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról 
Előterjesztő:   jegyző 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-
zottság 
 

4. Beszámoló a 2018. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költ-
ségfelhasználásáról 

 Előterjesztő: Szabó András polgármester  
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Véleményezi:     Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-
zottság 
 

5. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Vá-
rosi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. évi munkatervének elfogadására 

 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság 
 

6. Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 
Z-1. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére (írásbeli) 

Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 
 
3./ Ülés időpontja:  2019. március  12. (kedd) 15.00 óra 

 
Napirendi javaslat: 
 
1. Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 Véleményezi:   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 
2. Előterjesztés Kunhegyes város versenysport–tevékenységének 2018. évi támogatásá-

ra (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 

 
 
 
 
 
4./ Ülés időpontja:  2019. március  26. (kedd) 15.00 óra 

 
Napirendi javaslat: 

 
1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, va-

lamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2018. (III.28.) rendelet módosításáról (írás-
beli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 

 
2. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Kunhegyes városában, javaslat a to-

vábbi feladatokra 
 Előadó:  Karcag város rendőrkapitánya 

 
3. Tájékoztató a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2018. évben végzett 

tevékenységéről (írásbeli) 
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Előterjesztő: Molnár Zoltán tűzoltóparancsnok 

 
4. Előterjesztés civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról (írásbeli) 

Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
5. Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2019. évi szezonra vo-

natkozó belépőjegyárairól (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
6. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési ütemtervére 

Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 
7. Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes 

Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi szakmai beszámolójának el-
fogadásáról (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 

 

8. Előterjesztés civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
9. Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 
 
 
 
5./ Ülés időpontja: 2019. április 16. (kedd) 15.00 óra 

 
Napirendi javaslat: 
  

1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő:  jegyző 

 
2. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2019. I. negyedévi tevékenysé-

géről 
 Előterjesztő: Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezető-

je 
 

3. Javaslat időszerű feladatok megoldására. 
 Előterjesztő:   Szabó András polgármester 
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6./ Ülés időpontja: 2019. május 28. (kedd) 15.00 óra 
 

Napirendi javaslat: 
 
17. Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről 

(írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
18. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységéről (írásbeli) 

Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 
19. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített éves be-

számolójának, közhasznúsági mellékletének valamint kiegészítő mellékletének elfo-
gadása (írásbeli) 
Előterjesztő: Imre Péter kuratóriumi elnök 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  

 

20. Előterjesztés Kunhegyes város szociális, egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 

 

21. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes 
Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha óvodai intézményében a 2019/2020-as 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 

 
22. Előterjesztés az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény terve-

zett nyári működéséről (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 

 

23. Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
24. Javaslat időszerű feladatok megoldására 

 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 
 

Z-1./  Javaslat kitüntető díjak adományozására 
 Előterjesztő: Szabó András polgármester 
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7./ Ülés időpontja: 2019. június 25. (kedd) 15.00 óra 
 

Napirendi javaslat: 
 
1. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi II. félévi 

munkatervének megállapítására (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

 

2. Javaslat a 2019. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költség-
vetés-tervezetére (írásbeli) 
Előterjesztő: Szabó András polgármester 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 

 

3./ Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 Előterjesztő:  Szabó András polgármester 

 
 
 
A munkatervben szereplő napirendek előterjesztéseinek leadási határideje: 

- legkésőbb a képviselőtestületi ülést megelőző 5. nap 
- bizottság által előzetesen véleményezendő előterjesztések esetében a bizottsági 

ülést megelőző 5. nap.  
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 

vezetője 
6. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közműve-

lődési Intézmény igazgatója  
7. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Önkormányzati munkabizottságok külső tagjai 
10. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke 

 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesítménykö-
vetelmények alapját képező 2019. évi célok meghatározására 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Ügyrendi Bizottság véleményezte, megkérdezi 
mi volt a bizottság véleménye. 
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Nagy Kálmán elmondja, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra 
javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
241/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2019. évi célok 
meghatározásáról 
 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői számára 2019. évre az alábbi kiemelt célokat határozza meg: 
 
 

I. ÁTFOGÓ CÉLOK 
1. Jó szervezési és alapos előkészítő munkával továbbra is biztosítani kell a 

képviselőtestület, valamint a bizottságok törvényes, eredményes és 
hatékony tevékenységét, melynek érdekében határidőre el kell készíteni és a 
testületi tagok részére el kell juttatni a döntéshozatalokhoz szükséges 
dokumentumokat elsősorban digitális úton. 

2. Határidőre elő kell készíteni a bizottságok és a képviselő-testület 2019. évi 
feladatait és célkitűzéseit tartalmazó munkatervi javaslatát. A munkatervben 
foglaltak végrehajtását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

3. A nemzeti ünnepeink, városi rendezvényeink, illetve más önkormányzati 
rendezvényeink előkészítése, színvonalas és méltó lebonyolítása és azon 
történő részvétel. 

4. A pénzügyi működés területén 2019. évben is elsődleges legyen a 
költségvetés végrehajtása során a költségvetési keretek betartása, a 
szabályszerűség biztosítása a célszerűségi, hatékonysági és a takarékossági 
szempontok figyelembe vételével az ASP rendszer alkalmazásával. 

5. Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralékok 
csökkentése. A behajtások hatékonyságának növelése. 

6. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében a likviditási 
helyzet folyamatos elemzése és szükség szerint soron kívüli előrejelzés. 

7. Az éves költségvetés végrehajtása, az előirányzatok  pontos vezetése, az 
analitikák folyamatos egyeztetése. Az éves beszámoló határidőre történő 
elkészítése. Közreműködés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásában a gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan 
biztosítása mellett, a célszerűségi, hatékonysági és költségtakarékossági 
szempontok messze menő figyelembevételével. A költségvetési rendeletben 
tervezett bevételek teljesítése, újabb bevételi források feltárása, a 
költségvetés kiadási előirányzatainak betartása. A költségvetési rendeletben 



 
 

15 
 

a fejlesztések és felújítások végrehajtása a beruházási terv szerint történjen, 
a prioritások meghatározásával. 

8. Az önkormányzati intézmények költségvetési gazdálkodásának ellenőrzése 
során a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, 
valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet kell 
vizsgálni. 

9. A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések 
elsajátítása és azok jogszerű alkalmazása. 

10. Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt 
kötelező továbbképzéseken való részvétel. 

11. Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás és a 
menedzsment szemléletű városüzemeltetés megvalósítása. 

12. Pályázati források felkutatása, a pályázatok szakszerű, ésszerű kidolgozása, 
költségtakarékos és jogszerű megvalósítása. 

 
 
 
 

II. TEVÉKENYSÉGI ÉS FUNKCIONÁLIS CÉLOK: 
Kiemelt célok: 

• A település gazdasági fejlődésének ösztönzése érdekében a vállalkozás 
élénkítés és a lakosság foglalkoztatási helyzetének további javítása, a 
foglalkoztatás kiemelt kezelése, szervezése, különös tekintettel a 
közfoglalkoztatásban és az Ipari park I. és II.-ben és egyéb pályázatokban 
rejlő lehetőségekre. 

• Tovább kell ápolni a testvérvárosi és egyéb kapcsolatokat, és fel kell tárni az 
ebben rejlő gazdasági, turisztikai, sport és kulturális lehetőségeket a város 
egészére vonatkozóan. 

• Erősíteni kell a város járásszékhelyi szerepét koordinációs szerepkörben 
tapasztalatcserék, konferenciák, tanácskozások és bemutatók szervezésével. 

• A városi portált (www.kunhegyes.hu) folyamatosan friss információkkal 
kell feltölteni, a tájékoztatás mind széles körűbbé tétele érdekében új 
rovatokat kell létrehozni. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok 
megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését elő kell segíteni 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit szem előtt tartva. 

• A kulturális, sport, turisztikai kiadványokat a költségvetésben jóváhagyott 
keretek között kell megjelentetni az e célra biztosított pályázati források 
maximális kihasználásával. 

• Gondoskodni kell a szociális ellátó rendszer működtetéséhez szükséges 
feltételek biztosításáról, illetve az önkormányzat részére kötelező új ellátási 
formák megteremtéséről, különös tekintettel a Család- és Gyermekjóléti 
Központ járási illetékességű működtetésére és az idősügyi 
infokommunikációs program, továbbá a „Kezdettől fogva - Kezedet fogva” 
EFOP-1.4.2-16-2016-00029 pályázat megvalósítására. 

• A testnevelés és a Sport helyi rendszerét úgy kell működtetni, hogy értékei a 
lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, járuljon hozzá a 
lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, valamint 
a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a közösségi sport népszerűsítéséhez. A 
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versenysportok támogatási rendszerében pedig törekedni kell a 
gyermekkorban történő fejlesztésre, utánpótlás nevelésre. 

• Továbbra is cél a lakosság tájékoztatása, felvilágosítása, bevonása a 
feladatok meghatározásába és végrehajtásába különösen a 
környezetvédelmére irányuló tevékenységekben, illetve támogatni kell a 
polgárok ilyen irányú kezdeményezéseit, a lakosság környezettudatos 
magatartásának kialakítását, kiemelt figyelemmel az ifjúság nevelésére, 
valamint a település fejlődésében a település arculati megjelenés 
véleményezésében a partnerségi rendelet szerint. 

• Az önkormányzat által elfogadott programokban, koncepciókban 
meghatározott, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott felújítási, 
fejlesztési, üzemeltetési feladatokat határidőre, hatékonyan, 
költségtakarékosan és jó minőségben kell megvalósítani. 

• Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati vagyon kezelésére és 
hasznosítására, valamint nyilvántartására. 

• A Területfejlesztési Operatív Programokban nyertes pályázatok 
megvalósulásának elősegítése, a még rendelkezésre álló források 
felkutatása, kihasználása. 

• Különös figyelmet kell fordítania 2020-ig tartó EU-s ciklus forrásainak 
minél teljeskörűbb lehívására, az abban rejlő lehetőségek maximális 
kihasználására, különös tekintettel az intézmények fejlesztésére, 
energiahatékonyabbá tételére. 

• A Polgármesteri Hivatal ügyintézésében erősödjön a szolgáltató jelleg és 
fokozottan érvényesüljön a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei. Az 
ügyintézési határidő pontos betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, 
felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése, a 
lehetőségekhez képest az eljárások egyszerűsítése. Kiemelendő továbbá, 
hogy javítani kell a szervezeti egységek közötti kommunikációt az ügyfelek 
tehermentesítése céljából. 

• A lehetőségekhez mérten biztosítani kell a közigazgatási tevékenység 
informatikai továbbfejlesztését, figyelemmel az elektronikus ügyintézés, az 
e-személyigazolvány és az ASP alkalmazás, és az információbiztonság 
követelményeire. 

• A jövőben is biztosítani kell a helyi közszolgáltatások jó színvonalának 
megtartását, lehetőségek szerinti minőségi javítását a közszolgáltatásokat 
igénybe vevő polgárok megelégedettségére. 

• Kiemelt figyelmet kell fordítani a 2019. évi európai parlamenti és a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választása szakszerű és 
jogszerű előkészítésére és lebonyolítására, a törvényesség biztosítására a 
hatályos jogszabályok alapján. 

 
III. A Képviselőtestület felhívja Barta Ferenc aljegyzőt, hogy a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselői 2019. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek 
meghatározására intézkedjen. 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Barta Ferenc aljegyző 
Közreműködik: Markót Klaudia humánpolitikai ügyintéző 
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IV. A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert, hogy az aljegyző 
2019. évi teljesítménykövetelményeit a II. pontban jóváhagyott kiemelt 
célkitűzések alapján állapítsa meg. 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Szabó András polgármester 
Közreműködik: Markót Klaudia humánpolitikai ügyintéző 

 
 
Erről értesülnek: 

Szabó András polgármester 
Képviselőtestület tagjai 
Barta Ferenc aljegyző 
Markót Klaudia humánpolitikai ügyintéző 
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, köztisztviselői 

 
 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervére  

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
242/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete - A költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 31-32.§-a alapján – a 2019. évi belső ellenőrzési tervet a mellék-
let szerinti tartalommal jóváhagyólag  

elfogadja. 
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Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egység vezetői 
6. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői 

 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város 2019. évi kulturális és sport rendezvényeinek terveze-
téről (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
243/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes város 2019. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetéről 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. évre tervezett 
kulturális és sport programokat összefoglaló programfüzet tartalmát a melléklet 
szerint előzetesen  
 

j ó v á h a g y j a. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a programfüzet ön-
kormányzati programjainak végleges költségét Kunhegyes Város Önkormány-
zatának 2019. évi költségvetési rendeletében tervezi, és a 2018. évi költségve-
tési rendeletben meghatározott keretszámokkal fogadja el.  

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Szentpéteriné Lévai Mária, a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-
mény igazgatója 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális és sport-
rendezvényeinek költségvetés tervezetéről (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
244/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek 
költségvetés-tervezetéről 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2019. év I. félévi önkormányzati rendez-
vények megvalósítására 1.641.000 Ft-ot, azaz egymillió-
hatszáznegyvenegyezer forintot a városi költségvetés-tervezetében  
 

        j ó v á h a g y j a. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a teljesítést követő soros képviselőtestületi 
ülésen áttekinti a 2019. I. félévben megvalósult önkormányzati kulturális és 
sport rendezvények költségfelhasználást. 

 
Felelős: Barta Ferenc aljegyző 
Határidő: 2019. augusztus 31. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
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4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató 
 

 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2018. decem-
ber 1 – 2019. február 28. időszakra vonatkozó pályázathoz (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy a pályázat 15 
fő segédmunkás foglalkoztatásáról szól 2018. december 1 – 2019. február 28. időszakra. 
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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
245/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2018. december 1 – 2019. febru-
ár 28. időszakra vonatkozó pályázathoz 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkö-
rében eljárva 
 

engedélyezi 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000, és 
11745145-15410072-10380004  fizetési számláira beszedési megbízás benyúj-
tását – a 2018. december 1 – 2019. február 28. időszakban 15 fő teljes munka-
idős segédmunkás foglalkoztatására irányuló pályázathoz kapcsolódóan - a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal NFA alábbi számlája javára: 
 
10045002-00313436-70000007. 
 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.  
A Képviselőtestület elfogadja az alábbi feltételeket: 
- fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap, 
- a felhatalmazás csak a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható 

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

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.) 



 
 

21 
 

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala (5340 
Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.) 

4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc János aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Gácsiné Szabó Ildikó Erzsébet ügyintéző 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület részére ado-
mány nyújtásáról (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, az Országos Egyesü-
let A Mosolyért Közhasznú Egyesület részére 20.000 Ft összegű adomány nyújtását java-
solja. 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
246/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület részére adomány nyújtásáról  

 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Egyesü-
let A Mosolyért Közhasznú Egyesület (1132 Budapest, Visegrádi utca 55-61. 
fsz. 10.) részére  
 

20.000.-Ft összegű adomány nyújtását jóváhagyja 
 
a 2018. évi költségvetése terhére a Kunhegyesi Mentőállomás részére műszer 
vásárlása céljából. 
 
A támogatás Kunhegyesi Mentőállomás javára történő felhasználását az Orszá-
gos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesületnek igazolnia kell. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András Kunhegyes Város Polgármesterét a csatolt támogatási szerződés aláírá-
sára. 
 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
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2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Nagy István Károly Országos Egyesület A Mosolyért (1132 Budapest, Visegrádi utca 

55-61. fsz. 10.) elnöke 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Molnár János költségvetési csoport ügyintézője 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Irattár 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés új településrendezési terv elkészítéséről (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
247/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
új településrendezési terv elkészítéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy új telepü-
lésrendezési tervet elkészítteti, az alábbiak szerint: 

 
1) A településrendezési terv elkészítésére árajánlatokat kér, a tervező kiválasz-

tása után az elkészítését megrendeli. 
 

2) A megvalósítás költségeinek fedezetét (cca. 10.000.000.- Ft + ÁFA) Kun-
hegyes Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében biztosítja.  

 
Határidő: 2019. december 31.  

Felelős: polgármester 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester  
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Barta Jenő építési hivatalvezető 
 
 
 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Város Önkormányzata irányítása alatt működő Kunhegyes Város Óvo-
dai Intézmény, Bölcsőde és Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek 
és főzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményéről (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
248/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt működő Kunhegyes Város Óvodai In-
tézmény, Bölcsőde és Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési 
alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményéről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt jogkörében 
eljárva a következő beszállítókkal kíván szállítási szerződést kötni 2019. január 01. 
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő, egy éves határozott időtartamra élel-
miszer és főzési alapanyag beszállítás tárgyában: 

 
 
 

1. rész: Sertéshús és marhahús, felvágottak, töltelékáruk, egyéb húsipari termékek, 
szalámik 

Beszállító neve és székhelye:  NAGYKUN-HÚS KFT. (5340 Kunhegyes, Kisér u. 1.) 
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2. rész: Baromfi hús 
Beszállító neve és székhelye: BAROMFIUDVAR 2002 KFT. (4002 Debrecen, Bal-

mazújvárosi út 10.) 

 
3. rész: Kenyér és pékáruk, egyéb sütőipari készítmény 
Beszállító neve és székhelye:  SZÖLÖSI SÜTŐIPARI KFT. (5340 Kunhegyes, Béke 

út 6.)  
 

4. rész: Tejtermék 
Beszállító neve és székhelye:  OZIRISZ KFT. (5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36.) 

 
5. rész: Mirelitáruk 
Beszállító neve és székhelye:  NATURICE KFT. (4080 Hajdúnánás, Szikra telep 

0946/13 Hrsz.) 

 
6. rész: Fűszeráruk, nehézáru, konzerváru, száraztészta, befőttek 
Beszállító neve és székhelye:  OZIRISZ KFT. (5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36.) 

 
7. rész: Zöldség – gyümölcs, tojás 
Beszállító neve és székhelye:  OROSZ JÓZSEFNÉ EV. (5340 Kunhegyes, Wesselé-

nyi u 18/a.) 

 

8. rész: Cukrászati termékek:  
Beszállító neve és székhelye:  VIKILOCK KFT. (1035 Budapest, Vörösvári út 17. 

8/22.) 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a szállítási szerződések aláírására. 

 
 
 
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. NAGYKUN-HÚS KFT. (5340 Kunhegyes, Kisér u. 1.) 
9. BAROMFIUDVAR 2002 KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) 
10. SZŐLŐSI SÜTŐIPARI KFT. (5340 Kunhegyes, Béke u. 6.) 
11. NATURICE KFT. (4080 Hajdúnánás, Szikra telep 0946/13 Hrsz.) 
12. OZIRISZ KFT. (5000. Szolnok, Nagy Sándor J. u 31.) 
13. OROSZ JÓZSEFNÉ (5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 18/a.) 
14. VIKILOCK Kft. (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 12.) 
15. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Szivárvány utca 32. (3393 hrsz.) beépítetlen terület megne-
vezésű ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
249/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyes Szivárvány utca 32. (3393 hrsz.) beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
értékesítéséhez való hozzájárulásról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ában foglalt jog-
körében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Lengyel Andor Zsombor (szül: Kunhegyes, 1976.02.12. a.n.: Göblyös Ibolya) 
5340. Kunhegyes, Nyár utca 31. szám alatti lakos kérelmét, amely jelenleg nem 
hasznosított önkormányzati tulajdonban lévő Kunhegyes, Szivárvány utca 32 
szám 3393 Hrsz. alatti beépítetlen terület megvásárlására vonatkozik 

 
TÁMOGATJA. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Kunhegyes, Szivárvány ut-
ca 32. (3393 hrsz.) alatt nyilvántartott beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 
Lengyel Andor Zsombor részére bruttó  216.000 Ft- azaz bruttó Kettőszázti-
zenhatezer forint összegért értékesíti. 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
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2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Lengyel Andor Zsombor (5340 Kunhegyes, Nyár utca 31.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 
1826339800 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 77/2018 (VI.24.) Kt. határozat 
módosításához (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, módosítani kell a 77/2018.(VI.24.) Kt. határozatot, 
mert az önerő helytelenül lett feltüntetve ebben a határozatban. Megkérdezi van-e valaki-
nek 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
250/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító számú " 0962/2 hrsz.-ú külterületi út 
kiépítése Kunhegyesen" című projekthez kapcsolódó  77/2018 (IV.24.) Kt. határozat 
módosításáról 
 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2018 (IV.24) 

Kt. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „0962/2 hrsz.-ú 
külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című, 1826339800 azonosító számú 
pályázat megvalósításához a Közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vényben (továbbiakban: Kbt.) szabályozott eljárás lefolytatásához szükséges 
szakérői feladatok ellátásával  
 
Bakos László (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 103.) bízza meg bruttó 
635.000 Ft összegben 
 
A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 501 650 
Ft-ot Támogatási szerződés szerint kívánja elszámolni és további 133 350 Ft 
önerőt biztosít. 
 

helyett 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „0962/2 hrsz.-ú 
külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című, 1826339800 azonosító számú 
pályázat megvalósításához a Közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vényben (továbbiakban: Kbt.) szabályozott eljárás lefolytatásához szükséges 
szakérői feladatok ellátásával  
 
Bakos László (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 103.) bízza meg brut-

tó 635.000 Ft összegben 
 
A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 501 650 
Ft-ot Támogatási szerződés szerint kívánja elszámolni melyből 5 % önerő és 
további 133 350 Ft önerőt biztosít. 
 
 

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

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. KÁR-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (5000 Szolnok, Arany J. u. 20.) 
4. Melzs Kft. (5322 Tiszaszentimre, Ív u. 14.) 
5. Bakos László (5231 Fegyvernek, Szent E. u. 103) 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/1826339800 - Külterületi helyi közutak fejlesztése 
Kunhegyesen című projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi 
felhívás elfogadásához és az eljárás megindításához valamint a Közbeszerzési Terv 
módosítása (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az eljárás lefolytatásához az ajánlattételi felhívás 
elfogadása szükséges. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolat-
ban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
251/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/1826339800 - Külterületi helyi közutak fejlesztése Kunhegyesen- 
című projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfogadásához 
és az eljárás megindításához valamint a Közbeszerzési Terv módosítása 
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1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az egybeszámí-
tási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával megállapította a beszerzés be-
csült értékét az alábbiak szerint: 
Egybeszámítás szerinti beszerzés becsült értéke: nettó 68.017.011.- HUF 
  

2. A Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megvizsgálta az eljá-
rási körülményeket és az alábbi eljárásrendet alakítja ki: 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti 
eljárásrend irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő 
alkalmazásával lefolytatandó eljárás.  
 

3. Közbeszerzési Terv módosítása (beszerzés felvétele) 
A Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a csatolt melléklet 
szerint a közbeszerzési tervsort elfogadja az EKR rendszerében az eljárást felveszi 
a fenti becsült költséggel. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a következőkben jelöli 
meg a beszerzés nettó forrását:  

Támogatás mértéke a Támogatói okirat alapján:     56.743.143.- 
HUF 

Önerő:                     11.273.868.- 
HUF 
Támogatói okirat szerinti rendelkezésre álló forrás:    56 743 143.- 
HUF 
-melyből: 
Támogatás intenzitása: 95 %, azaz:       53.905.986.- 
HUF, 
Biztosított önerő:  5 %, azaz:         2.837.157.- 
HUF, 
A tervezői költségvetés alapján biztosítandó többletönerő mértéke: 11.273.868.- 
HUF 
Önerő mértéke összességében:         14.111.025.- 
HUF. 

 
5. Az önerő nettó 14.111.025.- HUF mértékben az Önkormányzat 2019. évi költségve-

tésében rendelkezésre áll. 
 

6. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az alábbi     eljárási ira-
tokat elfogadja: Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció, Szerződéstervezet, Mű-
szaki dokumentáció, Közbeszerzési tervsort tartalmazó irat 

 
7.   Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 

 A Képviselő-testület a Bírálóbizottság előzetes vizsgálatát elfogadva az  alábbi 
gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:  

 
1. 4 Ék Kft. (5340 Kunhegyes Toldi M. u. 9/a) 
2. LAD-ÉP Kft. (5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.) 
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3. Tiszántúli Mély- és Magasépítő Kft. (5324 Tomajmonostora, Petőfi Sándor 
út 466 hrsz.) 
4. Gozsovics János EV. (5321 Kunmadaras, Karcagi út 10.) 
5. Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 6.)  
 

8.  Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a fenti elnevezésű és 
tárgyú közbeszerzési eljárást megindítását elfogadja 

 
9. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megbízza a Bírálóbi-

zottságot és a bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az eljárás 
megindításához szükséges lépések megtételére, az eljárás megindítására 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző, a Bíráló Bizottság elnöke 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Bakos László közbeszerzési szakértő 
5. Fridrik Zsanett 

 

 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Ke-
retében”című pályázat kapcsán hozott 206/2017 (IX.21.) Kt. határozat hatályon kívül 
helyezéséhez valamint a megvalósításához szükséges pénzügyi vezető kiválasztásához 
(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, Bibókné Simon Mária levélben kérte a pénzügyi 
vezetői feladatokra kötött megbízási szerződésének felbontását. Pénzügyi vezetőnek java-
solja Nagy Ferencnét. Az előterjesztés kettő határozat tervezetet tartalmaz. 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot a 206/2017.(IX.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezését, a következő határoza-
tával: 
 
 
252/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
a " Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi foglalkoztatási Paktum keretén belül" című 
projekt megvalósításhoz szükséges pénzügyi vezető kiválasztásáról hozott  206/2017 
(IX.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez 

 
1. Kunhegyes Város Képviselő testülete a 206/2017. (XI.21.) Kt. határozatot 

2018. december 31. napjától hatályon kívül helyezi 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja a szer-

ződés megszüntetését  
 

3. 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Egyed Boglárka ügykezelő 
7. Bibókné Simon Mária (5340 Kunhegyes, Gy. Molnár I. u. 31/a.) 
 
 

 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot, hogy Nagy Ferencnét bízzák meg a pénzügyi vezetői feladatok ellásával, kézfel-
tartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
253/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályá-
zat megvalósításához szükséges pénzügyi vezetői  feladatok ellátásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjá-
ban biztosított jogkörében eljárva a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító szá-
mú „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” 
című pályázat pénzügyi vezetőjének 2019.01.01. naptól kezdődően, 2020.01.31. 
napig, havi bruttó 53 536 Ft összegben Nagy Ferencné –t bízza meg 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a munkavégzés helyének, a Paktumiroda 

helyének az 5340 Kunhegyes Szabadság tér 7. szám alatti ingatlan aulájában 
lévő irodát jelöli ki. 

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

ti forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 
 
3. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgár-

mestert a szerződés aláírására 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Nagy Ferencné 5321 Kunmadaras Semmelweis Ignác u. 15. 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Egyed Boglárka ügykezelő      

 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I." című, TOP-2.1.3-15-JN1-
2016-00020 azonosító számú pályázat kapcsán hozott 251/2017 (XI.21.) Kt. határozat 
hatályon kívül helyezéséhez és a megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőr kiválasz-
táshoz valamint a 237/2018 (XI.29.) Kt. határozat módosításához (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, Dicső László levélben a műszaki ellenőri felada-
tokra kötött megbízási szerződés felbontását valamint a Bíráló Bizottsági feladatok alóli 
felmentését kéri. Az előterjesztés három határozat tervezetet tartalmaz. Megkérdezi van-e 
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot a 251/2017.(XI.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről, kézfeltartással 
jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
254/2018.(XII.20.) 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 megvalósításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról hozott 
251/2017.(XI.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
251/2017.(XI.21.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
szerződés megszüntetését. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Szabó András polgármester 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
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6. Egyed Boglárka ügykezelő 
7. Dicső László (2181 Iklad, Ságvári u. 8.) 

 
 
Szabó András polgármester elmondja a műszaki ellenőri feladatok ellátásra három áraján-
lat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. adta bruttó 
3.397.500 Ft értékben. Kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javasla-
tot hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.-t 
bízzák meg, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
255/2018.(XII.20.) 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 megvalósításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztáshoz 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes 
Kakat-ér rekonstrukciója I.” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító 
számú pályázat megvalósításához a műszaki ellenőri feladatok ellátásával 
 
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-t (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 

hrsz.) bízza meg bruttó 3.397.500 Ft összegben. 
 

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 
pályázat terhére kívánja elszámolni. 
 

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

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4. hrsz.) 
5. Vatuko Kft. (1114 Budapest, Ulászló út 4. I/13.)  
6. Talpid Mélyépítő Kft. (2740 Abony, Vasút út 55.) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a Bíráló Bizottság új tagjának Katona Emil műszaki 
szakértőt javasolja. Kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, 
kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
256/2018.(XII.20.) 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 projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról hozott 
237/2018. (XI.29.) Kt. határozat módosításáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás 
lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint 
módosítja: 
Tagjai:  

Bakos László közbeszerzési szakértő 
Dicső László műszaki szakértő 
Lukács Andrásné pénzügyi szakértő 

 
helyett 
 
Tagjai: 

Bakos László közbeszerzési szakértő 
Katona Emil műszaki szakértő 
Lukács Andrásné pénzügyi szakértő 

 
 

2. 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a  „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén" 
című, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú pályázat kapcsán hozott 
252/2017 (XI.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez és a megvalósításhoz 
szükséges műszaki ellenőr kiválasztáshoz valamint a 237/2018 (XI.29.) Kt. határozat 
módosításához (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, Dicső László levélben a műszaki ellenőri felada-
tokra kötött megbízási szerződés felbontását valamint a Bíráló Bizottsági feladatok alóli 
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felmentését kéri. Az előterjesztés három határozat tervezetet tartalmaz. Megkérdezi van-e 
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot a 252/2017.(XI.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről, kézfeltartással 
jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
257/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú „Zöld város kialakítása a Kakat-ér 
menté Kunhegyes belterületén” című pályázat megvalósításához szükséges műszaki 
ellenőr kiválasztásáról hozott 252/2017.(XI.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
252/2017.(XI.21.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
szerződés megszüntetését. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármester 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Egyed Boglárka ügykezelő 
7. Dicső László (2181 Iklad, Ságvári u. 8.) 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a műszaki ellenőri feladatok ellátásra három áraján-
lat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. adta bruttó 
2.997.200 Ft értékben. Kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javasla-
tot hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.-t 
bízzák meg, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
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258/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
a „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú „Zöld város kialakítása a Kakat-ér 
mentén Kunhegyes belterületén” című pályázat megvalósításához szükséges műszaki 
ellenőr kiválasztáshoz 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zöld város 
kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén” című TOP-2.1.2-15-
JN1-2016-00020 azonosító számú pályázat megvalósításához a műszaki 
ellenőri feladatok ellátásával 
 
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-t (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 

hrsz.) bízza meg bruttó 2.997.200 Ft összegben. 
 
1 A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 

pályázat terhére kívánja elszámolni. 
 

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

 
 
Erről értesülnek: 

1 Szabó András polgármester 
2 Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3 Barta Ferenc aljegyző 
4 KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4. hrsz.) 
5 Vatuko Kft. (1114 Budapest, Ulászló út 4. I/13.)  
6 Talpid Mélyépítő Kft. (2740 Abony, Vasút út 55.) 
7 Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8 Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9 Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a Bíráló Bizottság új tagjának Katona Emil műszaki 
szakértőt javasolja. Kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, 
kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
259/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú „Zöld város kialakítása a Kakat-ér 
mentén Kunhegyes belterületén” című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére a 
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges 
Bíráló Bizottság létrehozásáról hozott 237/2018. (XI.29.) Kt. határozat módosításáról 
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1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás 
lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint 
módosítja: 

Tagjai:  
Bakos László közbeszerzési szakértő 
Dicső László műszaki szakértő 
Lukács Andrásné pénzügyi szakértő 

 
helyett 
 
Tagjai: 

Bakos László közbeszerzési szakértő 
Katona Emil műszaki szakértő 
Lukács Andrásné pénzügyi szakértő 

 
 

2. 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
 
 
17/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi alapítói támogatás ki-
egészítésről (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
260/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi alapítói támogatás kiegészítésről 

   

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

hozzájárul 

a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 2018. évi alapítói támogatás 
kiegészítése címén maximum 500.000 Ft  átutalásához. A működési támoga-
tást az önkormányzat a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 

A többlettámogatás tényleges összegének megállapítása és kiutalása érdeké-
ben a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. december 27-ig kimutatást 
készít. 

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

 

Erről értesülnek: 
1. Imre Péter, a kuratórium elnöke 
2. Kuratórium tagjai 
3. Felügyelőbizottság tagjai 
4. Szabó András polgármester 
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Csehné Köteles Rozália Közalapítvány belső ellenőre 
8. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző 

 
 
 
 
17/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az Abádszalókkal közös szennyvíztisztító telep területe tulajdonviszo-
nyainak rendezése érdekében a 765/19. hrsz-ú ingatlan felének megvásárlásáról (írás-
beli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 



 
 

38 
 

Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
261/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
az Abádszalókkal közös szennyvíztisztító telep területe tulajdonviszonyainak rendezése 
érdekében a 765/19. hrsz-ú ingatlan felének megvásárlásáról 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkö-
rében eljárva 
 

hozzájárul 
 

az Abádszalókkal közös szennyvíztisztító telep 0765/19 hrsz. alatti területe ½ 
arányú megvásárlásához.  
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a tulajdonjog megszerzéséhez szükséges feladatok ellátá-
sára. 

 
Erről értesülnek: 
1 Szabó András polgármester 
2 Balogh Gyula, Abádszalók Város Önkormányzata Polgármestere (5241 Abádszalók, 

Deák Ferenc utca 12.) 
3 Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4 Barta Ferenc János aljegyző 
5 Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6 Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7 Ollári Balázs István vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
8 Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
17/3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény I. számú melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10/03/33 „Lo-
vas rendezvények támogatása” fejezeti kezelésű jogcímcsoportból a „Kunhegyesi 
Lovasnapok” 2018. december 4-5-6 időpontban megrendezett rendezvény támogatási 
kérelme benyújtásának utólagos jóváhagyásáról (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Agrárminisztériumtól kaptak 2.000.000 Ft tá-
mogatást a rendezvény lebonyolítására. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesz-
téssel kapcsolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
262/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény I. számú 
melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10/03/33 „Lovas rendezvények tá-
mogatása” fejezeti kezelésű jogcímcsoportból a „Kunhegyesi Lovasnapok” 2018. decem-
ber 4-5-6 időpontban megrendezett rendezvény támogatási kérelme benyújtásának utólagos 
jóváhagyásáról 
 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az „Előterjesztés a Ma-
gyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény I. 
számú melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10/03/33 „Lovas 
rendezvények támogatása” fejezeti kezelésű jogcímcsoportból a „Kunhegyesi 
Lovasnapok” 2018. december 4-5-6 időpontban megrendezett rendezvény tá-
mogatási kérelme benyújtásának utólagos jóváhagyására” tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be az Ag-
rárminisztérium által felügyelt „Lovas rendezvények támogatása” fejezeti 
kezelésű jogcímcsoport keretében igényelhető támogatásra az alábbiak 
szerint: 
 

- A támogatási kérelem célja: „Kunhegyesi Lovasnapok” megrendezése 2018. 
december 4-5-6 napján. 

- Az elnyerni kívánt támogatás megvalósításának központi helyszíne: Kunhe-
gyes város főbb közlekedési útvonalai, Ilosvai Varga István Városi Műve-
lődési Központ és udvara (Kunhegyes, Szabadság tér 7.). 

- A rendezvény támogatásának igényelt összköltsége: bruttó 2.000.000,- Ft.  
 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata utólag jóváhagyja a Polgármester intéz-
kedését a Lovas rendezvény Támogatási kérelmével kapcsolatos dokumen-
tumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cse-
lekmények megtételére és a szerződések megkötésére. 
 

Felelős: Szabó András polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. A Képviselőtestület a „Kunhegyesi Lovasnapok” c. rendezvény támogatási 
kérelmének nyertessége esetén felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás-
sal kapcsolatos elszámolást és a szükséges előirányzat átcsoportosítást 
hajtsa végre. 
 

Felelős: Szabó András polgármester 

Határidő: a támogatási kérelem elbírálása után, annak eredményétől füg-
gően, a támogató okirat aláírását követően azonnal 

 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Szentpéteriné Lévai Mária, a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési In-

tézmény igazgatója 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 

 
 
 
17/4. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása tűzelővásár-
lásához ajánlattevők kiválasztásáról (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat gyűjtötte össze az igénybejelenté-
seket. A Kormány döntése értelmében a támogatás természetbeni támogatás formájában 
kell biztosítani. Kunhegyes városban 520 igényjogosult van nyilvántartva és lejelentve. Az 
önkormányzatnak ki kell választania a azt a vállalkozást, ahol az igényelt fűtőanyag meg-
határozott határidőn belül átvehető. Árajánlatokat kell bekérnie az önkormányzatnak. Java-
solja, hogy kérjenek árajánlatot a Hegyesi Szabó Kft.-től, Kovács Szabolcs egyéni vállal-
kozótól és a Respect & Quality Kft-től. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesz-
téssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
263/2018.(XII.20.) Kt. h a t á r o z a t,  
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása tűzelővásárlásához ajánlattevők ki-
választásáról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a téli rezsicsökkentés 
végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 
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1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat végrehajtására a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
használó háztartások egyszeri támogatása kapcsán az alábbiakról dönt: 

 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az 
520 fő (háztartás) igényjogosult részére természetben nyújtott, az igények 
összesítése alapján 100%-ban tűzifavásárlásra fordítandó támogatás rendel-
tetésszerű felhasználását Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év január 
hónapban megkezdje. 

 
2. A Képviselőtestület a következő cégeket kéri fel ajánlattételre: 

1. Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 6.) 

2. Kovács Szabolcs egyéni vállalkozó  (5324 Tomajmonostora, Széche-
nyi u. 61.) 

3. Respect &Quality Kft. (5232 Tiszabő, 0245/7/a) 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátá-
sával. 

 
 
Erről értesülnek: 

1 Szabó András polgármester 
2 Barta Ferenc aljegyző 
3 Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4 Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5 Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 23 perckor bezárja és zárt 
ülés keretében folytatják a tanácskozást. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Barta Ferenc  
polgármester  aljegyző 


