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3/2019. „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2019. évi alapítói 
támogatásáról 
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4/2019. a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
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háztartások egyszeri támogatása tűzifavásárlásához a nyer-
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7/2019. pályázati kiírásról a Kunhegyes Városi Könyvtár és Köz-
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betöltésére, és az intézményvezető megbízatásának meg-
hosszabbítására a pályázat eredményes elbírálásáig 

L8 
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sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről szóló 
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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 22-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Dr. Nagy Le-
vente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, 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, Egyed Boglárka ügykezelő, Richter Károlyné a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Imre Pé-
ter a Kunhegyes Városért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, 
Szabó József a Kunhegyes Városért Közalapítvány csoportvezető-
je tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyző-
könyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen a meg-
jelenteket.  
 
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Nagy Kálmán képvise-
lő úr igazoltan van távol, várhatóan később fog megérkezni az ülésre. 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 nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozattal: 
 
1/2019.(I.22.) 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: 
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Nyilvános ülés keretében tárgyalandók: 
 

1. Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018.(II.14.) önkormányzati ren-
delet módosítására (írásbeli) 
 

2. Előterjesztés a közterület-használat szabályozásáról szóló 34/2004.(VII.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli) 
 

3. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. év IV. negyedévi 
tevékenységéről (írásbeli) 
 

4. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2019. évi alapítói támo-
gatásáról (írásbeli) 
 

5. Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, Böl-
csődei intézményben a 2019. évben tervezett szünetek időpontjainak jóváha-
gyásáról (írásbeli) 

 
6. Előterjesztés az új Településrendezési Terv elkészítőjének kiválasztásáról 

(írásbeli) 
 

7. Előterjesztés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támo-
gatása tűzifavásárlásához nyertes ajánlattevő kiválasztására (írásbeli) 
 

8. Előterjesztés pályázati kiírásról a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közműve-
lődési Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére, és az intéz-
ményvezető megbízatásának meghosszabbítására a pályázat eredményes elbí-
rálásáig (írásbeli) 

 
9. Javaslat időszerű feladatok megoldására  

9/1. Előterjesztés a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Pak-
tum Keretében”című pályázat befektetés ösztönző akció kidolgozásához 
(írásbeli) 

 
9/2.  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális 

és sportrendezvényeinek tervezetéről szóló 243/2018.(XII.20.) Kt. határozat 
és a Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális és sport-
rendezvényeinek költségvetés tervezetéről szóló 244/2018.(XII.20.) Kt. hatá-
rozat módosítására (írásbeli) 

 
9/3. Előterjesztés a 2019. évi köztisztviselői illetményalapról, valamint a kiegyen-

lítő bérrendezési alapra történő pályázat benyújtásáról (írásbeli) 
 
9/4. Előterjesztés a „Bűnmegelőzési” Alapítvány támogatásáról szóló 115/2018. 

(V.29.) Kt. határozat módosításáról (írásbeli) 
 
9/5. Előterjesztés a kunhegyesi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) létrehozá-

sára (írásbeli) 
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 Zárt ülés keretében tárgyalandók: 
 
1. Nyilatkozat alpolgármesteri tiszteletdíjról és egyéb juttatásról történő lemon-

dás ügyében (írásbeli) 
 
 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
 
Madarasi Imre képviselő elmondja pénteken volt egy gazdaköri megbeszélés. A fa kivá-
gásokkal kapcsolatban elmondja, problémájuk van a gazdáknak a cserjézőkkel. Amíg a 
gazdakör valami állásfoglalást nem tenne polgármester úr felé, addig legyen szíves intéz-
kedni valamit. Két probléma okozza a felháborodást, az egyik a fakivágás a másik pedig a 
földkimérés.  
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy két évente van cserjézés. Úgy gondolja, hogy 
sok család tüzelőjét megoldották. A földkimérésekkel kapcsolatban elmondja, hogy az ön-
kormányzati utak 23 m szélesek és a legtöbb helyen már 5-6 m az út, mert a gazdák fel-
szántották. A Földhivatalnál fel van tüntetve, hogy kinek mekkora területe van. Javasolja, 
akinek problémája van, nyújtsa be írásban és válaszolni fognak rá.  
 
Madarasi Imre képviselő elmondja, a Kamilla és Margaréta utca gépesítette magát, trak-
torokkal viszik a szemetet és visszafelé fával mennek. Javasolná, hogy a Szélmalom kör-
nyezete valamilyen kamerarendszer kiépítése szükséges.  
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólást. Elmondja, tájékoztatni fogja a 
rendőrséget erről. Megkérdezi van-e még valakinek interpellációja. 
 
További hozzászólás, bejelentés hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet mó-
dosítására 

(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 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

1/2019.(I.23.)  
önkormányzati rendelete 

 
a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II. 14.) rendelet módosításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
 
 
MÁSOSIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a közterület-használat szabályozásáról szóló 34/2004.(VII.16.) önkor-
mányzati rendelet módosítására 

 (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 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2/2019.(I.23.)  
önkormányzati rendelete 

 
a közterület használat szabályozásáról szóló 34/2004.(VII.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. év IV. negyedévi tevékeny-
ségéről 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az 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. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
2/2019.(I.22.) Kt. h a t á r o z a t,  
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. IV. negyedéves tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes 
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány 2018. év IV. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatóját – 
a mellékelt tartalommal – jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 
Erről értesülnek: 

1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke 
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 
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3. Szabó András polgármester 
4. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2019. évi alapítói támogatásáról 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az 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. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
3/2019.(I.22.) Kt. h a t á r o z a t,  
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2019. évi alapítói támogatásáról 
   

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány javára 35.980.000 Ft 2019. évi alapítói támogatást biztosít a 2019. 
évi költségvetés terhére. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
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. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető  
7. Csehné Köteles Rozália Közalapítvány belső ellenőre 
8. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, Bölcsődei 
intézményben a 2019. évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 

 
 
4/2019.(I.22.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha intézményben a 2019. évben 
tervezett Bölcsődei szünetek időpontjainak jóváhagyásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az egyes szociá-
lis, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 22.§-ával megállapított 43. § 
(4) bekezdése alapján a fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai In-
tézmény, Bölcsőde és Konyha intézmény Bölcsődéjének zárva tartását az aláb-
bi időpontok szerint    

engedélyezi: 
 

• Bölcsődék napja: 2019. 04. 23. (a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45/A. 
§ (1) bekezdése szerint nevelés-gondozás nélküli munkanap, melynek 
célja a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése.) 
 

• Tavaszi szünet:  2019.04.17. – 2019.04.18.  (2 munkanap) 
• Nyári szünet:  2019.08.05. – 2019.08.16. (11 munkanap) 
• Őszi szünet:  2019.10.31.  (1 munkanap) 
• Téli szünet:  2019.12.07.;  (1 munkanap) 

 2019.12.14.;  (1 munkanap) 
 2019.12.23., 12.30.; 12.31.  (3 munkanap) 

 
Felhívja Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha intézmény-
vezetője figyelmét, hogy szünetek idejére biztosítsa a gyermekek intézményi 
gondozásának, nevelésének lehetőségét. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Major Anikó intézményvezető 
5. Németh Pálné szakmai vezető 

 
 
 
 

HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az új Településrendezési Terv elkészítőjének kiválasztásáról 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az 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, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Kiszelovics 
és Társa Településtervező Kft. készítse el a településrendezési tervet. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
5/2019.(I.22.) Kt. h a t á r o z a t,  
új településrendezési terv elkészítőjének kiválasztásáról 
 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kunhe-

gyes város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési tervet 
az alábbi tervezővel készítteti el: 

 
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 

5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. 
 

Ajánlati ár: 8.950.000 + 27 % ÁFA = 11.366.500 Ft 
 

2. A Képviselő-testület az árajánlatban részletezett munkálatok tervezési díját a 
város 2019. évi költségvetésében biztosítja. 
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3. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 

 
 

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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Barta Jenő építési hivatalvezető 
8. 4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft. 4024 Debrecen, Nap u. 5. II/8. 
9. URBAN LINEA Kft. 4405 Nyíregyháza, Pitypang u. 10. 
10. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. 

 
 
 
 

HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása tűzifavásár-
lásához nyertes ajánlattevő kiválasztására 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az 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, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Hegyesi 
Szabó Kft.-től kerüljön beszerzésre a tűzifa. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 

 
6/2019.(I.22.) 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 tűzifavásárlásához a nyertes ajánlat-
tevő kiválasztására 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a téli rezsicsökkentés 
végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 
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1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat és a téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó ház-
tartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat vég-
rehajtására a háztartások egyszeri támogatása kapcsán az alábbiakról dönt: 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a téli rezsicsökken-

tésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatása 
kapcsán bekért árajánlatok elbírálása során – az összességében legjobb 
ajánlatot adó –  

a Hegyesi Szabó Kft. (Székhely: 5340 Kunhegyes Szabadság tér 6., 
adószám: 14099780-2-16) 

által benyújtott 300,0 kg tűzifa/bruttó 12.000,- Ft összeget tartalmazó 
ajánlatot fogadja el, amely összeg alapján 155,4 t hasított tűzifa kerül be-
szerzésre összesen 518 jogosult háztartás részére. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a pénzügyi fedezetet, mint Kedvez-
ményezett a Belügyminisztérium által a BMÖGF/ 69-79/2018. sz. támo-
gató okiratban a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a veze-
tékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 
egyszeri támogatása keretében kapott vissza nem térítendő támogatás 
terhére biztosítja 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a Hegyesi Szabó Kft.-től történő beszerzés-
hez és a támogatás elszámolásához kapcsolódó feladatok ellátásával. 

 
 

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 

 
 
 
 
 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés pályázati kiírásról a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési In-
tézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére, és az intézményvezető megbíza-
tásának meghosszabbítására a pályázat eredményes elbírálásáig 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 

 
7/2019.(I.22.) Kt. h a t á r o z a t,  
pályázati kiírásról a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény intézmény-
vezetői álláshelyének betöltésére, és az intézményvezető megbízatásának meghosszabbítá-
sára a pályázat eredményes elbírálásáig 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-ában biztosított jog-
körében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) sz. Korm. rendeletben foglaltak alapján 
pályázatot hirdet fenntartói jogkörébe a Kunhegyes Városi Könyvtár és Köz-
művelődési Intézmény (5340 Kunhegyes Szabadság tér 7.) igazgatói munka-
körének ellátására. A részletes pályázati kiírást jelen határozat melléklete tar-
talmazza. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázat eredmé-

nyes elbírálásáig Szentpéteriné Lévai Máriának, a Kunhegyes Városi Könyv-
tár és Közművelődési Intézmény intézményvezetőjének vezetői megbízását a 
vezetői feladatok ellátásának folyamatossága érdekében 2019. március 31.-ig 
változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó András polgármester 
Végrehajtásért felelős: Markót Klaudia humánpolitikai ügyintéző 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Szabó 

András polgármestert a pályáztatási eljárás lebonyolításához kapcsolódó fel-
adatok ellátásával. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó András polgármester 
Végrehajtásért felelős: Barta Ferenc aljegyző 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató, 5340 Kunhegyes Szabadság tér 7. 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Markót Klaudia humánpolitikai ügyintéző 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 
 
9/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a " Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi foglalkoztatási Paktum ke-
retén belül" című projekt megvalósításhoz szükséges befektetés ösztönző akció fel-
adatainak ellátásához 

(írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi foglal-
koztatási Paktum keretén belül projekt megvalósításához szükséges befektetés ösztönző 
akció elkészítése. Három cégtől kértek és kaptak árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot a 
Régió Tanácsadó ’99 Bt. adta bruttó 3.619.500 Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek 
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
8/2019.(I.22.) Kt. h a t á r o z a t,  
a " Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi foglalkoztatási Paktum keretén belül" című 
projekt megvalósításhoz szükséges befektetés ösztönző akció feladatainak ellátásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azo-
nosító számú „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi foglalkoztatási paktum 
keretében” című pályázat megvalósításhoz szükséges befektetés ösztönző akció 
elkészítésével  

 
3 619 500 Ft bruttó összegben 

Régió Tanácsadó ’99 Bt.-t  
bízza meg 

 



 
 

15 
 

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 3 619 500 
Ft –ot a pályázat terhére kívánja elszámolni. 
 

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

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. EU’Lorand Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4024 Debrecen, Szent Anna u. 39-41. 

fsz. 2.) 
4. Régió Tanácsadó 99’ Bt. (4032 Debrecen, Károli Gáspár út 12/2.) 
5. Solino Bt. (4431 Nyíregyháza, Harmat u. 4.) 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
 
 
9/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális és 
sportrendezvényeinek tervezetéről szóló 243/2018.(XII.20.) Kt. határozat és a 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális és 
sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről szóló 244/2018.(XII.20.) Kt. határozat 
módosításáról 

(írásbeli) 
   
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
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9/2019.(I.22.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek 
tervezetéről szóló 243/2018.(XII.20.) Kt. határozat és a Kunhegyes Város Önkormányzata 
2019. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről szóló 
244/2018.(XII.20.) Kt. határozat módosításáról 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyes város 2019. évi kulturális és 
sportrendezvényeinek tervezetéről szóló 243/2018.(XII.20.) Kt. határozat 
mellékleltét – a Várossá válás 30. évfordulója alkalmából 2019. március 15-én 
tartandó ünnepséggel – e határozat 1. számú melléklete szerint kiegészített 
tartalommal módosítva fogadja el.  
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunhegyes Város 
Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek 
költségvetés-tervezetéről szóló 244/2018.(XII.20.) Kt. határozat mellékletét – 
a Várossá válás 30. évfordulója alkalmából 2019. március 15-én tartandó 
ünnepséggel – jelen határozat 2. számú melléklete szerint kiegészített 
tartalommal módosítva fogadja el. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata határozatának 2. pontja szerint kiegészített 

költséggel együttesen 2019. év I. félévi önkormányzati rendezvények 
megvalósítására 2.081.000,- Ft-ot, azaz Kettőmillió-nyolcvanegyezer 
forintot a városi költségvetés–tervezetében 

jóváhagyja. 
 

4. A 243/2018.(XII.20.) Kt. határozat és a 244/2018.(XII.20.) Kt. határozat 
változtatással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.  

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc aljegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
9/3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 2019. évi köztisztviselői illetményalapról, valamit a kiegyenlítő bér-
rendezési alapra pályázat benyújtásáról 
 

(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. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
10/2019.(I.22.) Kt. h a t á r o z a t,  
a 2019. évi köztisztviselői illetményalapról, valamit a kiegyenlítő bérrendezési alapra pá-
lyázat benyújtásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében 
eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 3. számú melléklet I. 12. pontja, valamit Belügyminiszter 2019. január 
14-én kelt, a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázati ki-
írása alapján az alábbiak szerint dönt: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata vállalja, hogy az illetményalapot 2019. évre 
vonatkozóan, 2019. január 1-től kezdődően a Magyarország 2019. évi költségve-
téséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest 20 %-kal emelt összeg-
ben, azaz 46.380.-Ft-ban állapítja meg. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I. 12. 
pontjában szereplő kiegyenlítő bérrendezési alapra a belügyminiszter által 2019. 
január 14-én jóváhagyott, a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására vonatkozó 
pályázati kiírás alapján. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc János aljegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Molnár János István pénzügyi ügyintéző 
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9/4. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Bűnmegelőzési” Alapítvány támogatásáról szóló 115/2018. (V.29.) Kt. 
határozat módosításáról 

(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, azzal a javaslattal, hogy 
remélik, hogy valamilyen viszonzást kap a város. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
11/2019.(I.22.) Kt. h a t á r o z a t,  
a „Bűnmegelőzési” Alapítvány támogatásáról szóló 115/2018. (V.29.) Kt. határozat módo-
sításáról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bűnmegelőzési” Ala-
pítvány támogatásáról szóló 115/2018. (V.29.) határozatának első mondatát az 
alábbiakra módosítja: 

„Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Bűnmegelőzési” 
Alapítvány (5300 Karcag, Kossuth tér 1/a.) részére 

 

300.000.-Ft összegű támogatást nyújt 

a 2018. évi költségvetése terhére a Kunhegyesi Rendőrőrs működési feltételei-
nek biztosítása céljából 3 db. tölthető lámpa szett vásárlására és az „Év rendőre” 
díj plakettjének költségére. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
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2. Mészáros Zsolt Imre a „Bűnmegelőzési” Alapítvány (5300 Karcag, Kossuth tér 
1/a.) elnöke 

3. Teleki Zoltán rendőr alezredes a Karcagi Rendőrkapitányság (5300 Karcag Pf.: 10.) 
vezetője 

4. Barta Ferenc János aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Molnár János István pénzügyi ügyintéző 

 
 
 
 
9/5. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a kunhegyesi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásáról 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
12/2019.(I.22.) Kt. h a t á r o z a t,  
a kunhegyesi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Országgyűlés 80/2013. (X. 16.) OGY határozatával elfogadott a 2013-2020-as 
időszakra szóló Nemzeti Drog-ellenes Stratégiájának helyi végrehajtása érde-
kében egyetért a Kunhegyesi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásával, 
melynek tagja Kunhegyes Város Önkormányzata is. 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
a Kunhegyesi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke Kunhegyes Város Ön-
kormányzata által delegált személy. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kunhegyes 
Város Polgármesterét a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésével kap-
csolatos további intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szabó András polgármester 
Határidő: 2019. február 28. 
Közreműködik: Barta Ferenc aljegyző 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Magyar György az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport 

Bizottság elnöke 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselő-testület tagjai 

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 22 perckor bezárja és zárt 
ülés keretében folytatják a tanácskozást. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Barta Ferenc  
polgármester  aljegyző 


