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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 16-án 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Le-
vente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Somodi József és Vinc-
ze László önkormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc jegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályveze-

tő, Barta Jenő építési hivatalvezető, Ollári Balázs vagyongazdál-
kodási ügyintéző, Egyed Boglárka ügyintéző, Oláh Katalin ügyin-
téző, Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető, Major Anikó 
intézményvezető, Szabó József a Kunhegyes Városért Közalapít-
vány csoportvezetője, Nagy Ferencné ügyintéző, Kiszelovics Ildi-
kó településrendező tanácskozási joggal meghívottak és Barta 
Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen a megjelen-
teket.  
 
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Madarasi Imre képvise-
lő igazoltan van távol. A képviselő-testület soron következő nyilvános ülését megnyitja.  
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a meghívó szerinti napirend elfogadását. Kéri a képvise-
lő-testület tagjait kézfeltartással jelezze az, aki elfogadásra javasolja. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozattal: 
 
68/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
napirendi pontok elfogadása 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – 
az alábbi napirendet fogadja el: 
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Nyilvános ülés keretében tárgyalandók: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról 
szóló 3/2013.(II.27.) rendelet módosításáról (írásbeli) 
 

2. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2019. I. negyedévi tevé-
kenységéről (írásbeli) 
 

3. Előterjesztés Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. hrsz) 2. 
számú üzlethelyiség bérletei szerződésének újrakötéséről (írásbeli) 
 

4. Előterjesztés Doma István egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. hrsz) 3. 
számú üzlethelyiség bérletei szerződésének újrakötéséről (írásbeli) 
 

5. Előterjesztés a Kunhegyes, Szivárvány utca 48. (3401 hrsz.) alatti terület bér-
beadáshoz való hozzájárulásról (írásbeli) 
 

6. Előterjesztés Nyugdíjas Klub támogatásáról (írásbeli) 
 

7. Előterjesztés a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 
támogatásáról a Kunhegyesi Csoport céljai érdekében (írásbeli) 

 
8. Előterjesztés a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról (írásbeli) 

 
9. Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támoga-

tásra vonatkozó igény benyújtásáról (írásbeli) 
 

10. Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megál-
lapodásának módosításáról (írásbeli) 
 

11. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok új tagokkal történő kiegészítésé-
re (írásbeli) 

 
12. Előterjesztés a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése” című pályázati felhívás benyújtásához, pályázat írásához, tanul-
mány készítéséhez (írásbeli) 
 

13. Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 

13/1. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
3309/3. hrsz-ú strandfürdő megnevezésű ingatlanon belül működő hátsó bejá-
ratnál lévő büfé üzemeltetéséről (írásbeli) 
 
13/2. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről (írásbeli) 
 
13/3. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező köz-
terület bérbeadásáról szóló hozzájárulásról (írásbeli) 
 
13/4. Előterjesztés a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú „Hu-
mánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében” című 
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projekt részét képező Irodaszer beszerzése elnevezésű feladattal kapcsolatos 
döntésről (írásbeli) 
 
13/5. Előterjesztés a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közvetlen – és 
anyagköltségekre érkezett árajánlatok bírálatáról (írásbeli) 
 
 

Zárt ülés keretében tárgyalandók: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, József Attila utca 31. 1. ajtó) lakásbérleti szerződésének újrakö-
téséről (írásbeli) 

 
2. Javaslat időszerű feladatok megoldására 

 
 

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

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
 
Interpelláció hiányában javasolja, kezdjék el a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 
3/2013.(II.27.) rendelet 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 rendelet tervezetet. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
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 
 

6/2019.(IV.17.)  
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 3/2013. (II. 27.) rende-

let módosításáról 
 
 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2019. I. negyedévi tevékenységé-
ről  

(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. 
  
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: 
 
 
 
69/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2019. I. negyedéves tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes 
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” 
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Közalapítvány 2019. év I. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a 
mellékelt tartalommal – jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. hrsz) 2. számú 
üzlethelyiség bérletei szerződésének újrakötéséről 

 (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. 
  
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: 
 
 
70/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. hrsz.) 2. sz. üzlethelyiség bérleti 
szerződésének újrakötéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 
valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) ren-
delet 30.§ és 32-33. §-ában biztosított jogkörében eljárva – Forgó Jánosné 
egyéni vállalkozó, (5340 Kunhegyes, Kisér utca 3/a,.) a Kunhegyes Város 
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Önkormányzatának tulajdonában álló Piac utca (431. hrsz.) 2. sz. üzlethe-
lyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel elfo-
gadja: 
 
• A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.  
• A bérleti jogviszony kezdete: 2019. május 01.  
• A bérleti jogviszony vége: 2020. április 30.  
• A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000.- Ft/hó, azaz: Huszonötezer 

00/100 forint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kap-
csolatos költségeket. 

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

 
 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 
 
 
NYEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Doma István egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. hrsz) 3. számú 
üzlethelyiség bérletei szerződésének újrakötéséről 

 (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. 
  
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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71/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
Doma István egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. hrsz.) 3. számú üzlethelyiség bérleti 
szerződésének újrakötéséről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyisé-
gek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet 30.§ és 32-33. §-
ában biztosított jogkörében eljárva. 
 
Doma István egyéni vállalkozó, (székhely: 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4/a,.) a 
Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok (431. 
hrsz.) 3. sz. üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi felté-
telekkel elfogadja: 
 
• A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.  
• A bérleti jogviszony kezdete: 2019. május 01.  
• A bérleti jogviszony vége: 2020. április 30.  
• A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000.- Ft/hó, azaz: Huszonötezer 00/100 forint, 

amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Doma István (5340 Kunhegyes, Zádor utca. 4/a.) 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes, Szivárvány utca 48. (3401 hrsz.) alatti terület bérbeadás-
hoz való hozzájárulásról 

 (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. 
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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: 
 
 
72/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyes, Szivárvány utca 48. (3401 Hrsz.) alatti terület bérbeadáshoz való hozzájáru-
lásról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 
39/2004. (VII.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról 28. § (1)-(3) bekez-
déseiben foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Lukács János (születési neve: Lukács János, an.: Váradi Róza, születési helye: 
Kunhegyes, 1966.05.29.) 5340 Kunhegyes, Árpád körút 94. szám alatti lakos 
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező Szivárvány utca 48. 
(3401 Hrsz.) összesen 1080 m2 nagyságú terület bérletére vonatkozó kérelmét 
az alábbi feltételekkel elfogadja: 
 

1. Gondoskodik a telkek rendben tartásáról, gyommentesítéséről. 
2. A terület bérleti díját bruttó 12.000.- Ft/év, azaz bruttó tizenkettőezer fo-

rint/év összegben állapítja meg. 
3. Bérleti jogviszony határozott időre szól. 
4. A bérleti jogviszony kezdete: 2019. május 1. 
5. A bérleti jogviszony vége: 2020. április 30. 

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

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Lukács János (Kunhegyes, 5340 Kunhegyes, Árpád körút 94.) 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Nyugdíjas Klub támogatásáról 

 (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. 
  
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: 
 
 
73/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
Nyugdíjas Klub támogatásáról 

 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nyugdíjas Klub 
(képviseli: Ráczné Barta Julianna klubvezető, 5340 Kunhegyes, Vörösmarty 
utca 1.) részére  
 

70.000.-Ft összegű támogatást nyújt 

 
a 2019. évi költségvetése terhére a Debrecenbe tervezett kirándulásuk busz-
költsége és a belépőjegyek, szakmai vezetés kifizetése céljából. 
 
A támogatás utófinanszírozású, kifizetése készpénzben, Kunhegyes Város Ön-
kormányzata (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) részére kiállított számlák 
alapján történik a támogatási cél megvalósítását követő 60 napon belül.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András Kunhegyes Város Polgármes-
terét, hogy a 14/2015. (V. 27.) Kt. rendelet szerint készült szerződést aláírja. 
 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc János jegyző 
3. Ráczné Barta Julianna (5340 Kunhegyes, Vörösmarty utca 1.) Nyugdíjas Klub klub-

vezetője 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Molnár János költségvetési csoport ügyintézője 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Irattár 

 
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete támogatá-
sáról a Kunhegyesi Csoport céljai érdekében 

 (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. 
  
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: 
 
 
 
74/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete támogatásáról a Kunhegyesi 
Csoport céljai érdekében 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mozgássérültek 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete (5000 Szolnok, Dr. Kronberg János 
utca 4/a.) részére  
 

70.000.-Ft összegű támogatást nyújt 

 
a 2019. évi költségvetése terhére a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Egyesülete Kunhegyesi Csoportja cserkeszőlői kirándulásának megva-
lósulása céljából. 
 
A támogatás folyósítása egy összegben előre egyeztetett időpontban, legkésőbb 
2019. november 30-ig átutalással történik.  
 



 
 

13 
 

A támogatás folyósításának feltétele a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Egyesülete 2017. évi beszámolója az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. tv. 30. § szerinti letétbe helyezésének igazolása. 
 
A támogatás Kunhegyesi Csoport céljaira történő felhasználását a Mozgássé-
rültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületnek igazolnia kell. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András Kunhegyes Város Polgármes-
terét, hogy a 14/2015. (V. 27.) Kt. rendelet szerint készült szerződést aláírja. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc János jegyző 
3. Murányi Zsigmondné Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület 

(5000 Szolnok, Dr. Kronberg János utca 4/a.) elnöke 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Molnár János költségvetési csoport ügyintézője 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Irattár 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a tavaszi szünidei étkezést a Kunhegyes Város 
Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha biztosítja április 18-án és április 23-án. Megkér-
dezi 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: 
 
 
75/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 

 

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

 

ahhoz, hogy a tavaszi szünidei gyermekétkeztetést Kunhegyes Város Óvodai 
Intézmény, Bölcsőde és Konyha biztosítsa 2019. április18-án és 2019. április 
23-án a csatolt szerződés szerint. 

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

 

 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc János jegyző 
3. Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha vezetője 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Muka Andrea kiskincstári csoport ügyintézője 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásra vo-
natkozó igény benyújtásáról 

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a tűzoltóságot támogatná a BM, amennyiben a 
képviselő-testület javasolja, hogy nyújtsák be a pályázatot. 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: 
 
76/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény be-
nyújtásáról 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú mel-
léklet I. Működési célú támogatások 10. pontja alapján támogatási igényt 
nyújt be települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 
az önkormányzati tűzoltóságok feladatellátásához szükséges többletforrás cél-
jából. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a pályázat benyújtásával és elszámolásával kapcso-
latos feladatok ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Belügyminisztérium (támogatási igény útján), 1051 Budapest, József A. u. 2-4. 
2. Szabó András polgármester 
3. Nagy Kálmán Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elnöke 
4. Barta Ferenc jegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

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

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a projekt keretében létre kell hozni egy Gyermek-
esély bizottságot és egy Gyermekesély Irodát, emiatt módosítani kell a Társulási Megálla-
podást. 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 
Társulási Megállapodás módosítását a következő határozatával: 
 
77/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának módosításáról  
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-88. §-a, vala-
mint a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodása 
XVI. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉT-
ELEI fejezetésnek 3. pontja alapján a     társulási megállapodás III. számú 
módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 
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elfogadja. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a társulási megállapodás II. számú módosítása és ak-
tualizálásai aláírására és az ezzel kapcsolatos teendők ellátására.  

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere 
2. Barta Ferenc Kunhegyes Város Jegyzője 
3. Somodi József Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény vezetője 
4. Szoboszlai Hajnalka Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal gazdasági osztályvezetője 
5.  Dr. Horváthné Zsoldi Katalin Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal költségvetési cso-

portvezetője 
6. Csehné Köteles Rozália Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal belső ellenőre 

 
 
 
Szabó András polgármester javasolja, aki elfogadja a társulási megállapodás egységes 
szerkezetbe foglalását, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalását a következő határozatával: 
 
 
78/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának egységes szer-
kezetbe foglalásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Kun-
hegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 5/2019. (III.27.) számú határozatá-
ban jóváhagyott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodását a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 
és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 9/2017. (VIII. 17.) Kt. határo-
zattal jóváhagyott társulási megállapodást.   

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere 
2. Barta Ferenc Kunhegyes Város Jegyzője 
3. Somodi József Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény vezetője 
4. Szoboszlai Hajnalka Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal gazdasági osztályvezetője 
5.  Dr. Horváthné Zsoldi Katalin Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal költségvetési cso-

portvezetője 
6. Csehné Köteles Rozália Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal belső ellenőre 

 
 



 
 

17 
 

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok új tagokkal történő kiegészítésére 

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a szavazatszámláló bizottságokat az előterjesztés-
ben látható új tagokkal egészítenék ki. 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 nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
79/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. §-ában biztosított jogkörében eljárva Kunhegyes vá-
ros szavazatszámláló bizottságai póttagjainak a következő személyeket választotta 
meg és a 35/2018.(III.06.) Kt. határozatát a következő személyekkel módosítja: 

 
Szavazatszámláló Bizottságok Póttagjaként bevonható személyek:  
Kovács Andrea Purgány utca 44. 
Bartáné Kerepesi Julianna Mikszáth Kálmán utca 5. 
Zubor Katalin Kelet utca 5/A. 
Lengyel Lilla  Feketehegy u. 40. 

 
 
 
Erről értesülnek: 
1. Szavazatszámláló Bizottságok póttagjai 
2. Szabó András polgármester 
3. Barta Ferenc jegyző 

 
 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 
című pályázati felhívás benyújtásához, pályázat írásához, tanulmány készítéséhez 

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés kettő határozat tervezetet tartalmaz. 
Először dönteni kell a felhívás benyújtásának jóváhagyásáról, majd a pályázathoz pályázat-
író kiválasztásáról kell dönteni. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 
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 nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
felhívás benyújtásának jóváhagyását, a következő határozatával: 
 
 
80/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás be-
nyújtásának jóváhagyásáról 

 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 2. pontban biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a pályá-
zat benyújtásához. 
 

2. A pályázat benyújtásához önerő nem szükséges. 
 

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

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Pályázati csoport 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy három árajánlat érkezett a tanulmány elkészí-
tésére. A legjobb ajánlatot az Opus Team Üzleti Tanácsadó Kft. adta bruttó 2.032.000 Ft 
értékben.  
 
Javasolja, hogy aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
81/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás tá-
mogatásának elnyeréséhez benyújtandó pályázathoz  pályázatíró kiválasztásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdés 2. pontban biztosított jogkörében eljárva a  a TOP-1.4.1-19 kód-
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számú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra be-
nyújtandó pályázathoz szükséges pályázatírás és tanulmány elkészítésével  
 

az Opus Team Üzleti Tanácsadó Kft - t bízza meg. 
A bruttó megbízási díj: 2 032 000 Ft. 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázatírás és tanulmány elkészítése 

költségét pályázati forrásból biztosítja.  
 
2. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgár-

mestert, a szükséges teendők ellátására 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Ajánlattevők 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Pályázati csoport 

 
 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 
 
13/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3309/3. hrsz-ú 
strandfürdő megnevezésű ingatlanon belül működő hátsó bejáratnál lévő büfé üze-
meltetéséről 

 
 (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. 
  
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 nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
82/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3309/3. hrsz-ú strandfürdő megneve-
zésű ingatlanon belül működő hátsó bejáratnál lévő büfé üzemeltetéséről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, foglalt 
jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Nagy Lajos egyéni vállalkozó (székhelye: 
5340. Kunhegyes, Szabadság tér 12., adószám: 68275758136) a Kunhegyes 
belterület 3309/3. hrsz-ú. strandfürdő megnevezési ingatlanon belül a hátsó be-
járat melletti 64 m2 nagyságú büfé vendéglátás céljára történő üzemeltetésére 
2019. május 01 - 2019. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra határozott 
idejű 
 
        bérleti szerződést köt 

 
 
az alábbi feltételekkel: 

 
- a szerződés 30 napos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja 

(rendes felmondás); 
- bérleti díj: bruttó 20.000,- Ft/hó; 
- a bérlő köteles a működéshez szükséges engedélyeket beszerezni, a tárgyi 

feltételeket biztosítani. 
 

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

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője (üzemeltető) 
4. Nagy Lajos (5340 Kunhegyes, Móricz Zsigmond utca 2.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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13/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről 
 

 (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, hozzászólása az előter-
jesztéssel 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: 
 
 
 
83/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
emléktábla elhelyezéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt: 
 
1) A Jászkun Redemptio 274. évfordulójára, valamint a kunok betelepedésének 

780. évfordulójára alkalmából az emléktábla elhelyezését támogatja, valamint az 
épület tulajdonosaként a tábla elhelyezéséhez hozzájárul. 

 
2) A megvalósítás költségeinek fedezetét a kezdeményezők biztosítják.  
 
3) Az örökségvédelmi engedélyek beszerzését a kedvezményezők vállalják. 
 

Határidő: 2019. május 3. 
Felelős: Nagy András regnáló nagykun kapitány 

 
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester  
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Magyar György, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-
zottság elnöke 
4. Nagy András regnáló nagykun kapitány 
5. Víg Márta a Helytörténeti Kör vezetője 
6. Barta Jenő építési hivatalvezető 
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13/3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező közterület bérbe-
adásáról szóló hozzájárulásról 
 

 (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. 
  
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: 
 
 
 
 
84/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező közterület bérbeadásáról szóló hozzá-
járulásról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint Kunhe-
gyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 39/2004. 
(VII.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról 28. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt 
jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Józsa-Lisztes József (születési neve: Józsa- Lisztes József, an.: Szilágyi Mária, szü-
letési helye: Kunhegyes, 1971.02.25, szem sz. 1-710225-6218) 5340 Kunhegyes, Ta-
nya 340 szám alatti lakos Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező Szeg-
fű utcával határos összesen 90 m hosszú és 5 m széles összesen 450 m2 nagyságú 
terület bérletére vonatkozó kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja: 
 

1. Gondoskodik a telkek rendben tartásáról, gyommentesítéséről. 
2. Tevékenységével a közúti forgalmat nem akadályozhatja. 
3. A terület bérleti díját bruttó 12.000.- Ft/év, azaz bruttó tizenkettőezer fo-

rint/hév összegben állapítja meg. 
4. Bérleti jogviszony határozott időre szól. 
5. A bérleti jogviszony kezdete: 2019. május 1. 
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6. A bérleti jogviszony vége: 2020. április 30. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Józsa-Lisztes József (Kunhegyes, Tanya 340) 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
 
13/4. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú „Humánerőforrás bőví-
tése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében” című projekt részét képező Iro-
daszer beszerzése elnevezésű feladattal kapcsolatos döntésről 

 (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. 
  
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: 
 
 
85/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi 
Foglalkoztatási Paktum keretében” című projekt részét képező Irodaszer beszerzése elneve-
zésű feladattal kapcsolatos döntésről 

 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosí-
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tott jogkörében eljárva, mint a TOP-5.1.2-15”Helyi foglalkoztatási együttmű-
ködések”felhívás alapján elnyert TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító 
számú „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum kere-
tében” című pályázat döntéshozója úgy dönt, hogy a projekt részét képező 
Irodaszer beszerzése elnevezésű feladattal kapcsolatosan, nyertes ajánlattevő-
nek nyilvánítja és nyertes ajánlattevőként 

megbízza 
 
 Szatmári Zoltán (5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 15/B) egyéni vállalkozó - t
  

  A Bruttó vállalkozási díj: 715.423 Ft. 
 
A beszerzés forrása a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú „Hu-
mánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglakoztatási Paktum nevében” című pá-
lyázat dologi költségei között rendelkezésre áll. 
 

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

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szatmári Zoltán (5340 Kunhegyes, Wesselényi utca 15/b.) 
4. Aranytoll-Zolnai Kft. (5000 Szolnok, Ady Endre út 16.) 
5. KISÚJ-VILL COPYLAND Kft. (5310 Kisújszállás, Bem u. 30.) 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Nagy Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

 
 
 
 
13/5. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közvetlen- és anyagköltségekre  
érkezett árajánlatok bírálatáról 

 (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. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
86/2019.(IV.16.) Kt. h a t á r o z a t,  
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közvetlen- és anyagköltségekre  érkezett árajánla-
tok bírálatáról 
          

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában 
foglaltak alapján támogatja a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítását 
és a szükséges közvetlen-és anyagköltségekre érkezett árajánlatok bírálatáról az 
alábbiak szerint dönt:  
 

Programok Nyertes ajánlattevő 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
(csipke 10 fő) 

Hegyesi Szabó Kft  
bruttó 886.223.- Ft 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
(intézményi segítés 85 fő) 

Hegyesi Szabó Kft 
bruttó 1.489.227.-Ft 

 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a Szállítási 

szerződések aláírására és a szükséges feladatok ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Gácsiné Szabó Ildikó ügyintéző 
6. Irattár 

 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 15 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Barta Ferenc  
polgármester  jegyző 
   


