
 
Jegyzőkönyv 

 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. április 29-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
 Dienes Attila, Emődi Imre, Dr.Horváth Lajos, Dr.Kiss István, Madarasi 

Imre, Nagy Kálmán, Szabó Zoltán és Vincze László önkormányzati kép-
viselők. 

 
Jelen vannak továbbá: Dr.Pénzes Tímea jegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztály-

vezető, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető, Szentpéteriné Lé-
vai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
igazgatója, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoport-
vezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit 
jegyzőkönyvvezető. 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon kilenc önkormányzati 
képviselő jelen van. Távolmaradását bejelentette: Csoma János, Kun Istvánné, Metzinger 
Ferenc és Szathmári Istvánné. Nem jelezte: Szász Gábor. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
Elmondja, a soron kívüli ülés megtartását az 1.) napirendi pont megtárgyalása tette szüksé-
gessé, de Tomajmonostora is kérte, hogy döntsenek a műszaki ellenőr személyében.  
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg azzal az eltéréssel, hogy a 2.) napirendi pont megtárgyalását ve-
gyék le a napirendről, mivel az első pályázat alapján a járdát két utcában fel tudják újítani, 
és így nem kell az önerőt erre használni.  
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az „ESZ-KÖZ-CÉL 2009” című pályázat műszaki tartal-
mának módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, az ESZ-KÖZ-CÉL pályázatban a közalapítványnak 
vásároltak különböző eszközöket, amivel a közmunkások tudnak dolgozni. Eredetileg a 
pályázatnak megfelelő összeg szerepelt, a 19.970 ezer Ft és a hozzá tartozó önerő, ebből 
azonban 4 millió Ft megmaradt, mivel a közbeszerzés nagyon jól sikerült. A pályázat kiíró-
ja megengedte, hogy a fennmaradó összeget járdaépítésre használják, illetve az ehhez 
szükséges anyagot megvásárolják, és közmunkásokkal végeztessék el a munkát.  
 
Dienes Attila olvassa az előterjesztésben, hogy a Dózsa és Rákóczi utca járdája lesz fel-
újítva. Kérdezi, ez úgy lesz megvalósítva, hogy felszedik a régit és teljesen új járdát kap. 
Másik kérdése, ki választotta azt ki, hogy melyik utcákban valósuljon meg. 
 
Szabó András polgármester válasza, nagyon fontos az, hogy az utca közösségi helyhez 
vezessen. Eszerint megvizsgáltatták és ez alapján döntöttek ezek mellett. Ilyen a Dózsa 
utca az orvosi rendelő, iskola, templom és temető szempontjából. A Rákóczi utca pedig a 
sportpálya és főtér megközelítése szempontjából.  
 
Vincze László alpolgármester a választ kiegészíti, a pályázat kiírása szerint olyan utcákban 
lehet megvalósítani, ahol közösségi helyek találhatók, és szakaszokat nem enged, hanem 
teljes kivitelezést, az utca teljes hosszában, teljes egészében. Így ez a két utca fér bele az 
összegbe.  
Ha ezt a módosítást jóváhagyják, utána kerülhet sor az anyagbeszerzésre, és a közmunká-
sokkal elvégeztetik a munkát. A várható befejezési határidő 2010. szeptember lesz.  
 
Szabó András polgármester elmondja, ha ezt a módosítást a képviselőtestület elfogadja, 
akkor az anyagbeszerzésre ajánlatokat kell beszerezni, tehát az ajánlatokkal még fog a 
képviselőtestület találkozni. Beszerzésre kerül sóder, cement, vasanyag, ugyanis az átjá-
róknál be kell vasalni a járdát.  
 
Dienes Attila megkérdezi, lesz-e szakember a közalapítványnál, aki felügyeli ezt a mun-
kát. 
 
Vincze László alpolgármester válasza, jelenleg is több kőműves van, aki közmunkásként 
dolgozik a közalapítványnál.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
93/2010. (IV.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó „ESZ-KÖZ-CÉL 2009” 
című nyertes pályázat módosítási kérelméről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az Önkor-
mányzat beruházásában megvalósuló „ESZ-KÖZ-CÉL 2009” című, önkor-
mányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszköz-
beszerzése támogatására benyújtott és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési 



3 
 

Tanács által támogatott pályázat műszaki tartalmának, költségvetésének módo-
sításához szükséges kérelem benyújtásával. 
A változtatások tartalma a csatolt melléklet szerint. 
 
1. A pályázat segítségével 2009-2010-ben megvalósuló cél: az önkormányzat 

alapfeladatainak jobb ellátását eredményező fejlesztések kivitelezése. 
 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat költségvetését a 140/2009. 

(V.20.) Kt. határozatban meghatározott és a 2010. január 15. napján kelt 
Támogatási Szerződésben rögzített önerőn túl mellékletben foglaltak szerint 
+ 22.197 Ft önerő vállalásával kívánja módosítani, melyet a 2010. évi költ-
ségvetésben biztosít.  

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a módosított műszaki tartalom megvaló-

sításának érdekében a befejezési határidőt 2010. augusztus 31. napjára kí-
vánja módosítani. 

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a beruházáshoz készí-

tett költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazza. 
 

5. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos feladatok elvégzésével. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Debrecen, Simonyi út 14. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Mészáros Sándorné törzskari csoportvezető 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a tomajmonostorai óvoda épület homlokzatszigetelési és 
nyílászárócsere munkálatainak műszaki ellenőrzésére kivitelező kiválasz-
tásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az Óvodai Intézményhez tartozik a 
Tomajmonostorai Tagóvoda. A pályázat kapcsán a műszaki ellenőr személyéről kell dön-
teni. 
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A beérkezett ajánlatokat megvizsgálva úgy gondolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot Fodor 
Imre kenderesi építészmérnök adta. A bruttó ajánlati ár 290 ezer Ft. 
Amennyiben a képviselőtestület tagjai egyetértenek a javaslattal, döntsenek. Aki a javasla-
tot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
94/2010. (IV.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a tomajmonostorai óvoda épület homlokzatszigetelési és nyílászáró-csere munkálatai beru-
házáshoz műszaki ellenőr megbízásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva 
 

megbízza 
FODOR  IMRE építészmérnököt 

(5331 Kenderes, Táncsics u. 4., Műszaki ellenőri névjegyzékszám: ME-É-
II-MMK-16-50120/2010; ME-M-II-MMK-16-50120/2012) 

 
a tomajmonostorai óvoda épület homlokszigetelési és nyílászáró csere munkála-
tainak műszaki ellenőri tevékenységének ellátásával. 
A műszaki ellenőri feladatok ellátásának költségét a Támogatási szerződésben 
foglaltak és Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
7/2010. (II.10.) Kt. határozata alapján, Kunhegyes Város Önkormányzata a 
2010. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Bruttó megbízási díj: 290.000 Ft, azaz: Kettőszázkilencvenezer forint 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tomajmonostora Község Önkormányzata 5324 Tomajmonostora, Széche-

nyi u. 63. 
5. Fodor Imre 5331 Kenderes, Táncsics u. 4. 
6. S.Nagy és Társa Bt. 5310 Kisújszállás, Arany János u. 2/a. 
7. Gönczi János 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 49/b. 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
10. Mészáros Sándorné törzskari csoportvezető 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Pályázat benyújtása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 
Parlagfűmentesítési Alap felhívására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, ismét lehet pályázni a parlagfűmentesítési alapra, 
olyan eszközre, amivel a parlagfüvet le lehet kaszálni. Találtak is egy benzines motoros 
fűkaszát, ami ebbe a pályázatba belefér. 
 
Vincze László alpolgármester kiegészíti, ez egy alternáló fűkasza, ebből 2 db is belefér a 
pályázatba, mivel 500 ezer Ft-ra lehet pályázni. Az előbbiekben is említett ESZ-KÖZ-CÉL 
pályázat során rengeteg olyan eszközt sikerült beszerezni, ami alkalmas a parlagfű irtásra 
is, azonban azok az eszközök a parlagfű pályázatnál nem szerepelhetnek, mert akkor köz-
beszerzés köteles lesz és maga az eljárás díja megközelítené az 500 ezer Ft-ot. Ilyen eszköz 
abban a pályázatban nem szerepel és tudják is hasznosítani elég széles területen. Rézsűt is 
lehet vele vágni és nádat is, mivel jó erős kaszája van. 
 
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, döntsenek. 
Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
95/2010. (IV.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat pályázati felhívására – a „Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére kiírt – a megyében megvalósuló parlag-
fű-mentesítési tevékenységek támogatásának elnyerésére. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az „Irtó jó 
nap” című pályázat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 
Térségfejlesztési és Külügyi Hivatalhoz történő benyújtásával. 
 
1. A pályázat teljes bruttó – a 25 %-os ÁFA-t is tartalmazó – bekerülési költ-

sége 438.240 Ft, azaz: Négyszázharmincnyolcezer-kettőszáznegyven forint. 
 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően a pá-

lyázat önerejét: 109.560 Ft, azaz: Egyszázkilencezer-ötszázhatvan forint 
összeget a 2010. évi költségvetéséből biztosítja. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a pályázathoz készített 

költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazza. 
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4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges feladatok 
elvégzésével. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. JNSZ Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési és Külügyi Hivatala (5000 

Szolnok, Kossuth u. 2.) 
2. „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Mészáros Sándorné törzskari csoportvezető 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
5/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Ikergyermekekért Alapítvány az alapító okiratát 
módosítja. Ferenczné Kocsis Erzsébet a kuratóriumi tagságról, illetve elnöki tisztségéről 
lemondott, helyette Katóné Koczó Eszter vállalta a tisztséget. Az ebből adódó további vál-
tozásokat is átvezették az alapító okiratban.  
Aki elfogadja az előterjesztett javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
96/2010. (IV.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány alapító okiratának módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes és Tér-
sége Ikergyermekeiért Alapítvány alapító okirata módosítását a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/B § (5) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – tekintettel a törvény 74/C. §-ában foglaltakra is – 2010. 
május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint elfogadja: 
 

„Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány 
Alapító okiratának módosítása 
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Kunhegyes Város Önkormányzata, mint alapító a Kunhegyes és Térsége Iker-
gyermekeiért Alapítvány Kunhegyesen 2007. november 29-i dátummal aláírt, 
módosítással egybeszerkesztett alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat VII. pontjának harmadik mondata hatályát veszti és helyé-

be az alábbi rendelkezés lép: 
 
A kuratórium tagjai: 

- Katóné Koczó Eszter  
Anyja neve: Nagy Eszter 
Kunhegyes, Gyepszél u8. 39. 
131817 BA 
 

- Nagy Zsoltné (Orosz Mónika Szilvia) 
Anyja neve: Tőzsér Julianna 
Kunhegyes, Magyar u. 28. 
AJ 858239 
 

- Nagy Józsefné (Kiss Katalin) 
Anyja neve: Pálfi Katalin 
Kunhegyes, Arany János u. 11. 
981917 CA 
 

- Nánási Ilona 
Anyja neve: Baláti Ilona 
Karcag, Kórház út 8/a. fsz. 3. 
2677640 EA 
 

- Szalagyiné Papp Erzsébet 
Anyja neve:  Németh Erzsébet 
Kunhegyes, Nyílt u. 4. 
981401 IA 
 

Az alapító okirat VII. pontjának ötödik mondata hatályát veszti és helyébe 
az alábbi mondat lép: 
 
Az alapító a kuratórium elnöki feladatainak ellátásával Katóné Koczó Esz-

ter (an.: Nagy Eszter, lakcím: Kunhegyes, Gyepszél u. 39., szem.ig.sz.: 

131817 BA) bízza meg. 

 
Az alapító okirat VII. pontjának hetedik mondatában a kuratórium tagjai 
megbízatásának időpontja a következőképpen módosul: 
 
A kuratórium tagjainak megbízása 5 évre szól, 2014. november 30-ig terjed. 

 
Az alapító okirat VII. pont:  Az alapítvány képviselete harmadik mondata az 
alábbi szerint változik: 
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A bankszámla feletti rendelkezési és utalványozási joggal rendelkezik: Ka-

tóné Koczó Eszter (an.: Nagy Eszter, lakcím: Kunhegyes, Gyepszél u. 39., 

szm.ig.sz.: 131817 BA), Szalagyiné Papp Erzsébet (an.: Németh Erzsébet, 

lakcím: Kunhegyes, Nyílt út 4., szem.ig.sz.: 981401 IA) 

 
Az alapító az alapítvány alapító okiratának jelen módosítással nem érintett 
rendelkezéseit egyebekben változatlanul hatályban tartja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány 
alapító okiratának – a határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelő – jelen 
módosítással is egybeszerkesztett alapító okiratát aláírja, továbbá gondos-
kodjon annak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságon történő nyilván-
tartásba vételéről. 
 
Felelős: 

- a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: az aljegyző 

 
Határidő: 

- az okirat aláírására: 2010. május 05. 
- Bírósági nyilvántartásba vételre történő megküldésre: 2010. május 

10.  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 5000 Szolnok, Kossuth u. 1. 
5. Katóné Koczó Eszter a kuratórium elnöke 5340 Kunhegyes, Gyepszél u. 39. 
6. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató, kapcsolattartó 5340 Kunhegyes, Sza-

badság tér 7.l 
7. Földi Zsuzsanna tanácsos 

 
 
5/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a funkcióbővítő pályázat tervezői munkájának be-
fejezési határidejét kérte a tervező módosítani május 28-ra. 
Tájékoztatásul elmondja, a mai nap vannak itt ellenőrizni a pályázat valóság tartalmát. 
Kérdezték, mikor lesz a bíráló bizottság döntése, válaszként azt kapták, hogy rövidesen. Ha 
a bíráló bizottság jó döntést hoz, a támogatási szerződést is egy hónapon belül meg fogják 
kapni.  
 
Nagy Kálmán kérdezi, épp emiatt nem lenne értelme hosszabb határidőt hagyni. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, ez nem érinti az építési engedélyezési eljárást. A mai 
csak a pályázattal kapcsolatos bejárás volt. Mint leírták az előterjesztésben is az eljáró ha-
tóság  
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tájékoztatása szerint május közepén meglesz a jogerős építési engedély. Ennek ismeretében 
tudja a tervező elkészíteni a generál-kiviteli tervet és a költségvetést is.  
 
Nagy Kálmán konstatálja, ősznél előbb a kezdésből nem lesz semmi. 
 
Szabó András polgármester válasza, számításaik szerint leghamarabb augusztus-
szeptemberben kezdhetik el a munkát, ha a döntés úgy születik.  
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határo-
zati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
97/2010. (IV.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Pap Tibor Építésziroda Kft. szerződésmódosítási kérelméről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ÉAOP-2009-
5.1.1/G azonosító számú pályázati felhívásra készülő „Funkcióbővítő település-
fejlesztés Kunhegyes városban” című generálkiviteli terv elkészítésének teljesí-
tési határidejét – Pap Tibor Építésziroda Kft. kérelmére –  2010. május 28. nap-
jára módosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírásával. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Pap Tibor Építésziroda Kft. 2700 Nagykőrös, Kecskeméti u. 9. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Mészáros Sándorné törzskari csoportvezető 

 
Szabó András polgármester bejelenti, a soron kívüli ülésre tervezett munkáját a képviselő-
testület elvégezte. Megköszöni képviselőtársainak, hogy rendelkezésre álltak és segítették 
azt, hogy a döntéseikkel a további munkálatok folytatódhatnak. 
Bejelenti, hogy a képviselőtestület soros ülését az előzetes tervek szerint május 27-én tart-
ja. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 20 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
S z a b ó   András      Dr. P é n z e s  Tímea 
Polgármester       jegyző 
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Iktatószám: KVÖ/824/15/2010. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 8. 
 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

93/2010. az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtan-
dó „ESZ-KÖZ-CÉL 2009” című nyertes pályázat módosítási 
kérelméről 

A 15 

94/2010. a tomajmonostorai óvoda épület homlokzatszigetelési és nyí-
lászáró-csere munkálatai beruházáshoz műszaki ellenőr meg-
bízásáról 

D 7 

95/2010. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat pályázati 
felhívására – a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-
mentesítési Alap terhére kiírt – a megyében megvalósuló par-
lagfű-mentesítési tevékenységek támogatásának elnyerésére 

A 15 

96/2010. a Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány alapító okira-
tának módosításáról 

L 1 

97/2010. Pap Tibor Építésziroda Kft. szerződésmódosítási kérelméről D 7 
 


