
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. október 12-én 

megtartott alakuló üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Kontra József korelnök, majd eskütétel után Szabó András polgármester 

elnökletével: 
 Dr.Horváth Lajos, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, 

Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze László 
önkormányzati képviselők. 

 
 
Jelen vannak továbbá: Dr.Pénzes Tímea jegyző, Tokai Lajos a Kunhegyesi REndőrörs 

parancsnoka, Richter Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke, Kovácsné 
Lázár Elvira a Helyi Választási Bizottság tagja, Szirmai József és Dr.K.Tóth 
András a Helyi Választási Bizottság delegált tagja, Barta Ferenc aljegyző, 
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Molnár Szilvia igazgatási 
osztályvezető, Szabó György a Városi Gyámhivatal vezetője, Barta Jenő a 
Városi Építési Hivatal vezetője, Répászky Gabriella törzskari 
csoportvezető, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető,  Bibókné 
Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Csöröginé Bodnár Erika 
adócsoport-vezető, Bordács Jánosné, Balogh Zoltán és Farkas Béla cigány 
kisebbségi képviselők, Rózsa Lajos a Megyei Közgyűlés tagja, 
Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény igazgatója, Jóvér István, Richter Károlyné, Szabó Istvánné, 
Emődi Imre munkabizottság tagjai, Szabó József a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint 
Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető és 11 fő érdeklődő  

 
 
Kontra József korelnök köszönti a képviselőtestület alakuló ülésén megjelent 
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. Korelnökként érte a megtiszteltetés, 
hogy a megválasztott képviselők alakuló ülését megnyissa.  
Megállapítja, hogy az alakuló ülésen minden, a 2010. október 3-án megtartott 
önkormányzati választásokon Kunhegyes városban megválasztott önkormányzati képviselő 
megjelent, az ülés határozatképes, azt 15 órakor megnyitja. 
Kéri a megjelenteket, hogy közösen hallgassák meg a Himnuszt. 
 
Kontra József korelnök a Himnuszt követően ismerteti a napirendi pontokat az alábbiak 
szerint: 
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1.) Megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választás 
eredményéről, a megbízólevelek átadása 

2.) A képviselőtestület tagjainak eskütétele 
3.) A polgármester eskütétele 
4.) A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása 
5.) Az önkormányzat bizottságainak megválasztása, a szervezeti és működési 

szabályzat módosítása 
6.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele és tiszteletdíjának megállapítása 
7.) Egyebek: 

7/1. Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint a bizottsági elnökök 
tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
7/2. A jegyző megbízása a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára és 
aktualizálására 

 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 

( szóbeli) 
 
 

Richter Sándor köszönti a képviselőtestület tagjait és a megjelent érdeklődőket. Mint a 
Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a választás eredményéről. 
A Magyar Köztársaság Elnöke 204/2010. (VII.16.) KE számú határozatával 2010. október 
3-ára tűzte ki a helyi települési önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának 
napját. A 2010. július 15-i határidő lejárta előtt érvényesen összesen 68 fő cigány és 3 fő 
német kisebbséghez tartozó választópolgár kérte a kisebbségi névjegyzékbe történő 
felvételét, ami a kisebbségi önkormányzati választás kitűzésének alapja. Mivel a német 
kisebbségi választói jegyzékben lévők száma nem érte el a törvényben meghatározott 30 
főt, esetükben nem kerülhetett sor a választás kiírására. Ellenben a cigány kisebbségi 
önkormányzati választás kezdeményezése jogszerű volt, a helyi választási bizottság ebben 
az esetben kiírta a kisebbségi választásokat Kunhegyesen 2010. október 3-ára. 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. augusztus 9-én tartott 
soron következő ülésén megválasztotta a választások szakszerűségét és jogszerűségét 
helyben felügyelő Helyi Választási Bizottság 3 tagját és 2 póttagját. A bizottság elnökéül 
személyét, elnökhelyetteséül Csáti Sándort és tagjának Kovácsné Lázár Elvirát választották 
meg. Póttagoknak Baranya Pálnét és Tar Tibort. A választási időszak alatt a bizottságba 
három jelölő szervezet, a Fidesz, az MSZP és a Jobbik, valamint Molnárné Gorzás Szilvia 
független polgármester jelölt delegált tagot, amely így összesen 7 tagú lett. 
A választási időszak alatt a bizottság 4 fő polgármester, 29 fő önkormányzati képviselő és 
összesen 8 fő kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltségéről döntött. A Fidesz jelölő 
szervezet 1 polgármester jelöltet, 8 egyéni listás képviselő jelöltet, a Magyar Szocialista 
Párt 1 polgármester jelöltet és 8 képviselő jelöltet, végül a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom is 1 fő polgármester jelöltet és 8 képviselő jelöltet állított. A független jelöltek 
közül 1 fő polgármester jelöltként, és 5 fő képviselő jelöltként indult a választáson.  
A jelöltek valamennyiben megfeleltek a törvényes ajánlás feltételeinek. Ennek alapján a 
szavazólapok elkészítésének semminemű akadálya nem volt.  
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A kampányidőszak alatt a választás tisztaságára vonatkozóan nem érkezett értékelhető 
kifogás. A jelöltek kivétel nélkül a szavazólapra kerülhettek. 
A választás napja rendkívüli esemény nélkül telt el. A városban október 3-án összesen 8 
szavazatszámláló bizottság és 1 kisebbségi szavazókörben működő szavazatszámláló 
bizottság dolgozott, átlagosan 6-6 fő részvételével, a bevonásra kerülők fele választott tag 
volt, másik fele pedig a jelölő szervezetek megbízottjai.  
A választási szervek eredményes munkájából egyaránt mindenki kivette részét. A Helyi 
Választási Iroda végezte Kunhegyes Város Jegyzője vezetésével a szervezési feladatokat, a 
választási bizottságok titkársági feladatait, a választási ügyek döntésre történő szakmai 
előkészítését, a választási szervek tagjainak oktatását, a szavazás lebonyolításának tárgyi és 
technikai feltételei biztosítását, az iratok kezelését és a szavazólapok biztonságos őrzését. 
Az eredményről szólva elmondja, a választók nyilvántartása szerint a szavazás 
megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma 6707 fő volt, a szavazás 
napján igazolás alapján 2 fő névjegyzékbe vett választópolgár volt.  
A választás napján a 6709 választásra jogosult választópolgárból 2941 fő élt 
szavazásjogával. Ez 43,84 %-os részvételi arányt jelent.  
A polgármester választás összesített eredménye alapján az urnákban 2940 szavazólapot 
találtak, ennek 1,84 %-a, tehát 54 szavazólap volt érvénytelen. Az összesített szavazatok 
alapján a helyi választási bizottság megállapította a választás végeredményét, amely ellen 
fellebbezés nem érkezett, ezért a választás eredménye 2010. október 6-án 16 órakor 
jogerőre emelkedett. Ez alapján Kunhegyesen a választások végeredménye a következő: 
Kunhegyes Város Polgármesterévé a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség jelöltjét, Szabó 
Andrást választották meg 1486 érvényes szavazattal, amely a jelöltekre leadott 2886 összes 
érvényes szavazat 51,49 %-ának felelt meg. Polgármester Úrnak újraválasztásához ezúton 
is gratulál. 
A polgármester választáson indult további 3 jelölt közül Kontra József – a Magyar 
Szocialista Párt jelöltje 882 szavazatot kapott (30,56 %), Molnárné Gorzás Szilvia 
független jelölt 201 szavazatot szerzett (6,96 %), míg Szathmári Istvánné – Jobbik 
Magyarországért Mozgalom polgármester jelöltje érvényes szavazatainak száma 317 
(10,98 %). 
Az önkormányzati képviselők választását megelőzően a Jegyző feladata volt meghatározni 
a Kunhegyesen megválasztható képviselőtestületi tagok számát. Kunhegyes városban 
2010. január 01-jén a lakosságszám a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatalának tájékoztatása szerint 8298 fő. A törvényes rendelkezések értelmében 
a helyi választási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján február 15-ig meghatározza 
és a helyben szokásos módon közzéteszi a települési önkormányzat képviselőtestülete 
megválasztható tagjainak számát. Dr.Pénzes Tímea jegyző asszony a helyi választási iroda 
vezetője a választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény 102. § (1) bekezdése 
szerinti feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. 
évi választásán Kunhegyesen az önkormányzati képviselőtestület megválasztható tagjainak 
számát 8 főben határozta meg.  
A választás napján az urnákban lévő 2941 szavazólap 1,94 %-a volt érvénytelen, a 2884 
érvényes szavazólap szavazatainak száma alapján a mandátumhoz jutás eredményes volt, 
képviselői hely betöltetlen nem maradt. Ennek alapján egyéni listáról a képviselőtestület 
tagjának megválasztották: 

- Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolnát 1342 szavazattal 
- Vincze Lászlót 1307 szavazattal 
- Metzinger Ferencet 1135 szavazattal 
- Szabó Istvánt 1114 szavazattal 
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- Magyar Györgyöt 1063 szavazattal 
- Kontra Józsefet 1019 szavazattal 
- Dr.Horváth Lajost 1003 szavazattal 
- Nagy Kálmánt 980 szavazattal. 

A megválasztott képviselőknek ezúton gratulál. 
Kunhegyes településen a cigány kisebbségi választás érvényes és eredményes volt és 4 
fővel létrejött a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, amelynek tagjai lettek: 

- Farkas Béla 18 szavazattal 
- Bordács János 17 szavazattal 
- Bordács Jánosné 17 szavazattal 
- Balogh Zoltán 16 szavazattal. 

Megválasztásukhoz szintén gratulál. 
 
Ezt követően a Helyi Választási Bizottság elnöke egyenként átadja a képviselőknek és a 
polgármesternek a megbízó levelüket, sok sikert kívánva elkövetkezendő munkájukhoz. 
 
Kontra József  korelnök megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének 
tájékoztatóját.  
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
A képviselőtestület tagjainak eskütétele 
 

( szóbeli ) 
 
 

 
Kontra József korelnök felkéri Richter Sándor urat, a helyi választási bizottság elnökét, 
hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 
XCVI. törvény 1. § (2) bekezdése szerint, a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 19. § (1) bekezdésében meghatározott eskütételre szólítsa a képviselőtestület 
tagjait. 
 
Richter Sándor a helyi választási bizottság elnöke felkéri a jelenlévőket, az eskütétel 
idejére álljanak fel. A képviselőket arra kéri, hogy az eskü szövegét előremondás után 
mondják utána: 
Eskü szövege: 
„Én …. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kunhegyes 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem.   
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az önkormányzati képviselők eskütételt követően aláírják az esküokmányt. 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
A Szabó András polgármester eskütétele 
 

( szóbeli ) 
 

 
 
Kontra József korelnök felkéri Richter Sándort, a helyi választási bizottság elnökét, hogy 
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. § (7) bekezdése szerint, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 32. §-ában meghatározott eskütételre 
szólítsa Szabó András polgármestert. 
 
 
Richter Sándor HVB elnök szavai után Szabó András polgármester az alábbi szövegű 
esküt teszi le: 
 
 „Én Szabó András esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kunhegyes fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.   
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az eskütételt követően Szabó András polgármester az esküokmányt aláírja. 
 
 
Kontra József korelnök az ülés levezetésével járó további feladatokat átadja Szabó András 
polgármesternek. 
 
 
Szabó András polgármester gratulál a képviselőtestület tagjainak az eskü letétele 
alkalmából, munkájukhoz erőt, egészséget kíván. 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
A polgármester illetményének és egyéb juttatásának megállapítása 
 

( szóbeli ) 
 

 
 
Szabó András polgármester a napirendi pont kapcsán bejelenti személyes érintettségét, 
ezért kezdeményezi, hogy a képviselőtestület állapítsa meg az összeférhetetlenséget és 
foglaljon állást a szavazásból történő kizárásáról.  
A szavazás idejére az ülés levezetését átadja Vincze László önkormányzati képviselőnek.  
 
Vincze László levezető elnök elmondja, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az 
érintett képviselő kezdeményezésére, vagy bármely képviselő javaslatára a 
képviselőtestület a kizárásról minősített többséggel dönt.  
Polgármester úr bejelentette érintettségét, ezért kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek 
arról, hogy a napirendi pont kapcsán a szavazásból kizárják, vagy sem.  
Aki egyetért azzal, hogy a polgármestert a szavazásból kizárja, az kézfelnyújtással 
szavazzon.  
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc nemleges szavazattal – Szabó 
András polgármester nem szavazott – nem támogatja. 
 
Vincze László levezető elnök kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a „B” változat 
elfogadásáról döntsenek. Aki egyetért azzal, hogy polgármestert a napirendi pont kapcsán 
a szavazásból nem zárja ki, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő 
szavazattal – Szabó András polgármester nem szavazott – elfogadja a következő 
határozatával: 
 
251/2010. (X.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Szabó András polgármester személyes érintettségéről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 14. 
§ (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva  

 
SZABÓ ANDRÁS polgármestert 

 
a 2010. október 12-ei alakuló ülés 4.) napirendi pontja: „A polgármester 
illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása” című napirend 
vonatkozásában személyes érintettség kapcsán a  

 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
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Erről értesülnek: 

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

 
 
Vincze László levezető elnök felkéri jegyző asszonyt, ismertesse a polgármester 
illetményének és a juttatások megállapításának előterjesztését. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző elmondja, a képviselőtestület a polgármester illetményét a 
képviselőtestület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) 
bekezdése szerint megállapított illetményalap és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
3. § (2) bekezdése szerinti szorzószámok szorzataként, összegszerűen állapítja meg. 
A polgármester illetménye függ a lakosságszámtól, és a mindenkori köztisztviselői 
illetményalaptól, amely jelenleg 38.650 Ft. Kunhegyes városban a lakosság száma 2010. 
január 1-én 8.298 fő, a lakossághoz tartozó szorzószám 12,5 – 13,5. A polgármester 
illetménye megállapításánál figyelembe kell venni azt is, hogy annak választást követően 
megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetmény összegénél nem 
lehet kevesebb. A körzetközponti feladatokra is tekintettel javasolja az illetmény 
maximális mértékben történő megállapítását, ami 521.800 Ft.  
Ezen kívül a polgármesteri tisztség ellátásával járó szükséges költségek megtérítésére a 
mindenkori illetmény 30 %-a költségátalányként megállapítható. 
A főállású jogviszonyban álló polgármester illetményét a választástól kell megállapítani, 
amennyiben főállásúként választották meg.  
 
Vincze László elnök, miután a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, vélemény nem 
volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak. 
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetménye 2010. október 12. napjával 521.800 
Ft/hó legyen, valamint költségátalányát a mindenkori illetménye 30 %-ában állapítsa meg a 
képviselőtestület, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal – minősített 
többséggel – Szabó András polgármester nem szavazott - elfogadja a következő 
határozatával: 
 
252/2010. (X.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
SZABÓ ANDRÁS polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 33. 
§-ában biztosított jogkörében eljárva  – figyelembe véve az 1994. évi LXIV. 
törvény 3. §-ában foglaltakat -  2010. október 12. napjától 
 

SZABÓ  ANDRÁS 
polgármester 
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havi illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított  illetményalap 38.650 Ft 
összegének és a körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetében 
alkalmazható 13,5 szorzószám szorzataként megállapított 
 

521.800 Ft bruttó összegben 
állapítja meg. 

 
A képviselőtestület a polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásával 
összefüggő költségek megtérítésére a mindenkori illetményének 30 %-ig 
terjedően költségátalányt állapít meg, amelynek összege jelenleg 156.540,- Ft. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. MÁK  
3. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 

 
Vincze László levezető elnök ezt követően átadja az ülés vezetését Szabó András 
polgármesternek. 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Az önkormányzat bizottságainak megválasztása, a szervezeti és működési szabályzat 
(SZMSZ) módosítása 
 

( írásban csatolva ) 
 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, egyeztetéseket követően három munkabizottság 
létrehozására tesz javaslatot.  
Elsőként az Ügyrendi Bizottság létrehozását javasolja. Elnökének Nagy Kálmánt, tagjainak 
pedig Kontra Józsefet és Szabó Istvánt javasolja megválasztani. 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság létrehozásáról döntsenek. 
Aki elfogadja azt a javaslatot, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke Nagy Kálmán, tagjai 
pedig Kontra József és Szabó István legyen, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal – minősített többséggel – elfogadja a következő határozatával: 
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253/2010. (X.12.) Kt. h a t á r o z a t , 
 
az Ügyrendi Bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 22. 
§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – önkormányzati bizottságot hoz 
létre 
 

ÜGYRENDI  BIZOTTSÁG 
 

elnevezéssel. 
 
A bizottság létszáma:  3 fő 
 
A képviselőtestület által megválasztott bizottsági tagok: 
 
- elnök:  Nagy Kálmán  önkormányzati képviselő 
 
- tagjai:  Kontra József  önkormányzati képviselő 
   Szabó István   önkormányzati képviselő 
 
A bizottság hatályos összetételét, feladatait és hatáskörét a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Nagy Kálmán 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13. 
2. Kontra József 5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 10-14. 
3. Szabó István 5340 Kunhegyes, Hajnal u. 4. 
4. A képviselőtestület tagjai 
5. Szabó András polgármester 
6. Dr.Pénzes Tímea  jegyző 
7. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
Szabó András polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület hozza létre a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot 5 fővel.   
Elnökének javasolja: Metzinger Ferenc önkormányzati képviselőt. Tagjainak Dr.Horváth 
Lajos és Magyar György önkormányzati képviselőket, valamint nem képviselő tagjainak 
Jóvér Istvánt és Richter Károlynét.  
 
Kéri a képviselőtestület döntését. Aki egyetért a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság létrehozásával a javasolt összetételben, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal – minősített többséggel – elfogadja a következő határozatával: 
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254/2010. (X.12.) Kt. h a t á r o z a t , 
 
a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 22. 
§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – önkormányzati bizottságot hoz 
létre 
 

PÉNZÜGYI,  GAZDASÁGI  ÉS  VÁROSFEJLESZTÉSI   
BIZOTTSÁG 

 
elnevezéssel. 
 
A bizottság létszáma:  5 fő 
 
A képviselőtestület által megválasztott bizottsági tagok: 
 
- elnök:  Metzinger Ferenc   önkormányzati képviselő 
 
- tagjai:  Dr.Horváth Lajos  önkormányzati képviselő 
   Magyar György  önkormányzati képviselő 
   Jóvér István   Nyár u. 29.  
   Richter Károlyné  Hajnal u. 44/a. 
 
A bizottság hatályos összetételét, feladatait és hatáskörét a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Metzinger Ferenc 5340 Kunhegyes, Arany János u. 11/b. 
2. Dr.Horváth Lajos 5340 Kunhegyes, Bethlen Gábor u. 16.  
3. Magyar György 5340 Kunhegyes, Vásártér u. 2. 
4. Jóvér István 5340 Kunhegyes, Nyár u. 29. 
5. Richter Károlyné 5340 Kunhegyes, Hajnal u. 44/a. 
6. A képviselőtestület tagjai 
7. Szabó András polgármester 
8. Dr.Pénzes Tímea  jegyző 
9. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
Szabó András polgármester javasolja létrehozni az Oktatási, Kulturális, Szociális, 
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottságot, amely 7 főből áll. 
Elnökének javasolja megválasztani Szabó István önkormányzati képviselőt, tagjainak: 
Magyar György, Nagy Kálmán és Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna önkormányzati 
képviselőket, nem képviselő tagjainak Emődi Imre, Szabó Istvánné és Bordács Jánosné 
személyeket. 
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Aki egyetért az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
megalakításával és annak összetételét a szóban előterjesztettek alapján elfogadja, az 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal – minősített többséggel – elfogadja a következő határozatával: 
 
255/2010. (X.12.) Kt. h a t á r o z a t , 
 
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 22. 
§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – önkormányzati bizottságot hoz 
létre 
 
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS, IFJÚSÁGI, 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
 

elnevezéssel. 
 
A bizottság létszáma:  7 fő 
 
A képviselőtestület által megválasztott bizottsági tagok: 
 
- elnök: Szabó István    önkormányzati képviselő 
 
- tagjai: Magyar György   önkormányzati képviselő 
  Nagy Kálmán   önkormányzati képviselő 
  Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna  önkormányzati képviselő 
  Emődi Imre    Dózsa Gy. u. 33. 
  Szabó Istvánné   Petőfi u. 3/a.  
  Bordács Jánosné   Vadász u. 6. 
 
A bizottság hatályos összetételét, feladatait és hatáskörét a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó István 5340 Kunhegyes, Hajnal u. 4. 
2. Magyar György 5340 Kunhegyes, Vásártér u. 2. 
3. Nagy Kálmán 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13. 
4. Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna 5340 Kunhegyes, Zádor u. 11/b. 
5. Emődi Imre 5340 Kunhegyes, Dózsa György u. 33. 
6. Szabó Istvánné 5340 Kunhegyes, Petőfi u. 3/a. 
7. A képviselőtestület tagjai 
8. Szabó András polgármester 
9. Dr.Pénzes Tímea  jegyző 
10. Barta Ferenc aljegyző 
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Szabó András polgármester a bizottságok megalakítását követően javasolja a szervezeti és 
működési szabályzat 6. számú mellékletének módosítását, amely a képviselőtestület 
mellett működő bizottságokat és azok összetételét tartalmazza.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

21/2010. (X.12.) 
r e n d e l e t e 

 
a helyi önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

10/2007. (III.28.) rendelet módosításáról 
 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek a rendelet azonnali 
kihirdetéséről. 
Aki a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
256/2010. (X.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2010. 
önkormányzati rendelet azonnali kihirdetésének elrendeléséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi 
önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2007. (III.28.) önkormányzati rendelet 23. §-a (4) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 21/2010. (X.12.) önkormányzati rendelet azonnali 
kihirdetését 
 

e l r e n d e l i. 
 
A Képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet 
kihirdetéséről gondoskodjon. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 

 
 
Szabó András polgármester a bizottságok létrehozását követően eskütételre szólítja fel a 
bizottságok jelenlévő, nem önkormányzati képviselő tagjait.  
Felkéri a jelenlévő bizottsági tagokat, mondják utána az eskü szövegét. 
„Én, … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz  hű leszek, az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; önkormányzati bizottság tagjaként tisztségemből eredő feladataimat 
Kunhegyes fejlődésének előremozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem.  
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az eskütételt követően Jóvér István, Richter Károlyné, Emődi Imre, Szabó Istvánné és 
Bordács Jánosné bizottsági tagok az esküokmányt aláírják. 
 
Szabó András polgármester gratulál a bizottságok tagjainak az eskü letétele alkalmából, 
munkájukhoz erőt, egészséget kíván. 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Az alpolgármester megválasztása, eskütétele és tiszteletdíjának megállapítása 
 

( írásban csatolva  ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 34. § (1) bekezdése alapján a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére, egyes önkormányzati feladatok ellátására a képviselők közül titkos szavazással, 
a polgármester javaslatára alpolgármestert választ.  
Élve az önkormányzati törvényben biztosított javaslattételi jogával az alpolgármester 
személyére javaslatot tesz és kezdeményezi Vincze László képviselő úr társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré történő megválasztását. 
Az alpolgármester megválasztása az önkormányzati törvény 34. §-a alapján titkos 
szavazással történik. A titkos szavazás lebonyolítására az Ügyrendi Bizottságot kéri fel.  
A szavazás idejére szünetet rendel el. 
 

S z ü n e t  
 

Szabó András polgármester a szünetet követően felkéri Nagy Kálmánt, az Ügyrendi 
Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.  
 
Nagy Kálmán elnök elmondja, az Ügyrendi Bizottság megállapította, a képviselőtestület 
tagjai határozatképes létszámban vannak jelen, a szavazásnak törvényes akadálya nem volt. 
Szavazóként megjelent önkormányzati képviselő kilenc fő. Érvénytelen szavazólap nem 
volt, érvényes szavazólapok száma kilenc.  
Az érvényes szavazatok alapján Vincze László személyére kilencen igennel szavaztak.  
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Kunhegyes Város Alpolgármestere megbízatása feltétele, hogy a jelölt a megválasztott 
önkormányzati képviselők több, mint felének támogató szavazatát elnyerje, ennek 
megfelelően a megválasztott alpolgármester: Vincze László Kunhegyes, Kölcsey u. 12/a. 
 
Szabó András polgármester gratulál a megválasztott alpolgármesternek és az 
alpolgármesteri megbízólevelét átnyújtja. 
Ezt követően kéri a képviselőtestület tagjait, hogy határozatukkal erősítsék meg a titkos 
szavazás eredményét. 
 
Vincze László alpolgármester a napirendi pont kapcsán bejelenti személyes érintettségét. 
 
Szabó András polgármester elmondja, a megválasztott alpolgármester személyesen 
érintett a tiszteletdíjának elbírálásában, összeférhetetlenségéről a képviselőtestületnek kell 
minősített többséggel dönteni.  
Javasolja, döntsenek az alpolgármester döntésből való kizárásáról. Aki egyetért azzal, hogy 
Vincze László alpolgármestert a napirend tárgyalása során személyes érintettsége miatt a 
döntésből kizárják, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangulag, nyolc nemleges 
szavazattal – Vincze László alpolgármester nem szavazott – nem támogatja. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az alpolgármester 
tiszteletdíjának megállapításáról szóló napirend tárgyalása során Vincze László 
alpolgármestert a szavazásból nem zárják ki.  
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő 
szavazattal – Vincze László alpolgármester nem szavazott – minősített többséggel 
elfogadja a következő határozatával: 
 
257/2010. (X.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Vincze László önkormányzati képviselő személyes érintettségéről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 14. 
§ (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva  

 
VINCZE  LÁSZLÓ  önkormányzati képviselőt 

 
a 2010. október 12-ei alakuló ülés 6.) napirendi pontja: „Az alpolgármester 
megválasztása, eskütétele és tiszteletdíjának megállapítása” című napirend 
vonatkozásában személyes érintettség kapcsán a  

 
döntéshozatalból nem zárja ki. 

 
Erről értesülnek: 

 
1. Vincze László önkormányzati képviselő 
2. Szabó András polgármester 
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3. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Képviselőtestület tagjai 

 
Szabó András polgármester kéri, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvényben foglalt előírások alapján az alpolgármester tiszteletdíját 250.000 Ft/hó 
összegben állapítsa meg, valamint költségátalányként az illetménye 10 %-ig terjedően 
25.000 Ft összeget javasol.  
Kéri a képviselőtestület tagjainak egyetértését. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal – minősített 
többséggel – Vincze László alpolgármester nem szavazott -  elfogadja a következő 
határozatával: 
 
258/2010. (X.12.) kt. h a t á r o z a t, 
 
az alpolgármester választásának eredményéről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 34. 
§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint eljárva – az Ügyrendi Bizottság 
jelentését az alpolgármester választásának eredményéről tudomásul veszi és 
 

V I N C Z E     L Á S Z L Ó 
 

önkormányzati képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
megválasztotta. 
 
A képviselőtestület a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben foglaltak alapján 
250.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
A képviselőtestület az alpolgármester részére az alpolgármesteri tisztség 
ellátásával összefüggő költségek megtérítésére a mindenkori illetményének 10 
%-ig terjedően költségátalányt állapít meg, amelynek összege jelenleg 25.000,- 
Ft. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Vincze László 5340 Kunhegyes, Kölcsey u. 12/a. 
2. MÁK 
3. Szabó András polgármester  
4. A képviselőtestület tagjai 
5. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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Szabó András polgármester eskütételre szólítja fel Vincze László alpolgármestert.  
Felkéri Vincze László alpolgármestert, mondja utána az eskü szövegét. 
„Én, … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz  hű leszek, az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kunhegyes fejlődésének 
előremozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az eskütételt követően Vincze László alpolgármester az esküokmányt aláírja. 
 
Vincze László alpolgármester megköszöni a bizalmat, esküjéhez híven a legjobb tudása 
szerint fogja munkáját végezni. 
 
 
 
HETEDIK  NAPIRENDI  PONT: 
 
Egyebek 
 

( szóbeli ) 
 
 
 

7/1. alatti: 
 
Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint a bizottsági 
elnökök tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadása 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, átdolgozásra került a korábbi önkormányzati 
rendelet, a módosítások vastagon, aláhúzással kerültek kiemelésre a tervezetben. 
Elmondja, a javaslat kidolgozása a takarékosság jegyében született, 5 fővel kevesebb a 
létszáma a képviselőknek, illetve kevesebb bizottság fog működni. Így a költségvetésben 
meghatározott keretet nem fogják kimeríteni.  
Javasolja, hogy a képviselők havi tiszteletdíja 85 ezer Ft, a bizottsági elnökök tiszteletdíja 
160 ezer Ft legyen, míg a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja ülésenként 5 ezer Ft 
legyen.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet 
tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
22/2010. (X.12.) 

önkormányzati rendeletét 
 

az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint a bizottsági elnökök 
tiszteletdíjának megállapításáról 

 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előbbiekben 
megalkotott önkormányzati rendelet azonnali kihirdetéséről döntsenek. 
Aki a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
259/2010. (X.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint a bizottsági elnökök 
tiszteletdíjának megállapításáról szóló 22/2010. önkormányzati rendelet azonnali 
kihirdetésének elrendeléséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi 
önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2007. (III.28.) önkormányzati rendelet 23. §-a (4) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint a 
bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról szóló 22/2010. (X.12.) 
önkormányzati rendelet azonnali kihirdetését 
 

e l r e n d e l i. 
 
A Képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet 
kihirdetéséről gondoskodjon. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
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7/2. alatti: 
 
A jegyző megbízása a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) 
felülvizsgálatára és aktualizálására 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a szervezeti és működési 
szabályzat felülvizsgálatára adjanak megbízást a jegyző részére és azt 6 hónapon belül 
terjessze a képviselőtestület elé. 
Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
260/2010. (X.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
megbízás a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a jegyzőt, 
hogy 6 hónapon belül az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát vizsgálja felül, aktualizálja és tegyen 
előterjesztést a módosításra. 
 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  2011. április 12.  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Dr.Pénzes Tímea  jegyző 
2. Szabó András polgármester 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. A képviselőtestület tagjai 

 

 
 
Szabó András polgármester megköszöni mindazoknak a megjelenését, aki megtisztelték 
alakuló ülésüket azzal, hogy az ülésen részt vettek. Úgy gondolja elvégezték mindazt a 
munkát, ami az alakuló ülésre tervezve volt. Köszöni az ebben közreműködők munkáját és 
a képviselőtestület tagjainak a konstruktív hozzáállását. 
 
Nagy Kálmán napirenden kívül két nagyon fontos dologban kérne szót. Egyrészt arra kéri 
a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek meg a vörös iszap tragédia 
áldozatairól, illetve Dr.Bakonyi Péterről, Martfű város tragikusan elhunyt 
polgármesteréről. 
Ezt követően pedig szeretne az elkövetkező időszak néhány nagyon fontos dolgáról szólni. 
Az egy perces néma felállást követően elmondja, 1785-ben települt ki Kunhegyesről közel 
ezer ember, mintegy 230 család a mai Szerbia területére 225 évvel ezelőtt. Akkor 
májusban volt ez a kirajzás és az ottani képviselőtestület, valamint a Református Egyház 
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úgy döntött, hogy november 12-én, 13-án és 14-én fogják ebben az esztendőben a 225 éves 
betelepülés évfordulóját megtartani, több mindennel együtt. 190 éve, hogy ott élnek 
Bácsfeketehegy területén a németajkúak, 90 esztendeje, hogy betelepültek a szerbek és 60 
esztendeje, hogy telepítettek Montenegróból lakosokat. Ez mind kerek évforduló.  
Az a gondolat fogalmazódott meg többükben, hogy erre a jeles évfordulóra egy méltó és 
jelentős adományt ajándékozzanak a Bácsfeketehegyen élő embereknek, Győrfi Sándor 
karcagi szobrászművésznek egy alkotását. Nem igazán eredeti ez az ötlet, mert a 220 éves 
évfordulóra Kisújszállás már megajándékozta Pacsért egy ilyen emlékművel. Ez egy 
úgynevezett Kun bálvány, aminek a sokszoros példányát láthatják a Karcag – Magyarkai 
kereszteződésnél, a Kun Emlékparkban. Egy ilyen Kun Bálványnak az elkészítése 300 ezer 
Ft-ba kerül és a szállítást is vállalják Győrfi művész úrék.  
A képviselőtestület tagjainak a segítségét kéri. Gyűjtést szerveznek erre az emlékműre, ez 
lesz Bácsfeketehegy első köztéri szobra. A helyét elkészítik egy jelképes kunhalomra és 
erre a kunhalomra fogják egy rendezvénysorozat egyik állomásaként felállítani. Vállalja az 
egyházközséggel együtt az adománygyűjtésnek a koordinálását. Kéri a képviselőtestület 
tagjait, illetve a jelenlévőket, esetleg ha hozzá tudnak járulni ehhez a kiadáshoz akkor az 
adományaikat juttassák el személyesen hozzá, vagy hivatali időben a református lelkészi 
hivatalba és ők fogják bonyolítani ennek az emlékműnek a megrendelését, kifizetését és a 
felállításában is fognak segédkezni. 12-én már lesz egy nagyszabású rendezvényük, 
szombaton több rendezvényt szerveznek és vasárnap egy közös istentisztelettel fogják 
lezárni ezt az egész rendezvénysorozatot. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Kéri 
azokat a képviselőtársait és a jelenlévők közül is azokat, akik érdeklődnek, hogy jelezzék 
részvételi szándékukat, mert az egyházközség buszt is szervez és busszal is meg tudják 
oldani a kiutazást.  
 
Szabó András polgármester  megköszöni Nagy Kálmán tájékoztatását és a 
képviselőtestület alakuló ülését 16 órakor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

S z a b ó    András      Dr. P é n z e s   Tímea 
polgármester       jegyző 
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Iktatószám: KVÖ/824/33/2010. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

2010. október 12-én megtartott alakuló  
ülésének 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

Sorszám: 20. 
 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 
Rendelet 
száma 

Rendelet tárgya Kódszám 

21/2010. a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

A 1 

22/2010. az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint a 
bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapítása 

A 2 

 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 
száma 

Határozat tárgya Kódszám 

251/2010. Szabó András polgármester személyes érintettségéről A 14 
252/2010. SZABÓ ANDRÁS polgármester illetményének és 

költségátalányának megállapításáról 
B 10 

253/2010. az Ügyrendi Bizottság létrehozásáról Z 1 
254/2010. a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

létrehozásáról 
Z 1 

255/2010. Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság létrehozásáról 

Z 1 

256/2010. a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 21/2010. önkormányzati rendelet 
azonnali kihirdetésének elrendeléséről 

A 19 

257/2010. Vincze László önkormányzati képviselő személyes 
érintettségéről 

A 14 

258/2010. az alpolgármester választásának eredményéről B 5 
259/2010. az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint a 

bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról szóló 
A 19 
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22/2010. önkormányzati rendelet azonnali kihirdetésének 
elrendeléséről 

260/2010. megbízás a helyi önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatának felülvizsgálatára 

A 19 

  


