
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. november 21-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:     Szabó András polgármester elnökletével: 

Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, 
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze László önkor-
mányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-

zető, Dr.Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető, Répászky 
Gabriella törzskari csoportvezető, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és 
Csatornamű Kft. ügyvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint 
Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képvi-
selő megjelent, kettő fő hiányzik. Távolmaradását Dr.Horváth Lajos képviselő előzetesen 
bejelentette, Nagy Kálmán képviselő viszont érkezni fog. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hét igenlő sza-
vazattal elfogadja. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeré-
ben nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének 
építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz kötött Konzorciumi 
megállapodás módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a tornaterem építés pályázathoz kötődő konzorciu-
mi megállapodás módosításáról van szó. Ebben a pályázatban még benne van az önkor-
mányzatnak 14 millió forintja, de a közreműködő szervezet jelezte, hogy január 31-ig nem 
foglalkoznak vele. Ez az előterjesztés is egy ilyen módosításról szól, még mindig nem tud-
ták lezárni a pályázatot. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
245/2011. (XI.21.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi 
társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című 
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz kötött Konzorciumi 
megállapodás módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázat megvalósí-
tása kapcsán a korábban bejelentett és elfogadott módosítások átvezetését a 
„Pénzügyi bonyolítás költség nemenként és településenként” című dokumen-
tumban jóváhagyja, s azt a Konzorciumi megállapodás részének tekinti, vala-
mint hozzájárul, hogy a települési adatok a fentiek alapján a 3.3 és 3.4 pontok-
ban átvezetésre kerüljenek. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
Konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20. 
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22. 
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6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21. 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
10. Oláh Katalin pénzügyi vezető 
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város tervezett ivóvízminőség-javítása fejlesztés 
KEOP 7.1.0/11 Derogációs vízi közmű projektek előkészítése pályázat 
benyújtásához 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés az ivóvízminőség javító program-
hoz kapcsolódik. Ez egy KEOP-s pályázat, és egyelőre még csak a pályázat előkészítése 
az, ami ebben szerepel, aminek a költsége 50 millió forint. Valamikor megállapította vala-
melyik szervezet, tudomása szerint az ÁNTSZ, hogy az ivóvízben a nitrát néha kicsit több 
mint a megengedett és így bekerültek abba a körbe, ahol nem jó az ivóvíz. Kolozsvári Imre 
ügyvezető is tudja ezt cáfolni, hogy ez nem így van. Az EU Magyarországot is kényszeríti 
arra, hogy mindenhol tökéletes legyen az ivóvíz. Ezért van itt most ez az előterjesztés.  
A határozati javaslat 2. pontjánál tart attól, hogy ez nem kerül az önkormányzatnak sem-
mibe, mert az önerőre lehet pályázni. Azt tudják, ha az önerőre pályáznak vagy megkapják 
azt a pénzt, vagy sem. Azt javasolja, keményebben fogalmazzák meg ezt a 2. pontot, abban 
az esetben vesznek részt a pályázaton, ha az önerőre biztosítékot látnak.  
 
Kolozsvári Imre kiegészíti, ígérvényt kaptak, hogy ezt megkapják.  
 
Szabó András polgármester kéri, hogy a javaslatát támogassák, annál is inkább, mivel azt 
hallotta, ahol az ivóvízminőség javítást választották, ott még rosszabb lett a minősége a 
használt vegyszerektől. Véleménye szerint itt Kunhegyesen jelenleg jó az ivóvíz. 
 
Kolozsvári Imre ügyvezető elmondja, az indikátor értékek közül az ammónia magas, de 
az önmagában nem kockázat. A kockázat az, hogy nitrit is képződhet a rendszerben, ez 
nem volt és arzén sincs. Ha viszont az ammónia miatt bekerültek ebbe a rendeletbe, akkor 
már a mangán is kezelve lesz, ez sem egészségügyi kockázat, a csőben lerakódások kelet-
kezhetnek. Náluk most ez van tervben. 
A pályázathoz még nem kellett szakmai anyagot biztosítani. A pályázatírókat tájékoztatta, 
hogy a képviselőtestület által áprilisban jóváhagyott és már elvi vízjogi engedéllyel rendel-
kező megoldás legyen, ami egy új kút fúrása és a meglévő berendezéseikkel a technológia 
is elkészülne. Ennek megfelelően lesz majd az a három szakmai mondat beleírva, ezt sze-
retnék, hogy meglegyen. 
Maga az ammónia valamikor nem volt gond, magában az nem egészségügyi kockázat, vi-
szont a nitrit határértéket többször is módosították, mindig lejjebb-lejjebb. Ezzel lehet az 
volt a cél, hogy minél több település beleessen ebbe a programba.  
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Arra mindenképpen felhívja a figyelmet, igaz, ha megnyerik a pályázatot, az nem kerül az 
önkormányzatnak semmibe, viszont a fejlesztési költségeket is rá kell majd terhelni az ivó-
víz díjra. Oda kell majd figyelni a közbeszerzésnél, hogy ki, mennyiért fogja ezt pályázni. 
 
Nagy Kálmán önkormányzati képviselő megérkezett, ezzel a képviselőtestület létszáma 
nyolc főre változott. 
 
Szabó András polgármester továbbra is azt javasolja, hogy a határozati javaslat 2. pontjá-
ban erősebben fogalmazzanak, csak akkor vesznek részt a pályázatban, ha biztosíték lesz 
rá, hogy az önerőt megkapják mind a 7 millió forintot. Ez még csak az előkészítés költsé-
ge. 
 
Magyar György azt kérdezi, mikori ez a mérés, mikor állapították meg a magasabb érté-
ket. 
 
Kolozsvári Imre ügyvezető válasza, ezt az értéket egy 2001. évi rendelet határozza meg. 
Az ammónia érték az folyamatosan magas, magasabb, mint a meghatározott érték és aki e 
fölött van, az mind belekerült a kormányrendeletbe. Két kategória van, az egyik, ahol az 
egészségre veszélyes érték is magasabb, azok voltak az első körben kötelezettek. Ahol csak 
az indikátor érték volt magas, azok a későbbi ütembe kerültek.  
Vannak olyan települések, szolgáltatók, ahol végbe ment az ivóvíz minőség javítás, de nem 
tudják az új berendezésekkel sem szolgáltatni az egészséges ivóvizet. Elmondták, hogy ott 
már egész magas bírságot fizetnek. 
 
Szabó András polgármester továbbra is azt tudja mondani, hogy a 2. pontnál kemény fel-
tételeket szabjanak. Az, hogy pályázhatnak, ez egy lehetőség. Nagyon sok pályázati lehe-
tőség adódik, pályáztak az önerőre is, vagy kaptak, vagy nem, de sosem annyit, mint amit 
pályáztak. Ez még csak az előkészítés, mi lesz még a beruházással, ami több száz millióba 
fog kerülni. Ahogy meghallgatta az ügyvezető urat, más polgármestereket, szakembereket 
egyáltalán nem biztos, hogy jobb lesz, mert más komponens pedig erősödni fog ezzel. In-
kább egy új kutat fúrnának, ami biztosabb.  
 
Kolozsvári Imre ügyvezető elmondja, az új kút azért is kellene, mivel homokol az a kút, 
ami a meglévők közül a legjobb vizet biztosítja. Ott is magasabb az ammónia határérték, 
mégis ezzel a kúttal, ami erre a vízbázisra támaszkodik 167 m mélységben, annak jobb a 
vízminősége. Szóba jöhet még egy 100 m mélységű és egy 350 méteres. A 160 m-es egy 
biztosabb ivóvíz bázis volna, ahol fúródna egy kút, ami nem homokolódik és ennek a mos-
tani technológiájukkal a nitritet kézben tudják tartani. Az ammónia, az indikátor érték ma-
gasabb marad, mint a törvényi előírás. Nitritet tudnák tartani ezzel is különösebb kezelés 
nélkül.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képvise-
lőtestület tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja azt a javaslatát, hogy a 2. pontnál úgy fogalmazzanak, csak akkor pályáznak, 
ha biztosítva látják, hogy megkapják a 7.360.200 Ft önerőt, aki ezzel a módosító javaslattal 
együtt az előterjesztett javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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246/2011. (XI.21.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„Kunhegyes város tervezett ivóvízminőség-javítása” fejlesztés KEOP 7.1.0/11 Derogációs 
vízi közmű projektek előkészítésére pályázat benyújtásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a 201/2001. (X. 25.) Korm.rendeletben 
meghatározott ivóvíz minőségi követelmények teljesítésére pályázatot nyújt be 
az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.0/11 kód-
számú Derogációs Víziközmű projektek előkészítése konstrukcióra az Ivóvíz-
minőség-javító Program felgyorsításáról szóló 1224/2011. (VI.29.) Kormány-
határozat alapján, valamint a KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú ivóvízminőség-
javító fejlesztés pályázati konstrukció keretében elnyerhető támogatás iránt a 
„Kunhegyes ivóvízminőség-javítási projekt” beruházás megvalósítása érdeké-
ben az alábbiak szerint: 
 
- 2011. december 15-ig a KEOP 7.1.0/11 Derogációs Víziközmű projektek 

előkészítése című konstrukció keretében jelen határozat mellékletét képező 
Pályázati Űrlapon szereplő támogatási összeg elnyerésére. 
 

1. A Képviselőtestület a pályázathoz szükséges önerő összegét, 7.360.200 Ft-
ot, valamint az ÁFA megelőlegezéséhez szükséges fedezetet – miután az 
önkormányzatnak nem áll rendelkezésére szabad saját forrás és nincs lehe-
tősége hitelfelvételre sem - kizárólag az EU Önerő Alapból kívánja biztosí-
tani a 33/2011. (IX.29.) BM rendelettel módosított önkormányzatok és jogi 
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás ki-
egészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV.22.) BM 
rendelet alapján, amelyre az Önkormányzat biztosítékot kér. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármes-

tert, hogy az előkészítő szakasz pályázati dokumentációjának összeállításá-
hoz és benyújtásához valamennyi intézkedést megtegye.  

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszer-
zési tervének módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, a belvíz- és csapadékvíz elvezetésére megnyert 
pályázat miatt szükséges a 2011. évi közbeszerzési tervet  módosítani.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
247/2011. (XI.21.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése alapján készült 2011. évi 
közbeszerzési tervet a mellékelt tartalommal 
 

e l f o g a d j a . 
 
A Képviselőtestület egyidejűleg a 116/2011. (V.24.) Kt. határozatot hatályon 
kívül helyezi. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
4/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a piaci vásárcsarnok üzleteinek bérbeadásáról kell 
dönteni. A pályázati felhívásban van egy mondat, hogy a pályázatok benyújtásának határ-
ideje 2011. november 18. Ezt javasolja kihúzni, mivel ha azt veszi figyelembe, hogy a fel-
hívás a Kunhegyesi Híradóban jelent meg, ami 21-én került terjesztésre, így már nem jó ez 
az időpont. Ezért azt javasolja, hogy a határidő legyen folyamatos. Lehessen folyamatosan 
pályázni, és ha esetleg több pályázó van, akkor versenytárgyalást kell tartani.  
Mivel ezt tartalmazza a képviselőtestületi határozat, akkor ezt a 220/2011. (X.25.)  határo-
zatot módosítani javasolja. 
Miután más javaslat erre vonatkozóan nem hangzott el, kéri a képviselőtestület tagjait, 
hogy a 220/2011. (X.25.)  Kt. határozat módosítását az általa szóban előterjesztettek alap-
ján fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
248/2011. (XI.21.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a 220/2011. (X.25.) kt. határozat módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a piactéri vásárcsar-
nok helyiségeinek bérbeadásáról szóló 220/2011. (X.25.) kt. határozatát (to-
vábbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Határozat 7. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Bérleti szerződések a létesítmény használatba vételi engedélyezésének jog-
erőre emelkedése után köthetők.” 

 
2. A Határozat 8. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Az ajánlatok benyújtásának határideje: folyamatos” 
 

3. A Határozat -  az 1. és 2. ponttal érintett rendelkezése kivétel – a többi ren-
delkezése változatlan formában hatályban marad. 
 

4. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármester a szükséges 
intézkedések megtételével. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az első üzletre Orosz Józsefné vállalkozó zöldség-
gyümölcs árusítás céljából adta be kérelmét. A 6. számú üzletet szeretné bérbe venni, egy-
előre egy éves időtartamra.  
Aki elfogadja az előterjesztett határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
249/2011. (XI.21.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
piaci vásárcsarnok 6-os számú üzlethelyiségének bérbeadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormány-
zatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában, 
valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet 30. 
§ és 32-33. §-ban biztosított jogkörében eljárva – a „Funkcióbővítő település-
fejlesztés Kunhegyes városban” elnevezésű ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 
számú program keretében létesített piaci vásárcsarnok 6. számú üzlethelyi-
ségének bérbeadásához OROSZ JÓZSEFNÉ vállalkozó (5340 Kunhegyes, 
Wesselényi u. 18/a.) részére 
 

hozzájárul. 
 
A bérleti jogviszony a vásárcsarnok használatbavételi engedélyének jogerőre 
emelkedését követően veszi kezdetét. 
 
A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000 Ft/hó 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel 
kapcsolatos feladatok ellátásával és a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Orosz Józsefné vállalkozó 5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 18/a. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
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Szabó András polgármester elmondja, egy másik üzletrészre a lángossütő, Oláh Zsolt 
nyújtott be kérelmet. Nekik némi átalakítást is el kell végezni, mivel az egészségügyi elő-
írások ezt megkövetelik. Ebben az esetben egy külön megállapodás alapján az igazolt, 
számlával alátámasztott átalakítást a bérleti díjba betudhatja.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, aki az előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, az kéz-
felnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
250/2011. (XI.21.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
piaci vásárcsarnok 7-es számú üzlethelyiségének bérbeadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormány-
zatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában, 
valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet 30. 
§ és 32-33. §-ban biztosított jogkörében eljárva – a „Funkcióbővítő település-
fejlesztés Kunhegyes városban” elnevezésű ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 
számú program keretében létesített piaci vásárcsarnok 7. számú üzlethelyi-
ségének bérbeadásához OLÁH ZSOLT vállalkozó  (5340 Kunhegyes, Sánta-
köz 16/a.) részére 
 

hozzájárul. 
 
A bérleti jogviszony a vásárcsarnok használatbavételi engedélyének jogerőre 
emelkedését követően veszi kezdetét. 
 
A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000 Ft/hó 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel 
kapcsolatos feladatok ellátásával és a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Oláh Zsolt vállalkozó 5340 Kunhegyes, Sánta-köz 16/a. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 

 
 
 
4/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak a bel- és csapadékvíz elvezetési pályá-
zathoz kapcsolódóan a közbeszerzési szabályzatot is módosítani kell. 
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E szükséges módosításokat elvégezték munkatársai. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy 
az előterjesztésnek megfelelően a javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
251/2011. (XI.21.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzések-
ről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján megalkotott 
közbeszerzési szabályzatát – a mellékelt tartalommal 
 

e l f o g a d j a. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelenleg hatályos 
321/2010. (XI.30.) Kt. határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzatát 
ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, további előterjesztés nem vár megtárgyalásra, a 
tervezett munkát elvégezték. 
Megköszöni képviselőtársainak az ülésen való megjelenést, munkájukat és a képviselőtes-
tület nyilvános ülését 15 óra 15 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 
        Dr. Pénzes Tímea jegyző  
        helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
S z a b ó     András      B a r t a     Ferenc  
polgármester       aljegyző 
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Iktatószám: KVÖ/454/42/2011. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2011. november 21-én megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 28. 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

245/2011. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi tár-
sulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek fel-
újítása, bővítése” című ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azono-
sító jelű pályázathoz kötött Konzorciumi megállapodás mó-
dosításáról 

A 15 

246/2011. „Kunhegyes város tervezett ivóvízminőség-javítása” fejlesz-
tés KEOP 7.1.0/11 Derogációs vízi közmű projektek előkészí-
tése pályázati konstrukcióra pályázat benyújtásáról 

A 15 

247/2011. Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról 

D 5 

248/2011. a 220/2011. (X.25.) kt. határozat módosításáról D 7 
249/2011. piaci vásárcsarnok 6-os számú üzlethelyiségének bérbeadásá-

ról 
D 7 

250/2011. piaci vásárcsarnok 7-es számú üzlethelyiségének bérbeadásá-
ról 

D 7 

251/2011. Kunhegyes Város Önkormányzata közbeszerzési szabályza-
tának módosításáról 

D 5 

 
 
 
 


