Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. január 24-én
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Dr.Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Nagy Kálmán,Metzinger Ferenc, Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és
Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szabó György a Városi Gyámhivatal vezetője, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető, Csöröginé Bodnár Erika adóügyi csoportvezető,
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Fűtő Georgina ügykezelő, Kisné Veres
Edit a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár tagintézmény-vezetője, Szabó József a
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Kolozsvári Imre a
Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője tanácskozási joggal
meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönt mindenkit a képviselőtestület soros ülésén. Megállapítja, hogy egy képviselőtársa kivételével minden képviselő megjelent, de reméli, hogy
Dr.Horváth Lajos képviselő is időközben megérkezik.
A képviselőtestület nyilvános ülése határozatképes, azon nyolc képviselő megjelent. A
nyilvános ülést 15 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e valakinek kérdése, felvetése, ami idetartozik a képviselőtestület elé.
Szabó István tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság ülésén áttekintették az önkormányzati bérlakások tartozás állományát. Szomorúan állapították meg, hogy ez a tartozás tovább nőtt. A
bizottság úgy gondolja, hogy lépni kell, ugyanis azok a lépések, amiket eddig hoztak, nem
nagyon vezettek eredményre. Arra a megállapításra jutottak, hogy az érintetteket, akiknek
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komoly tartozásaik vannak, levélben szólítják fel és figyelmeztetik a tartozásukra, illetve
tőlük is kérnek egyfajta megoldási javaslatot. Igen rövid határidővel kívánják ezt a levelet
megírni, illetve a választ bekérni.
Ezzel párhuzamosan megvizsgálják azt, hogy az érintett családoknál, ahol gyermek is van,
ezt gyermekvédelmi oldalról is megvizsgálni, ha esetleg intézkedésre kerül a sor, egyéb
más lehetőségek merülnek-e fel, hogy a gyermekek ellátását megoldják. Illetve, azoknál,
akiknél nem találnak megoldást, vagy nem vezet eredményre a megoldás, azoknál az áram
kikapcsolását fogják kezdeményezni. Sem a felhasználásban nem történt változás, a korlátozók nem igazán működtek, sem pedig a hozzáállás nem olyan, hogy elősegítse azt, legalább a tartozásnövekedés megálljon.
Szabó András polgármester megjegyzi, sajnos a vagyoncsoport ez irányú munkája nem
sokat ért eddig. Reméli, egy kicsit komolyabban fogják fel, itt is lehetne hatóságilag is lépni, vagy intézkedéseket tenni.
Miután további közérdekű bejelentés nem volt, kéri, hogy az elfogadott napirend alapján
folytassák munkájukat.
Dr.Horváth Lajos önkormányzati képviselő a tanácskozó terembe megérkezett, ezzel a
képviselőtestület létszáma kilenc főre változott.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az építményadóról szóló 19/2011. (IX.14.) önkormányzati
rendelet módosítására
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, figyelembe véve a Kormányhivatal észrevételeit az
építményadóról szóló rendelet átdolgozásra került.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság az előterjesztett rendelet
tervezetet négy igenlő szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e kérdés, vélemény. Miután a képviselőtestület tagjai részéről hozzászólás nem volt, kéri, döntsenek.
Aki elfogadja az előterjesztett rendelet tervezetet, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendeletet hat igenlő szavazattal, három tartózkodás mellett – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2011. (I.25.)
önkormányzati rendeletét
az építményadóról szóló 19/2011. (IX.14.) önkormányzat rendelet módosításáról
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A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. IV. negyedévi
tevékenységéről
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a képviselőtestület kérte, hogy a közalapítvány
csoportvezetője minden negyedévben számoljon be a végzett munkájukról.
Nagy Kálmán megjegyzi, a tájékoztató végén fel vannak sorolva azok a dolgozók, akik
2011. évben nyugállományba vonultak és több éven, évtizeden keresztül dolgoztak az alapítványnál, a városért. Nem akar senkit sem kiemelni, de szeretné, ha nemcsak a tájékoztatóban szerepelne, hanem a határozatban is, hogy a képviselőtestület megköszöni a munkájukat azoknak, akik nyugdíjba vonultak.
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a Nagy Kálmán által előterjesztett kiegészítéssel a tájékoztatót fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
5/2012. (I.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. IV. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
2011. év IV. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a mellékelt tartalommal – jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
A Képviselőtestület több éves, évtizedes lelkiismeretes, kitartó munkájukért
ezúton mond köszönetet a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány azon dolgozóinak, akik 2011. évben nyugdíjba vonultak – Göblyös Gáborné kertész, Antal
József karbantartó, Fehér Miklós karbantartó és Páli Mátyás gépkezelő -, egyúttal jó egészséget kívánva nyugdíjas éveikre.
Erről értesülnek:
1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke
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2.
3.
4.
5.

Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2012. évi
szezonra vonatkozó belépőjegyárairól
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Közalapítvány kuratóriuma legutóbbi ülésén elfogadta a fürdő 2012. évi belépőjegyárait. A tájékoztatót a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a testületet, hogy a táblázatban foglalt díjtételekkel a
bizottság egyetértett, azt tudomásul vette.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a közalapítvány tájékoztatóját fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
6/2012. (I.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2012. évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól szóló tájékoztató elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány Kuratóriuma Elnökének a Kunhegyesi Városi Strand és
Gyógyvizű Fürdő 2012. évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól szóló tájékoztatóját – a mellékelt tartalommal tudomásul veszi.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány Kuratóriuma Elnöke
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola igazgatói álláshelyének meghirdetésére
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az általános iskola igazgatójának megbízatása lejár,
szükséges az álláshelyre pályázat kiírása. A pályázati kiírást az előterjesztés tartalmazza.
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett
határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
7/2012. (I.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatói pályázatának közzétételére.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-ában biztosított jogkörében eljárva – a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatói munkakörének ellátására az alábbi tartalommal pályázatot ír ki:
A pályázatot meghirdető szerv neve:
Kunhegyes Város Önkormányzata
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Betöltendő munkakör:
igazgató (magasabb vezető)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban és munkaköri leírásban meghatározott feladatok
ellátása, az intézmény szakszerű és jogszabályoknak megfelelő működtetése, a
pedagógiai munka szakmai irányítása, az intézmény költségvetésének betartása.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2012. július 1-től 2017. június 30-ig szól.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola (Jász-Nagykun-Szolnok Megye; 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 43.)
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vezetői pótlék mértéke a
138/1992. (X.8.) Korm.rendelet 14/C. § (1) bekezdésének rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
- Főiskola, Felsőfokú pedagógus végzettség és szakképzettség.
- Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
- Legalább 5 év vezetői gyakorlat.
- Pedagógus szakvizsga, vagy a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
- Másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
- A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás.
- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- Szakmai önéletrajz
- Vezetői Program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemezésre épülő és
a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.
- Adatvédelmi nyilatkozat (hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez, illetve betekintésre
jogosultak általi megismeréséhez).
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselőtestület a pályázatot nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja meg.
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának módja:
Írásban, 1 eredeti és 1 másolati példányban
- postai úton: Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével, Dr.Pénzes Tímea jegyzőnek címezve (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
- személyesen, zárt borítékban: Barta Ferenc aljegyző részére átadva (5340
Kunhegyes, Szabadság tér 1.; 6. számú iroda)
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. február 29. (szerda)
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. május 31.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2012. január 30. hétfő
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Kunhegyes Város hivatalos honlapja (www.kunhegyes.hu)
- Kunhegyes Város Önkormányzata, Tiszagyenda Község Önkormányzata és
Tiszaroff Község Önkormányzata fali hirdetője
- Oktatási és Kulturális Közlöny
A Képviselőtestület felhatalmazza Barta Ferenc aljegyzőt a pályázati kiírás NKI
Közigállás elektronikus Közigazgatási Állásportál internetes oldalán történő
közzétételére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Pisók István Tiszagyenda község polgármestere
Kamarás Zsolt Tiszaroff község polgármestere
Szabó István, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola igazgatója
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
9. Fűtő Georgina ügykezelő

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
( írásban csatolva )
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Szabó András polgármester elmondja, a napirenden a Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása szerepel.
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta.
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyetlen változtatást javasolt, ahol egy elírás történt, azt kérik javítani.
Az utolsó oldalon az 1-2. klubszoba bérleti díja 42.000 Ft-ban van meghatározva, ez túlzó,
ezért valószínűsítik, hogy ott egy 0 elírása történt, 4.200 Ft a díjtétel. Ezzel együtt az előterjesztett javaslatot elfogadásra javasolja a bizottság.
Kontra József kérdezi, az 5. mellékletben található táblázat legalján szerepel, hogy jelen
díjszabás 2006. január 2-től érvényes. Kérdezi, hogy ez nem változott azóta, vagy hogyan
értelmezze.
Kissné Veres Edit válaszként elmondja, erre most nem tud válaszolni, mivel ez Lévai Marikának az asztala.
Földi Zsuzsanna válaszként elmondja, a Szervezeti és Működési Szabályzat 2009-ben
felül lett vizsgálva, akkor vizsgálták felül ezeket a díjtételeket is. Akkor nem kerültek
megváltoztatásra, az akkori megállapítás szerint az ottani viszonyoknak ezek az árak megfelelőek. Így maradtak változatlanul azóta.
Szabó András polgármester miután további kérdés nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
8/2012. (I.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 68. § b) pontjában, illetve a 78. § (5) bekezdés b)
pontjában kapott jogkörében eljárva a fenntartásában működő Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát a mellékelt tartalommal
jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg
hatályon kívül helyezi a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyó 183/2009.
(VII.28.) Kt. határozatát.
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Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Társult önkormányzatok és intézményeik
Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
( írásban csatolva )
6/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a döntést a Magyar Államkincstár kérésére kellett a
képviselőtestület elé hozni. Egyszer, már 2009-ben döntött a képviselőtestület, delegálta
személyét a társulásba, de a Magyar Államkincstár kérte annak megerősítését, mivel időközben volt egy önkormányzati választás is.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
9/2012. (I.24.) Kt. h a t á r o z a t,
az „Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízelvezetési és Tisztítási Projekt” megvalósítására létrehozott önkormányzati társulás Társulási Tanácsába történt delegálás megerősítésére.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Abádszalók Város
Önkormányzatával alapított Közös Szennyvízkezelő Társulásba történő delegálás kérdéséről az alábbi megerősítő határozatot hozza:
A Képviselőtestület a Társulási Tanácsba Szabó András polgármester delegálását megerősíti.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Abádszalók Város Önkormányzata 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 12.
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4. Barta Ferenc aljegyző
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Molnár János kölségvetési csoportvezető
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
10. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000
Szolnok, Magyar út 8.

6/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a Temetkezés Kovács Bt. kérte a hozzájárulást,
mivel a környéken csak Kunhegyes település az, ahol tudnak segíteni ebben a témában a
Karcagi Kórháznak.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
10/2012. (I.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a kunhegyesi Református Temetőben lévő ravatalozó épület bérletére vonatkozó megállapodás kiegészítéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva
hozzájárul
ahhoz, hogy a Kunhegyes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal és a
TEMETKEZÉS KOVÁCS Bt. között 1998. július 15-én kelt, a kunhegyesi
Református Temetőben lévő ravatalozó épület bérletére vonatozó megállapodás 2012. február 1. napjától kiegészüljön azzal, hogy a TEMETKEZÉS KOVÁCS Bt., mint üzemeltető
- a karcagi Kátai Gábor Kórházban elhunyt személyeket a ravatalozó halotthűtő részlegébe szállítsa,
- az ideszállított elhunyt személyek boncolását – ha szükséges – a ravatalozó
erre szolgáló helyiségében elvégeztesse,
- az ideszállított elhunyt személyek kiadásához kapcsolódó feladatokat ellássa.
A ravatalozó működéséhez kapcsolódó és a fenti feladatok ellátásából adódó
többlet költségek a Temetkezés Kovács Bt-t terhelik.
A hozzájárulás visszavonásig érvényes.
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Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Temetkezés Kovács Bt. 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 31.
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor.
Megköszöni a meghívott jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és a képviselőtestület
nyilvános ülését 15 óra 15 perckor bezárja.
Kmf.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
helyettesítésével megbízott:

S z a b ó András
polgármester

Barta
aljegyző

Ferenc
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Iktatószám: KVÖ/113/4/2012.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2012. január 24-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 3.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
3/2012.

Rendelet tárgya

Kódszám

Az építményadóról szóló 19/2011. (IX.14.) önkormányzati
rendelet módosítása
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HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
5/2012.
6/2012.

7/2012.
8/2012.
9/2012.

10/2012.

Határozat tárgya

Kódszám

a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. IV. negyedévi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2012. évi
szezonra vonatkozó belépőjegyárairól szóló tájékoztató elfogadásáról
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola igazgatói pályázatának közzétételére
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
az „Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízelvezetési és
Tisztítási Projekt” megvalósítására létrehozott önkormányzati
társulás Társulási Tanácsába történt delegálás megerősítésére
a kunhegyesi Református Temetőben lévő ravatalozó épület
bérletére vonatkozó megállapodás kiegészítéséről
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