Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 1-én
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Dr.Horváth Lajos, Magyar György, Nagy Kálmán, Metzinger Ferenc,
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze László önkormányzati képviselő
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr,
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető, Szabó György a Városi Gyámhivatal vezetője, Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője,
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető
tanácsos, Bodó István főmunkatárs, Fűtő Georgina ügykezelő, FábiánMajor Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézményvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati
képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon nyolc önkormányzati
képviselő megjelent, hiányzik Kontra József, aki távolmaradását előzetesen jelezte.
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja azzal a módosítással, hogy elsőként a zárt ülés megtartására kerüljön
sor, majd azt követően folytatják a nyilvános ülést.
Aki ezzel a módosítással a napirendi javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot a módosítással együtt egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester bejelenti, a nyilvános ülést ezzel 15 óra 2 perckor berekeszteni, elsőként a zárt ülés megtartására kerül sor.
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Szabó András polgármester miután a nyilvános ülésre meghívottak elfoglalták helyüket a
tanácskozó teremben, köszönti őket, majd 15 óra 11 perckor a képviselőtestület nyilvános
ülését megnyitja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
megállapítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, második fordulóban került a képviselőtestület elé a
2012. évi költségvetés, amelyet minden bizottság tárgyalt.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy összevont bizottsági ülésen
tűzték napirendre a költségvetést, amelyet változtatás nélkül elfogadásra javasolnak a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester kiegészítésként elmondja, kicsit másképp alakulnak a számok
a költségvetést illetően, mint az előzőben, ez könyveléstechnikai kérdés. Ezért nem kell
megijedni, hogy a költségvetés főösszege csökkent, 1.856 millió Ft lett. Az továbbra is áll,
hogy a város bevétele 9,5 %-kal több lesz, mint az előző évben, azonban annak egy része
az intézményekhez lett átcsoportosítva, ezt most így kellett könyveléstechnikailag megoldani.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett
rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet hét igenlő szavazattal – minősített
többséggel -, egy nemleges szavazat ellenében elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2012. (III.02.)
önkormányzati rendeletet
a 2012. évi költségvetésről.

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) önkormányzati
rendelet módosítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a 2011. évi költségvetési rendelet
módosítását tartalmazza, amelyet a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezett.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a rendeletmódosítást a
bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester elmondja, a 2011. évi költségvetés teljesítéséről készül a beszámoló és előtte szükséges a költségvetésben a módosításokat végrehajtani.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2012. (III.02.)
önkormányzati rendeletét
a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény függvényében (a tv. 18.§ (1) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése)
( írásban csatolva )
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Szabó András polgármester elmondja, a vagyonrendeletet érintő új törvényből eredő módosításokat végre kellett hajtani. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság az előterjesztett rendelet
tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2012. (III.02.)
önkormányzati rendeletét
az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2011. (VIII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását
az Ügyrendi Bizottság véleményezte.
Nagy Kálmán elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztett rendelet tervezett változtatásait a képviselőtestületnek teljes egyhangúsággal elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester miután a napirendi ponthoz kapcsolódóan hozzászólás nem
volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal – minősített többséggel elfogadja és megalkotja
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2012. (III.02.)
önkormányzati rendeletét
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.
(IV.13.) önkormányzati rendelet módosítására

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a lakásfenntartási támogatás előrefizetős mérő feltöltésére
alkalmas formában biztosítására az E.On Energiaszolgáltató Kft-vel kötendő megállapodás elfogadása tárgyában
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az E.On jelentkezett, hogy a lakásfenntartási támogatás természetben történő biztosítása érdekében megállapodást kötne az önkormányzattal.
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte.
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a megállapodás megkötését a
bizottság egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester elmondja, bizonyára jönni fog ilyen igénnyel a többi szolgáltató cég is. A Vízmű Kft. is biztosan jelentkezni fog ilyen igénnyel. Végül is azért kapják a
lakosok a lakásfenntartási támogatást, hogy a közmű díjakat tudják fizetni.
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
24/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
a lakásfenntartási támogatás természetbeni nyújtására vonatkozó E.On megállapodás jóváhagyásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés mellékletét képező – E.On Energiaszolgáltató Kft. (székhelye: 1051 Budapest,
Széchenyi István tér 7-8., adószám: 13958147-2-44, képviseli: Pál Norbert
ügyvezető igazgató) a továbbiakban: Szolgáltató, másrészről Kunhegyes Város
Önkormányzata (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1., adószám: 15733005-2-16,
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képviseli: Szabó András polgármester és Dr.Pénzes Tímea jegyző) a továbbiakban: Önkormányzat között létrejövő – megállapodás tervezetét megismerte
és jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szabó András polgármester
Barta Ferenc aljegyző
Határidő: azonnal
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Képviselőtestület tagjai
Pál Norbert ügyvezető igazgató, E.On Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.)
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
6. Molnár János költségvetési csoportvezető
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
8. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető
9. Ráczné Barta Julianna szociális főmunkatárs
10. Barta Ferenc aljegyző

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Tiszaigar Község Önkormányzata körjegyzőség alakításával kapcsolatos megkeresésére
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, Tiszaigar Község Önkormányzata kereste meg önkormányzatunkat körjegyzőség alakításával kapcsolatban.
Az előterjesztésben aljegyző úr vázolta, hogy milyen okoknál fogva nem tudja az önkormányzat ezt a kezdeményezést támogatni.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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25/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
Tiszaigar Község Önkormányzata körjegyzőség létrehozására vonatkozó kezdeményezéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Tiszaigar Község Önkormányzata körjegyzőség létrehozására vonatkozó kezdeményezését, azt
nem támogatja,
Tiszaigar Község Önkormányzata Képviselőtestületével körjegyzőséget nem
hoz létre.
Döntésének indoka: a települések földrajzi helyzete, a feladatellátás önállósága,
valamint a járási székhely és a járásokba tartozó településekre érvényes koncepció.
Határidő:
Felelős:

értesítésre 2012. március 16.
Szabó András polgármester

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Szilágyi László Tiszaigar Község Polgármestere 5361 Tiszaigar, Dózsa Gy.
u. 19.
4. Képviselőtestület tagjai
5. Barta Ferenc aljegyző

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes, Kamilla u. 8. szám alatti ingatlan felajánlása
tárgyában
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a Kamilla u. 8. szám alatti ingatlant ajánlotta fel
ingyenesen az önkormányzatnak Gőz Lajos tulajdonos.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a felajánlott ingatlant
elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

8
Szabó András polgármester megjegyzi, ezzel is az önkormányzat vagyona gyarapszik.
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a bizottság véleményét figyelembe véve, az ingatlan felajánlást fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
26/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes, Kamilla utca 8. szám alatti ingatlan felajánlása tárgyában.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva
elfogadja
az ingyenesen felajánlott Kunhegyes, Kamilla utca 8. szám alatti, 1497/64 hrsz.
alatt nyilvántartott, 1.080 m2 nagyságú ingatlant.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a felajánlással
kapcsolatos szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gőz Lajos 5340 Kunhegyes, Sánta-köz 16/a. tulajdonos
Gőz Anna 5340 Kunhegyes, Sánta-köz 16/a. tulajdonos
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város versenysport-tevékenységének 2012. évi
támogatására
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a versenysport támogatására beérkezett pályázatokat az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte.
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Szabó István elnök elmondja, a bizottság a versenysport támogatására előirányzott 5 millió forintot keretösszeg felosztására tett javaslatot a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester elmondja, minden pályázó szervezetnek a tavalyi évi kondíciókat adták meg. 2011. évben is kijöttek ebből a pénzből, akkor 2012. évben is ki kell, hogy
jöjjenek, hisz mindenütt takarékoskodni kell.
Miután kérdés, vélemény nem volt az előterjesztéssel kapcsolatban, 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:
27/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes város versenysport tevékenységének 2012. évi támogatására.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a város sporttevékenységének támogatásáról szóló 42/2003. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4.
§-a alapján a sport támogatására elkülönített 2012. évi költségvetési összeg felosztásáról az alábbiak szerint dönt:
1. A Képviselőtestület a benyújtott pályázatok alapján a rendelkezésre álló
5.000.000 Ft keretösszeget az alábbiak szerint osztja fel:
R-04 Postagalambsport Egyesület
Sporthorgász Egyesület
Kun FC
Kunhegyes ESE (labdarúgás, röplabda)
Összesen:

100.000 Ft
200.000 Ft
500.000 Ft
4.200.000 Ft
5.000.000 Ft

2. A támogatás utalásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya gondoskodik.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Gál Lajosné elnök, Sporthorgász Egyesület
5. Szabó István hivatalos képviselő, Kun FC
6. Szabó György ügyvezető, Kunhegyes ESE
7. Szirmai József R-04 Postagalambsport Egyesület
8. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Bodó István főmunkatárs
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának
módosítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosítása vált szükségessé.
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte.
Szabó István elnök elmondja, a bizottság az alapító okirat módosítását a tervezet szerint
elfogadásra javasolja azzal, hogy a határozati javaslat 4. pontjában változtatásra van szükség, mely szerint a Nevelési Program helyett az intézmény belső szabályzatai kifejezés
kerüljön.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzott módosítással együtt az előterjesztett javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
28/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a)
pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratot Módosító Okiratát jelen határozat
1. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a)
pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg
hatályon kívül helyezi a 193/2011. (IX.27.) határozattal kiadott alapító okiratot.
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4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény belső szabályzatait a pályázati előírások figyelembevételével vizsgálja felül.
Felelős: Fábián-Major Anikó intézményvezető
Határidő: 2012. március 27.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
7. Molnár János költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
10. Fűtő Georgina ügykezelő

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez szükséges
papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzésére szállító kiválasztásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Polgármesteri Hivatal folyamatos működésének
biztosítása érdekében ajánlatot kértek be a papír, irodaszer, nyomtatvány biztosítására. Egy
érdemleges ajánlat érkezett, Szatmári Zoltán egyéni vállalkozó részéről, aki a pályázati
feltételeknek megfelel és az ajánlata is a pályázati kiírásnak megfelelő.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Szatmári Zoltán
ajánlatát fogadják el és bízzák meg egy évre a beszállítói feladatokkal a papír, irodaszer és
nyomtatvány vonatkozásában.
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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29/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez szükséges papíráruk, nyomtatványok,
irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított
jogkörében eljárva
megbízza
SZATMÁRI ZOLTÁN
(5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 15/b., adószám: 52250505-2-36)
egyéni vállalkozót
a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez szükséges papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek szállításával egy éves határozott időre.
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szállítási szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Rózsa és Társa Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 5340 Kunhegyes, Arany
János u. 49.
5. Szathmári Zoltán egyéni vállalkozó 5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 15/b.
6. Papír-terv Kft. 5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 11.
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok 3. számú üzlethelyiségének bérbe
adásáról szóló 283/2011. (XII.22.) Kt. határozat módosításáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, már a korábbiakban döntöttek arról, hogy a piac 3.
számú üzletét Kovács György törökszentmiklósi vállalkozó részére kiadják január 1-től.
Mivel nem ismerték a vállalkozót, kauciót kötöttek ki, amit még csak most tudott befizetni,
így a szerződést változtatnák, március 1-től történne a bérbevétel.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
30/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
a 283/2011. (XII.22.) Kt. határozat módosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a piaci vásárcsarnok
3. számú üzlethelyiségének bérbeadásáról szóló 283/2011. (XII.22.) Kt. határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
- A Határozat 2. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: „A bérleti
jogviszony 2012. március 1-én veszi kezdetét.”
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentieknek
megfelelően a bérleti szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a nagykunkapitány választás protokoll szabályzatáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a kunkapitány választás protokoll szabályzata kidolgozásra került, amit minden kun településnek el kell fogadni.
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:
31/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
a nagykunkapitány választás protokoll szabályzatáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nagykunkapitány
választás protokoll szabályzatát az 1. számú mellékelt szerinti tartalommal
elfogadja.
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2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Kecze István a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Építő közösségek 3. ütem – A)
közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését segítő új tanulási formák szolgálatában” címmel benyújtandó pályázattal kapcsolatos előkészítő tevékenység elvégzéséhez vállalkozó kiválasztásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan megalapozó
tanulmány és tematikák kidolgozására kértek be három árajánlatot. Az előterjesztéshez
mellékelt ajánlatok alapján megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Easy
Learning Hungary Kft. nyújtotta be 500, illetve 1.250 ezer Ft értékben.
Javasolja, hogy a fenti céget bízzák meg a feladat ellátásával.
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
32/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
a „TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a
kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését segítő új tanulási formák
szolgálatában” címmel benyújtandó pályázattal kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva
megbízza
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EASY LEARNING HUNGARY Kft-t
(1146 Budapest, Thököly út 56-60., képviseli: Nagy Zsolt István ügyvezető
igazgató)
a „TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését segítő új
tanulási formák szolgálatában” címmel benyújtandó pályázattal kapcsolatos
előkészítő tevékenység ellátására.
Bruttó megbízási díj:
- megalapozó tanulmány elkészítése
- tematikák elkészítése

500.000 Ft
1.250.000 Ft

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Easy Learning Hungary Kft. 1146 Budapest, Thököly út 56-60.
Drimál István egyéni vállalkozó
Martin Norbert egyéni vállalkozó
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív támogatási rendszerében nyertes „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis
fejlesztés” című KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító jelű pályázat előkészítő szakaszához kapcsolódó Megvalósíthatósági tanulmány és Költséghaszon elemzés elkészítése feladatok ellátásához
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan különböző feladatok elvégzésére kellett ajánlatokat bekérni. Egyik
ilyen feladat a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése.
A beérkezett három ajánlatot az előterjesztés tartalmazza, melyek közül a legkedvezőbb a
Greenexion Tanácsadó Kft. által benyújtott ajánlatot, amely bruttó 6.233 ezer Ft értékű.
Javasolja, hogy a feladat ellátásával a Greenexion Tanácsadó Kft-t bízza meg a képviselőtestület, aki a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
33/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív támogatási rendszerében nyertes
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0047
azonosító jelű pályázat előkészítő szakaszához kapcsolódó „Megvalósíthatósági tanulmány” és „Költség-haszon elemzés” elkészítése feladatok ellátásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a pályázathoz kapcsolódó „Megvalósíthatósági tanulmány”
és „Költség-haszon elemzés elkészítése”, alábbiakban részletezett feladatok:
- megvalósíthatósági tanulmány készítése a vonatkozó kiírás és útmutató szerint,
- költség-haszon elemzés készítése a vonatkozó kiírás és módszertani útmutató szerint,
- a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés szükséges alapadatainak beszerzése,
- folyamatos egyeztetés a kialakított beruházási koncepció tekintetében az érdekelttel,
- az elkészült megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés pályázati ütemezési határidőn belüli átadása
ellátásával
megbízza
GREENEXION Tanácsadó Kft-t
(2310 Szigetszentmiklós, Tebe sor hrsz.: 2949/3., cégjegyzékszám: 13-09154110, képviseli: Balla Krisztián ügyvezető)
A bruttó megbízási díj:
6.223.000 Ft
azaz: Hatmillió-kettőszázhuszonháromezer forint.
A „Megvalósíthatósági tanulmány” és „Költség-haszon elemzés elkészítése”
feladat ellátásának költségét, valamint az ÁFA megelőlegezéséhez szükséges
fedezetet – miután az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére szabad saját
forrás és nincs lehetősége hitelfelvételre sem – Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázatban elszámolható mértékben a 2012. évi költségvetésében kizárólag a 2012. évi Európai Önerő Alap támogatásáról szóló pozitív döntést követően az alábbi arányban biztosítja:
- 85 % nettó pályázati támogatásból
- az EU Önerő Alapból elnyert támogatásból.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
GREENEXION Tanácsadó Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Tebe sor hrsz.
2949/3
IMMOBI-RAT Kft. 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8.
S.C.Engineering Kft. 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 48/c.
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív támogatási rendszerében nyertes „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis
fejlesztés” című KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító jelű pályázat előkészítő szakaszához szükséges közbeszerzési feladatok ellátásához
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak a vízminőség javító programhoz
kapcsolódóan kell döntést hozni, ebben az esetben a közbeszerzési feladatok ellátását
A
érintően.
felhívásra három árajánlat érkezett, melyek közül a K-Projekt Management Kft. által
nyújtott ajánlat a legkedvezőbb, 6.223 ezer Ft értékben.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a közbeszerzési feladatok ellátásával a nyíregyházi KProjekt Management Kft-t bízza meg.
Kéri a javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

34/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív támogatási rendszerében nyertes
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0047
azonosító jelű pályázat előkészítő szakaszához szükséges közbeszerzési feladatok ellátásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásával
megbízza
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K-PROJEKT-MANAGEMENT Kft-t
(4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56., cgj.szám: 15-09-063204, képviseli:
Dr.Egyed Adrienn Noémi ügyvezető)
6.223.000 Ft
A bruttó megbízási díj:
azaz: Hatmillió-kettőszázhuszonháromezer forint.
A közbeszerzési feladat ellátásának költségét, valamint az ÁFA megelőlegezéséhez szükséges fedezetet – miután az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére szabad saját forrás és nincs lehetősége hitelfelvételre sem – Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázatban elszámolható mértékben a 2012. évi költségvetésében kizárólag a 2012. évi Európai Önerő Alap támogatásáról szóló pozitív döntést követően az alábbi arányban biztosítja:
- 85 % nettó pályázati támogatásból
- az EU Önerő Alapból elnyert támogatásból.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
NYÍR-JÓS Termelő- és Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Sólyom út 17.
K-Projekt Management Kft. 4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56.
Tóth Krisztina egyéni vállalkozó 4246 Nyíregyháza, Bajcsy Zs. u. 51.
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív támogatási rendszerében nyertes „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis
fejlesztés” című KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító jelű pályázat előkészítő szakaszához kapcsolódó pr-kommunikációs feladatok ellátásához
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a vízminőség javító programhoz kapcsolódóan a
kommunikációs feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról kell dönteni. A legkedvezőbb
ajánlatot a balmazújvárosi Hajdú-Pr-KO Kft. adta, 3.048 ezer Ft értékben. Javasolja megbízásukat a feladat ellátásával.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
35/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív támogatási rendszerében nyertes
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0047
azonosító jelű pályázat előkészítő szakaszához kapcsolódó PR-kommunikációs feladatok
ellátásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a pályázathoz kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátásával
megbízza
HAJDÚ-PR-KO Kft-t
(4060 Balmazújváros, Batthyány u. 24., cgj.szám: 09-09-021256, képviseli:
Kordás Ágnes Veronika ügyvezető)
A bruttó megbízási díj:
3.048.000 Ft
azaz: Hárommillió-negyvennyolcezer forint.
A PR-kommunikációs feladat ellátásának költségét, valamint az ÁFA megelőlegezéséhez szükséges fedezetet – miután az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére szabad saját forrás és nincs lehetősége hitelfelvételre sem – Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázatban elszámolható mértékben a 2012. évi
költségvetésében kizárólag a 2012. évi Európai Önerő Alap támogatásáról szóló pozitív döntést követően az alábbi arányban biztosítja:
- 85 % nettó pályázati támogatásból
- az EU Önerő Alapból elnyert támogatásból.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
FERROMÉN-KER Kft. 4405 Nyíregyháza, Kállói út 90.
Hajdu-PR-KO Kft. 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 24.
DINALEX Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
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TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív támogatási rendszerében nyertes „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis
fejlesztés” című KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító jelű pályázat előkészítő szakaszához kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásához
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a projektmenedzseri feladatok ellátására is három
ajánlat érkezett be. Ezek közül a legjobb ajánlatot az Inno Invest Kft. adta Nyíregyházáról,
6.223 ezer Ft értékben. Javasolja megbízásukat a projektmenedzseri feladatok ellátásával.
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
36/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív támogatási rendszerében nyertes
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0047
azonosító jelű pályázat előkészítő szakaszához kapcsolódó projektmenedzseri feladatok
ellátásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok:
- a projekt folyamatos koordinálása a fenntartási időszak végéig,
- projekt előrehaladási jelentések, szükség esetén változás bejelentések és
szerződésmódosítási dokumentumok elkészítése, záró előrehaladási jelentés, valamint fenntartási jelentés elkészítése,
- pénzügyi elszámolások, záró pénzügyi elszámolás elkészítése,
- kapcsolattartás a támogató intézményrendszerével,
- külső-, belső monitoring biztosítása
ellátásával
megbízza
INNO INVEST Kft-t
(4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/4., cgj.szám: 15-09-070019,
képviseli: Hibján Zoltán ügyvezető)
A bruttó megbízási díj:
6.223.000 Ft
azaz:
Hatmillió-kettőszázhuszonháromezer forint.
A projektmenedzseri feladat ellátásának költségét, valamint az ÁFA megelőlegezéséhez szükséges fedezetet – miután az önkormányzatnak nem áll rendelke-
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zésére szabad saját forrás és nincs lehetősége hitelfelvételre sem – Kunhegyes
Város Önkormányzata a pályázatban elszámolható mértékben a 2012. évi költségvetésében kizárólag a 2012. évi Európai Önerő Alap támogatásáról szóló
pozitív döntést követően az alábbi arányban biztosítja:
- 85 % nettó pályázati támogatásból
- az EU Önerő Alapból elnyert támogatásból.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Inno Invest Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. ¼.
EXE Consult Bt. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 18.
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzatnak van Szolnokon, a Nagy Imre
krt.-on egy lakása, amelyet a bérlő szeretne megvásárolni. Ehhez elidegenítésre ki kell jelölni azt.
A kijelölést követően a lakást felértékeltetik, és azután döntenek a vagyon további sorsáról.
Ezért javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
37/2012. (III.01.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szolnok, Nagy Imre krt. 3. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva és az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 5/2004. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) be-
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kezdése értelmében a Szolnok, Nagy Imre krt. 3. szám 6. emelet 30. ajtó alatti
ingatlant
elidegenítésre kijelöli.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pádár Gyuláné 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 3. VI/30.
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület a mai napra tervezett munkáját
elvégezte, megköszöni a meghívott jelenlévők részvételét, a képviselőtestület tagjainak
munkáját és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 30 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/113/9/2012.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2012. március 1-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 5.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
7/2012.

A 2012. évi költségvetés

B1

8/2012.

A 2011. évi költségvetés módosítása

B1

9/2012.

Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása

B6

10/2012.

A helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A1

Rendelet tárgya

Kódszám

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
24/2012.
25/2012.
26/2012.
27/2012.
28/2012.

Határozat tárgya

Kódszám

a lakásfenntartási támogatás természetbeni nyújtására vonatkozó E.On megállapodás jóváhagyásáról
Tiszaigar Község Önkormányzata körjegyzőség létrehozására
vonatkozó kezdeményezéséről
Kunhegyes, Kamilla utca 8. szám alatti ingatlan felajánlása
tárgyában
Kunhegyes város versenysport tevékenységének 2012. évi
támogatására
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

K6
Z1
D7
Z1
L5
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29/2012.

30/2012.
31/2012.
32/2012.

33/2012.

34/2012.

35/2012.

36/2012.

37/2012.

a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez szükséges
papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító
kiválasztásáról
a 283/2011. (XII.22.) Kt. határozat módosításáról
a nagykunkapitány választás protokoll szabályzatáról
a „TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Építő közösségek 3. ütem – A)
közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos
alapkompetenciák fejlesztését segítő új tanulási formák
szolgálatában” címmel benyújtandó pályázattal kapcsolatos
előkészítő tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztásáról
az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív támogatási rendszerében nyertes „Kunhegyes vízminőség-javítás
és vízbázis fejlesztés” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító jelű pályázat előkészítő szakaszához kapcsolódó
„Megvalósíthatósági tanulmány” és „Költség-haszon elemzés” elkészítése feladatok ellátásáról
az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív támogatási rendszerében nyertes „Kunhegyes vízminőség-javítás
és vízbázis fejlesztés” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító jelű pályázat előkészítő szakaszához szükséges közbeszerzési feladatok ellátásáról
az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív támogatási rendszerében nyertes „Kunhegyes vízminőség-javítás
és vízbázis fejlesztés” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító jelű pályázat előkészítő szakaszához kapcsolódó PRkommunikációs feladatok ellátásáról
az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív támogatási rendszerében nyertes „Kunhegyes vízminőség-javítás
és vízbázis fejlesztés” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító jelű pályázat előkészítő szakaszához kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szolnok, Nagy Imre krt. 3. szám alatti lakás elidegenítésre történő
kijelöléséről
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D7
J1
A 15

A 15
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A 15

A 15
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