
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 17-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Szabó András polgármester elnökletével: 

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

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Répászky Gabriella törzskari csoportveze-

tő, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető, Kolozsvári Imre a 
Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője, Komáromi László a 
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkatársa ta-
nácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyv-
vezető  

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Most is egy soron kívüli ülést kellett összehívni, mivel a pályázatokkal kapcsolatban min-
dig sok teendő van, így már most szinte hetente kell testületi ülést tartani. Elmondhatja azt 
is, ilyen sok európai uniós pályázatot nem sok település vállalt fel, ezáltal van mit csinálni. 
Ebben a munkában nagy részt vállal a képviselőtestület is, a döntések itt születnek, hisz a 
képviselőtestület maga a város vagyonának a birtokosa. Ezúton is megköszöni a képviselő-
testület tagjainak pozitív hozzáállását, munkáját.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, az ülésen mind a kilenc önkormány-
zati képviselő megjelent. 
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 kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 51/2004. (XII.16.) önkormányza-
ti rendelet módosítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, február 1-től több mint tízszeresére emelkedett a 
talajterhelési díj, Kunhegyesen 120 Ft-ról 1800 Ft-ra. Emiatt tapasztalták is korábban azt, 
hogy inkább befizették a talajterhelési díjat, mint rákötöttek volna a csatornára. Ezt érezték 
is, hogy így nem jól van. Most eléggé megemelték, talán túlzottan is, de hát ezzel kell dol-
gozni.  
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérdezi, mi 
volt a vélemény. 
 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, az előterjesztés tartalmazza, 
hogy a korábbi csatorna beruházás kapcsán megvalósult hálózat szakaszra még sokan nem 
kötöttek rá, a módosítás ezt a pontot is hatékonyan érinti. A bizottsági ülésen egy vélemény 
hangzott el, ami az előterjesztésben nem szerepel, hogy ahol sarki ingatlanokról van szó, 
ahol a régi közműrendszer is kiépült és az új is ki fog épülni, ott lehetőséget adni az illető-
nek arra, hogy eldöntse, a nyomott rendszerre csatlakozik rá, vagy pedig az újonnan kiépí-
tendő gravitációs rendszerre. 
A bizottság a rendelet tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. 
 
Szabó András polgármester a bizottság véleményét figyelembe véve javasolja, meg kell 
kérdezni majd ezeket a sarki lakókat, illetve ki kell számolni melyik megoldás milyen költ-
séggel jár. Kéri Aljegyző Urat, ezeknek a kérdéseknek nézzen utána. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet terveze-
tet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendeletet egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

15/2012. (IV.18.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a talajterhelési díjról szóló 51/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kunhegyesi Híradóban hirdetési lehetőség biztosításáról 
és annak díjairól  
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a Kunhegyesi Híradóban hirdetési lehetőség bizto-
sításáról és annak díjairól szól az előterjesztés. Korábban is volt erre lehetőség, idáig nem 
igazán éltek ezzel. Most egyre többen vannak, akik kérdezik és szeretnének hirdetni. A 
zárójel a régi árakat tartalmazza és mellette található az új tarifa. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
77/2012. (IV.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Híradóban hirdetési lehetőség biztosításáról és annak díjairól. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a kiadásában meg-
jelenő „Kunhegyesi Híradó” helyi lapban hirdetési lehetőséget biztosít ma-
gánszemélyek, szervezetek, vállalatok számára a melléklet szerinti hirdetési 
árakkal. 
 

2. A hirdetés feladása és díjának kifizetése a lap szerkesztőségében történik: 
Kunhegyes, Szabadság tér 7. 

 
3. Ezen határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 28/2006. (II.14.) Kt. határo-

zat hatályát veszíti. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
5. Komáromi László a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény munkatársa 
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Földi Zsuzsanna vezető főtanácsos 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „START közmunka mintaprogram keretében zajló pro-
jektek megvalósításához szükséges felszerelések, berendezések és egyéb 
áruk beszerzése” tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a startmunka mintaprogram keretében közbeszer-
zések indításáról kell dönteni. Előzőleg, január 1-től módosult a közbeszerzési törvény és 
ez lehetőséget adott, hogy meghívásos alapon indítsák el azt. Az eljárást elindították és 
mielőtt kihirdették volna azt megelőzően három nappal korábban megjelent a rendelet mó-
dosítása, ami már ezt nem teszi lehetővé. Először azt mondta, hogy vigyék végig a régi 
szabályok szerint, de reggelre mégis úgy gondolta, hogy ezt nem tudják felvállalni, mert 
sokba kerülhet. Ezért készült ez az előterjesztés, ezért kell új eljárást indítani.  
Az előterjesztés kapcsán négy döntést kell hozni. Elsőként a mezőgazdasági projekt meg-
valósításához szükséges eszközök beszerzésére nyilvános eljárás indításáról. Aki ezzel a 
javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
78/2012. (IV.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„A 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló „mezőgazdasági projekt” megva-
lósításához szükséges eszközök beszerzése” tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás kiírásá-
ról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről szó-
ló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbe-
szerzési Szabályzat V. fejezete alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljá-
rást indít „A 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló „mezőgazda-
sági projekt” megvalósításához szükséges eszközök beszerzése” tárgyában. 
 
Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András pol-
gármestert bízza meg. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
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Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az eljárás lefolytatására a 
bíráló bizottság előterjesztés szerinti összetételét fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
79/2012. (IV.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„A 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló „mezőgazdasági projekt” megva-
lósításához szükséges eszközök beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljá-
ráshoz bíráló bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
III. fejezete 2. pontja alapján „A 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében 
zajló „mezőgazdasági projekt” megvalósításához szükséges eszközök beszer-
zése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok 
elbírálására 5 (öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök:   Barta Ferenc aljegyző 
 
Tagjai:   Szabó József műszaki vezető 
   Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
   Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, agrármérnök 
   Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a másik eljárás az illegális hulladéklerakók felszá-
molása és belterületi utak karbantartása program megvalósításához szükséges eszközök 
beszerzésére indítandó nyílt közbeszerzési eljárás. 
Aki egyetért az eljárás indításával, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
80/2012. (IV.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„A 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló „illegális hulladéklerakók felszá-
molása projekt” és „belterületi utak karbantartása projekt” megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzése” tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról. 
 



6 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről szó-
ló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbe-
szerzési Szabályzat V. fejezete alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljá-
rást indít „A 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló „illegális hul-
ladéklerakók felszámolása projekt” és „belterületi utak karbantartása projekt” 
megvalósításához szükséges eszközök beszerzése” tárgyában. 
 
Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András pol-
gármestert bízza meg. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az eljárás lefolytatásához 
szükséges bíráló bizottság előterjesztés szerinti összetételével értsenek egyet. 
Aki a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
81/2012. (IV.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„A 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló „illegális hulladéklerakók felszá-
molása projekt” és „belterületi utak karbantartása projekt” megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz bíráló bizottság 
létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
III. fejezete 2. pontja alapján „A 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében 
zajló „illegális hulladéklerakók felszámolása projekt” és „belterületi utak kar-
bantartása projekt” megvalósításához szükséges eszközök beszerzése” tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok elbírálására 5 
(öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök:   Barta Ferenc aljegyző 
 
Tagjai:   Szabó József műszaki vezető 
   Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
   Fridrik Zsanett pályázati referens 
   Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok 2. számú helyiségének bérbeadásá-
ról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a piactéri vásárcsarnok 2. számú üzletére van je-
lentkező. Ha a törökszentmiklósi vállalkozó is beindítja az üzletét, akkor már csak a sarki 
nagy üzlet marad kiadatlan. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
82/2012. (IV.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a piactéri vásárcsarnok 2. számú helyiségének bérbeadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva az Önkormányzat tulajdonában lévő piactéri vásárcsarnok 
2. számú üzlethelyiségét 
 

bérbe adja 
 
a következő feltételekkel: 
 
Bérlő:  FORGÓ JÁNOSNÉ 5340 Kunhegyes, Kísér u. 3/a. 
Bérleti szerződés időbeli hatálya: 2012. május 1 – 2013. április 30. 
Bérleti díj: 25.000 Ft/hó 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentieknek 
megfelelően a bérleti szerződés megkötésére. 
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Forgó Jánosné 5340 Kunhegyes, Kísér u. 3/a.  
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az „Abádszalók – Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és 
tisztítási projekt” (azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0076) nyertes pá-
lyázathoz kapcsolódó Abádszalók 0765/5 hrsz-ú szennyvíztisztító telep 
értékbecsléséhez 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a csatornahálózat és szennyvíztisztító projekt meg-
valósításához a szennyvíztisztító telepet is felajánlja az önkormányzat fedezetül a Magyar 
Fejlesztési Banknak a hitelígérvényhez. Az értékbecslés elkészítéséhez ki kell választani a 
vállalkozót, ehhez bekérték az árajánlatokat. 
Javasolja azt, figyelembe véve az ajánlati árat, illetve a határidőket, hogy az értékbecslés 
elkészítésével a Mátraholding Zrt.-t bízzák meg.  
Aki a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
83/2012. (IV.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” (azonosító-
szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0076) nyertes pályázathoz kapcsolódó Abádszalók 0765/5 
hrsz-ú ingatlan értékbecsléséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva az Abádszalók 0765/5 hrsz-ú ingatlan értékbecslésének 
 

elvégzésével megbízza 
 

Mátraholding Zrt-t 
(székhelye: 1146 Budapest, Cházár A. u. 9., képviseli: Wortmann György 

vezérigazgató) 
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Megbízási díj: 120.000 Ft + ÁFA   
 
Kunhegyes Város Önkormányzata az értékbecslés költségét a város 2012. évi 
költségveté-sében biztosítja.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tisza-Víz Víztermelő és Szolgáltató Kft. 5350 Tiszafüred, Örvényi út 124. 
5. Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás 5340 Kunhegyes, 

Szabadság tér 1.  
6. Abádszalók Város Önkormányzata 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. 
7. IDD Budapest Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft. 1036 Budapest, 

Lajos utca 78. 
8. Mátraholding Zrt. 1146 Budapest, Cházár A. u. 9. 
9. CMS Vezetési Tanácsadó Kft. 1121 Budapest, Zugligeti út 41. 
10. Experting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 
11. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051 Budapest, Nádor utca 21. 
12. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
13. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
14. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
6/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a szennyvízprojekt kiírása úgy szólt, hogy a me-
nedzsmentnek irodát is kell itt nyitnia, hiszen 3,5 milliárdos beruházást kell irányítani, 
amely Kunhegyes és Abádszalók településeket érinti. Erre a célra adnák ki, kedvezményes 
áron a piaci vásárcsarnok 1. számú üzletét. A rezsit azt nyilván fizetnie kell. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, az kéz-
felnyújtással szavazzon.  
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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84/2012. (IV.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a piactéri vásárcsarnok 1. számú üzlethelyiségének bérbeadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva a piaci vásárcsarnok 1. számú helyiségének bérbeadásáról 
az alábbi döntést hozza: 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a helyiséget az „Abádszalók-Kunhegyes 

közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” (azonosító: KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0076) pályázathoz kapcsolódóan a menedzsmenti felada-
tokat ellátó nyertes cégnek 1.000 Ft + ÁFA/hó + közüzemi díjak bérleti dí-
jért – a szerződés aláírásának napjától – 2012. április 13-tól 2014. július 23-
ig, de legkésőbb a pályázat Támogatási Szerződésének 3.3.1. pontjában 
rögzített megvalósulás határidejéig bérbe adja. 
 

2. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentieknek 
megfelelően a bérleti szerződés megkötésére. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás 5340 Kunhegyes, 

Szabadság tér 1. 
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető  

 
 
 
 
6/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a konzorciumi megállapodást kell módosítani. Be-
fejeződött a projekt, a pénzügyi elszámolása nagyon hosszadalmas folyamat. Még a torna-
teremhez kapcsolódó elszámolás sem zárult le. Ő maga volt oda Debrecenben, hátha elő 
tudja mozdítani annak lezárását, hiszen még tartoznak az önkormányzatnak. Úgy látja, a 
kormány döntött, hogy 30 nap alatt be kell fogadni a most megítélt pályázatokat, ezáltal a 
régieket tolják maguk előtt. 
Ez a funkcióbővítő pályázat elszámolása még az elején tart, holnap érkeznek helyszíni el-
lenőrzésre, a projekt lezárása hosszadalmas lesz, a pénzügyi elszámolás még ezután kez-
dődik, elég sok határidő módosításra is sor kerülhet. Ez is egy ehhez kapcsolódó módosí-
tás. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
85/2012. (IV.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program Támogatási rendsze-
rében nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-
5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázathoz kötött Konzorciumi megállapodás mó-
dosításához.  
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a mellékletben csatolt 
Konzorciumi megállapodás című dokumentumban a 3.3., 3.4., 3.5. és 3.8 pon-
tokban rögzített adatokat jóváhagyja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
Konzorciumi megállapodás módosításának aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség 
5. Kunhegyesi Református Egyházközség 
6. Tisza-tó Fejlesztési Kft. Kisköre 
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
10. Tisza Bross Audit Kft. Krajcsné Dezsőfi Katalin 5001 Szolnok, Pf. 162. 
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület az aznapra tervezett mun-
káját elvégezte. Megítélése szerint jól és hatékonyan dolgoztak. Megköszöni azt is, hogy a 
soron kívüli ülésen minden önkormányzati képviselő megjelent. Tájékoztatja képviselőtár-
sait, hogy a soros ülésre a jövő kedden a tervezet szerinti időpontban kerül sor. 
Megköszönve a képviselőtestület tagjainak munkáját a képviselőtestület nyilvános ülését 
15 óra 10 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/113/15/2012. 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2012. április 17-én megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 9. 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 

Rendelet 
száma 

 
Rendelet tárgya Kódszám 

15/2012. Talajterhelési díj G 4 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
 

Határozat tárgya Kódszám 

77/2012. a Kunhegyesi Híradóban hirdetési lehetőség biztosításáról és 
annak díjairól 

Z 1 

78/2012. „A 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló „me-
zőgazdasági projekt” megvalósításához szükséges eszközök 
beszerzése” tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról 

D 5 

79/2012. „A 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló „me-
zőgazdasági projekt” megvalósításához szükséges eszközök 
beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás-
hoz bíráló bizottság létrehozásáról 

D 5 

80/2012. „A 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló „ille-
gális hulladéklerakók felszámolása projekt” és „belterületi 
utak karbantartása projekt” megvalósításához szükséges esz-
közök beszerzése” tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás kiírá-
sáról 

D 5 

81/2012. „A 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló „ill e- D 5 
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gális hulladéklerakók felszámolása projekt” és „belterületi 
utak karbantartása projekt” megvalósításához szükséges esz-
közök beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról 

82/2012. a piactéri vásárcsarnok 2. számú helyiségének bérbeadásáról D 7 
83/2012. az „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és 

tisztítási projekt” (azonosítószám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0076) nyertes pályázathoz kapcsolódó Abádszalók 0765/5 
hrsz-ú ingatlan értékbecsléséről 

A 15 

84/2012. a piactéri vásárcsarnok 1. számú üzlethelyiségének bérbeadá-
sáról 

D 7 

85/2012. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív 
Program Támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő 
településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-
5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázathoz kötött Kon-
zorciumi megállapodás módosításához 

A 15 

 
   
 


