
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-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, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, 

Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető, Répászky Gabriella 
törzskari csoportvezető, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatorna-
mű Kft. ügyvezető igazgatója, Pappné Nagy Zsuzsanna a Kunhegyesi Víz- 
és Csatornamű Kft. gazdasági vezetője tanácskozási joggal meghívottak, 
valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen mind a kilenc ön-
kormányzati képviselő megjelent. Nagyon köszöni képviselőtársainak, hogy időt szakítot-
tak arra, hogy a soron kívüli ülésen teljes létszámban megjelentek és a város érdekében 
megtárgyaljanak bizonyos témákat.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 14 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 település vízi-közműveinek (ivóvíz- és szennyvíz-
közművek) működtetése tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés 
megkötéséről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, egy hosszú folyamat része, hogy a Tiszamenti Re-
gionális Vízművek Zrt-vel megkössék a szerződéseket, hisz ez az előfeltétele annak, hogy 
a Magyar Fejlesztési Banktól megkapja az önkormányzat az önerő ígérvényt. Az első elő-
terjesztés a háromoldalú szerződés, az Önkormányzat, a Vízmű Kft. és a Regionális Víz-
művek Zrt-vel kötendő szerződésről szól. Nagyon szakmai az anyag, de ha kérdés van, itt 
vannak a szakértők és válaszolnak. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
136/2012. (VI.21.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a település vízi-közműveinek (ivóvíz- és szennyvíz közművek) működtetése tárgyában 
történő bérleti – üzemeltetési szerződés megkötéséről Kunhegyes Város Önkormányzata – 
a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. – a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között.  
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 
eljárva elhatározza, hogy az Önkormányzat, mint Ellátásért felelős – to-
vábbiakban: Ellátásért Felelős – a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft.  
(székhelye: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1., adószáma: 11857260-2-16, 
cégjegyzékszáma: 16-09-005695, statisztikai számjele: 11857260-3600-
113-16, képviseletében eljár: Kolozsvári Imre ), - továbbiakban: Átadó – 
részére apportálás útján átruházott települési vízi-közművek (ivóvíz- és 
szennyvíz közművek) működtetése (üzemeltetése, fenntartása) az ivóvíz 
szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének szabályozása 
érdekében bérleti – üzemeltetési szerződést köt 15 éves határozott időtar-
tamra a Magyar Állam kizárólagos, 100 %-os tulajdonában lévő, ivóvíz- és 
szennyvíz szolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkör űan Működő Részvénytársa-
ság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-
001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-közmű szolgáltatóval, mint Átve-
vővel – továbbiakban: Átvevő – valamint a közműtulajdonos Átadóval a je-
len határozat elválaszthatatlan mellékletét képező bérleti – üzemeltetési 
szerződésben szabályozott részletes feltételekkel.  
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2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert, hogy a bérleti – üzemeltetési szerződést az Ellátásért Felelős kép-
viseletében eljárva a határozat mellékletét képező tartalommal az Átadóval 
és az Átvevővel megkösse. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft.  
5. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a település vízi-közműinek (ivóvíz- és szennyvíz közművek) 
működtetése tárgyában történő bérleti – üzemeltetési szerződés megköté-
séről Kunhegyes Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Víz-
művek Zártkör űen Működő Részvénytársaság között 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a következő szerződést a Kunhegyes Város Ön-
kormányzata, mint átadó és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. köti meg.  
 
Kontra József elolvasta a tervezetet és a 3/3. pont foglalkozik a foglalkoztatási kötelezett-
séggel. Kérdezi, nem kellene-e garanciálisabb feltételeket megszabni, hogy helyi szakem-
bereket foglalkoztasson. 
 
Szabó András polgármester válasza, átveszi a Vízmű teljes szakmai gárdáját. A Szerző-
désben még lesznek kisebb változtatások. Ez igaz, hogy egy szerződés és meg van hatá-
rozva mikor lép életbe, de még tárgyalásokat folytatnak a részletekről, a létszámról és a 
stranddal kapcsolatban is szeretnének megállapodni velük.  
 
Kontra József úgy látja, célszerű volna egy olyan mondatot beleszúrni, hogy a szakembe-
rek 90 %-át Kunhegyesről biztosítják.  
Azt érti, hogy egy az egyben átveszik a dolgozókat, de utána mi lesz. Az, amit ők akarnak.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
137/2012. (VI.21.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a település vízi-közműveinek (ivóvíz- és szennyvíz közművek) működtetése tárgyában 
történő bérleti – üzemeltetési szerződés megkötéséről Kunhegyes Város Önkormányzata és 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között.  
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 
eljárva elhatározza, hogy az Önkormányzat, mint Átadó  a Magyar Állam 
kizárólagos, 100 %-os tulajdonában lévő, ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatás 
céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zártkör űan Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, 
Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 
11265832-2-16) vízi-közmű szolgáltatóval, mint Átvevővel – továbbiak-
ban: Átvevő – valamint a közműtulajdonos Átadóval a jelen határozat elvá-
laszthatatlan mellékletét képező bérleti – üzemeltetési szerződésben szabá-
lyozott részletes feltételekkel a településen lévő vízi-közművek üzemelteté-
sét a helyi közműves ivóvízellátást és a közműves szennyvízelvezetési és 
tisztítási közszolgáltatás ellátását átadja. 
 

2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert, hogy a bérleti – üzemeltetési szerződést az Ellátásért Felelős (Áta-
dó) képviseletében eljárva a határozat mellékletét képező tartalommal 
megkösse. 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 
5. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Abádszalók – Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társu-
lás és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkör űen Működő Részvény-
társaság közötti bérleti – üzemeltetési szerződés megkötésének jóváha-
gyásáról 
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő 
Társulás és a TRV Zrt. közötti szerződést is jóvá kell hagyni, mivel a Társulásnak az egyik 
tagja Kunhegyes Város Önkormányzata. Még lenne egy negyedik szerződés is, amit a Ti-
sza-Víz Kft-vel kellene megkötni. A negyedik szerződést is a testület elé fogják hozni. 
A szerződés tervezetet jogászok, szakemberek átnézték. A banknak ígérvény nem jó, szer-
ződést kér. Azon vitatkoztak, hogy mikor lépjen hatályba. Amikor a próbaüzem megvolt, 
akkortól már valakinek felelni kell a működésért.  Az Abádszalóki Önkormányzat is a mai 
napon fog ülésezni és holnap már viszik az elfogadott szerződéseket a bankhoz.  
Elmondja, hogy a szerződés tervezetben némi módosítás szükséges: A 6. oldalon a 3.2.2.3. 
pontban a „jelen szerződés II/3. pontjában írt” szövegrész kimarad. A 7. oldalon a számo-
zás elcsúszott, a IV. fejezetben 1.1. pontja után nem a 6.2., hanem az 1.2. pont következik, 
majd ezt követően értelemszerűen.  Az 1.4. pont d) alpontja törlésre kerül.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
138/2012. (VI.21.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás és a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti bérleti – üzemeltetési szerződés 
megkötésének jóváhagyásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107 §-ában biztosított jogkörében eljárva 
elhatározza, hogy 
 
- Kunhegyes Város Önkormányzata a Társulás tagjaként jóváhagyja, hogy az 

Abádszalók – Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás, mint Átadó 
közműtulajdonos, a Magyar Állam kizárólagos, 100 %-os tulajdonában lé-
vő, ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára, a vízi-közművek működteté-
sére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzék-
száma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-közmű szolgál-
tatóval – továbbiakban: Átvevővel a jelen határozat elválaszthatatlan mel-
lékletét képező bérleti – üzemeltetési szerződést aláírja.  
 

- Kunhegyes Város Önkormányzata megbízza Szabó András polgármestert, 
hogy a szükséges feladatokat elvégezze. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jagyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 
5. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
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7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az „Ivóvízminőség-javító beruházás Kunhegyes településen” 
című KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító számú projekthez kapcsolódó 
tervezési feladatok ellátása tárgyú hirdetmény közzététele nélküli, tár-
gyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról és a lebonyolítandó eljá-
ráshoz Bíráló Bizottság létrehozásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az ivóvízminőség javító program keretében a köz-
beszerzési eljárás kiírásáról kell dönteni, hirdetmény nélküli eljárás indításáról van szó. 
Három cégtől kérnek be ajánlatot, a három céget az előterjesztés és határozati javaslat is 
tartalmazza. Tartalmazza a bíráló bizottság összetételét is, az elnök: aljegyző úr, míg tagjai 
Kolozsvári Imre és projektmenedzser képviselője.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
139/2012. (VI.21.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az „Ivóvízminőség-javító beruházás Kunhegyes településen” című KEOP-7.1.0/11-2011-
0047 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú hirdet-
mény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról és a szükséges 
lebonyolítandó eljáráshoz Bíráló Bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Ivóvízminőség-
javító beruházás Kunhegyes településen” című KEOP-7.1.0/11-2011-0047 
azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú Kbt. 
122.§ (7) bek. a) pont szerinti közbeszerzési eljárást indít. 
 
1. Az „Ivóvízminőség-javító beruházás Kunhegyes településen” című KEOP-

7.1.0/11-2011-0047 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési fel-
adatok ellátása tárgyú Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont szerinti közbeszerzési el-
járás ajánlattételi dokumentációját a melléklet szerinti tartalommal jóvá-
hagyja, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 

- KSK Mérnöki Szolgáltató Iroda Kft. 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688 hrsz. 
- VATUKO Kft. 2740 Abony, Vasút út 56. 
- Water Solution Kft. 2440 Százhalombatta, Iparos u. 11.  
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2. Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat alapján, a ki-
írt közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok elbírálására 3 
(három) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök:  Barta Ferenc  aljegyző 
Tagjai:  Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft.  
  ügyvezetője 
  A közbeszerzési feladat ellátására kiválasztott K-Projekt- 
  Management Kft.  képviselője (4481 Nyíregyháza,  
  Kemecsei út 56.) 
 

3. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert az eljárás megindításával kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. K-Projekt Management Kft. 4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56. 
5. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
6. Inno Invest Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I. emelet/4. 
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív 
Program Támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő településfej-
lesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosí-
tó jelű pályázathoz szükséges „Konzorciumi együttműködési megállapo-
dás Támogatásban részesített projekt fenntartására” elnevezésű doku-
mentum aláírásához 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a funkcióbővítő beruházás befejeződött a városban 
és a projekt fenntartására együttműködési megállapodást kell kötni. Ennek a pénzügyi el-
számolása még folyamatban van.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
140/2012. (VI.21.) 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 szükséges „Konzorciumi együttműködé-
si megállapodás Támogatásban részesített projekt fenntartására” elnevezésű dokumentum 
aláírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §.-ában biztosított 
jogkörében eljárva, a mellékletben csatolt „Konzorciumi együttműködési meg-
állapodás Támogatásban részesített projekt fenntartására” elnevezésű doku-
mentumban foglaltakat tudomásul veszi és jóváhagyja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
„Konzorciumi együttműködési megállapodás Támogatásban részesített projekt 
fenntartására” dokumentum 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. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az Ady úton működik a varroda, új bérleti szerző-
dés megkötése vált szükségessé. Az előzőhöz képest annyi a változás, hogy a cég más és 
az új törvényi előírás szerint már nem lehet ingyenesen bérbe adni. Úgy gondolja az ezer Ft 
+ÁFA/hó bérleti díj egy méltányos ár. Jelenleg 15 főt foglalkoztatnak, munkájuk van, úgy 
néz ki, hogy nincs gondja a cégnek.  
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. 
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Magyar György elnökhelyettes tájékoztatja a testületet, hogy a bérleti szerződés megköté-
sét a bizottság a képviselőtestületnek javasolja. 
 
Szabó András polgármester 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 szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
141/2012. (VI.21.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Electronic Control Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(7822 Nagyharsány, Tokaji József utca 20.) bérleti szerződés megkötéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosí-
tott jogkörében eljárva, figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) 
önkormányzati rendelet előírásait 
 

hozzájárul 
 
ahhoz, hogy az Elektronic Control Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lősségű Társaság (7822 Nagyharsány, Tokaji József utca 20., képviseli: Csécsei 
Szilveszter ügyvezető) az önkormányzat tulajdonában lévő Kunhegyes, Ady 
Endre u. 2/a. szám alatti ingatlant munkahelyteremtés céljából varrodai tevé-
kenység végzésére bérbe vegye a határozat mellékletét képező bérleti szerző-
désben foglalt feltételek mellett. 
 
Bérleti díj:  1.000 Ft + ÁFA/hó 
 
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szerző-
dés aláírására.  
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Electronic Control Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7822 Nagyharsány, 

Tokaji József utca 20. 
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Molnár János költségvetési csoportvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
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Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett 
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor.  
Megköszöni a meghívott jelenlévők részvételét és a képviselőtestület nyilvános ülését 14 
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/113/22/2012. 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2012. június 21-én megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 13. 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
 

Határozat tárgya Kódszám 

136/2012. a település vízi-közműveinek (ivóvíz- és szennyvíz közmű-
vek) működtetése tárgyában történő bérleti – üzemeltetési 
szerződés megkötéséről Kunhegyes Város Önkormányzata – 
a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. – a Tiszamenti Regio-
nális Vízművek Zrt. között 

D 7 

137/2012. a település vízi-közműveinek (ivóvíz- és szennyvíz közmű-
vek) működtetése tárgyában történő bérleti – üzemeltetési 
szerződés megkötéséről Kunhegyes Város Önkormányzata és 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között 

D 7 

138/2012. az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás 
és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság közötti bérleti – üzemeltetési szerződés 
megkötésének jóváhagyásáról 

D 7 

139/2012. az „Ivóvízminőség-javító beruházás Kunhegyes településen” 
című KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú hirdetmény 
közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás megin-
dításáról és a szükséges lebonyolítandó eljáráshoz Bíráló Bi-
zottság létrehozásáról 

D 5 

140/2012. 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 szükséges 

A 15 
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„Konzorciumi együttműködési megállapodás Támogatásban 
részesített projekt fenntartására” elnevezésű dokumentum 
aláírásáról 

141/2012. az Electronic Control Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (7822 Nagyharsány, Tokaji József 
utca 20.) bérleti szerződés megkötéséről 

D 7 

  
 


