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Sorszám: 17. 
 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 

Rendelet 
száma 

 
Rendelet tárgya Kódszám 

24/2012. az egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosítá-
sáról 

L1 

 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
 
Határozat 

száma 
 

Határozat tárgya Kódszám 

165/2012. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormány-
zatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 

Z1 

166/2012. Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. év I. félévi önkor-
mányzati kulturális és sport rendezvényeinek költségfelhasz-
nálásáról  

J1 

167/2012. a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. II. negyedévi 
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

L2 

168/2012. Kunhegyes város címere városi térképen történő felhasználá-
sára 

Z1 

169/2012. Kunhegyes város címere a „Kulturális Örökségeink nyomá-
ban a Tisza-tó körül” című projekt weboldalán történő fel-
használására 

Z1 
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170/2012. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

L5 

171/2012. a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás társulási megál-
lapodásának módosítására 

E16 

172/2012. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Szakiskolában indítható csoportok maximális 
létszámtól történő eltérésének engedélyezésére 

J4 

173/2012. azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalma-
zásról  

Z1 

174/2012. az „Ivóvízminőség-javító beruházás Kunhegyes településen” 
című KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosítószámú projekt ke-
retében közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú, megbízási 
szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásához  

D5 

175/2012. a BGA-12-HA-01 számú Tanulmányi kirándulás hetedike-
seknek című pályázati felhívásra benyújtott pályázat megva-
lósításáról 

A15 

176/2012. a 2001 és 2002 között megvalósult pályázatokhoz tartozó 
Felhatalmazó levelek aláírásáról 

Z1 

177/2012. a TÁMOP-3.1.4-12/2 azonosító számú Innovatív iskolák fej-
lesztése című felhívásra pályázat benyújtásához 

A15 

178/2012. a „Tiszta udvar rendes ház” cím 2012. évi adományozásáról A15 
179/2012. a Kunhegyesi Dózsa DSE támogatásáról Z1 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. augusztus 28-án 
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,  
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze László ön-
kormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági 

osztályvezető, Nagy Istvánné mb. vagyongazdálkodási csoportvezető, 
Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető-
tanácsos, Bodó István főmunkatárs, Fűtő Georgina ügykezelő, Szabó Jó-
zsef Kunhegyes Városért Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási jog-
gal meghívottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen megje-
lent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati 
képviselő megjelent. Távolmaradását előzetesen bejelentette Nagy Kálmán önkormányzati 
képviselő. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 16 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hét igenlő sza-
vazattal elfogadja. 
 
Szabó András elmondja, hogy interpellációs kérdések következnek. 
 
Kontra József elmondja, hogy egy lakos megkeresése alapján szeretne segítséget kérni. A 
Kujkó utca 9. szám alatt, az utólagos szennyvízcsatorna bekötés történt és ott a bejáró még 
ugyanabban az állapotban van, mint amikor a bekötés megtörtént. A néni kért már segítsé-
get, de még nem kapott. A nagykapun nem lehet bemenni, mert keresztül kellett vágni eb-
ben kérne segítséget.  
 
Szabó András elmondja, hogy ennek nincs akadálya, Szabó Józsefék ki fognak menni és 
megnézik. 
 
Kontra József elmondja, hogy lenne még egy kérdések. Mindenki, akik itt jelen vannak a 
médiából és mindenhonnan hallhatják, a közmunkaprogramnak az országos sikerét. Ezt 
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valóban ő is sikernek tartja, bár nem teljes mértékben egyformák a megítélések. Itt a hely-
ben, emberi dolgokat illetően a három munkaféleséget, tehát a belvíz, a köztisztaság stb. és 
a mezőgazdasági volumenű. A konkrét kérdése az lenne, hogy lehet-e már számokban kife-
jezni azt, hogy a mezőgazdasági jellegű tevékenység az valóban mit hozott, hogyan tudtak 
hasznosulni az ott megtermelt javak.  
 
Vincze László elmondja, hogy a foglalkoztatása a százhetvenegynéhány embernek az ál-
landó a fólia és van a szántóföldi kultúra. A szárazság ellenére sikerült megoldani azt, hogy 
többször megöntözzék a területet a szántóföldit is. Szerencsére ennek köszönhetően a ter-
més is úgy néz ki, hogy jól alakul. Mihelyst a primőráru beindult a fóliában azonnal a két 
konyhát, tehát az óvodait és a bölcsődei konyhának mindjárt szállították a saláta volt az 
első, amit tudtak adni. Azóta folyamatosan mióta a paprika és a paradicsom érik folyama-
tosan igény szerint ellátják őket. A fölösleget pedig szociális juttatásként a közmunkaprog-
ramban dolgozók között osztják szét. Erről precíz kimutatás van vezetve, hogy mikor mi-
lyen mennyiséget kapnak. 0,7 hektár burgonya volt vetve, a mai nap befejeződött a fölsze-
dése a burgonyának és ez a mennyiség véleménye szerint, fedezni fogja az óvodának és a 
bölcsőde konyhájának a burgonya szükségletét. Az uborka is érik, azt is szállítják a kony-
háknak. Elsősorban a konyháknak szállítják a megtermelt mennyiséget, másodsorban szo-
ciális juttatásként a közmunkaprogramban dolgozóknak. 
 
Szabó András elmondja, hogy a legfontosabb véleménye szerint nyilván, hogy a munkába 
való visszavezetés, de ettől is hogy foglalkoztatva legyenek az emberek többet keressenek. 
A mostani terv szerint is még azt az ötven embert is próbálják betenni, akik még arra vár-
nak, hogy ki esik ki, hogy ők is bekerüljenek a programba.  
 
Kontra József megköszöni a válaszokat. 
 
Szabó András megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. 
 
Magyar György megkérdezi, hogy ebből a rendszerből ki is lehet kerülni, volt-e ilyenre 
példa. 
 
Vincze László elmondja, hogy igen, sajnos voltak fegyelmezetlenségek, ami miatt több 
embert el kellett küldeni. Azok helyett tudják felvenni azokat, akik várólistán vannak. 
 
Szabó András elmondja, hogy akik tavaly november, decemberben, aki jelentkezett min-
denkit felírtak és azokat fel is vettek. Tíz – tizenöt embert kellett elküldeni.  
 
Vincze László elmondja, hogy úgy szokták, hogy a először a csoportvezető szóbeli fi-
gyelmeztetést ad, utána kap egy írásbeli figyelmeztetést és csak utána következik az elbo-
csátás, hacsak nem olyan súlyú, hogy például munkaképtelen állapotban jelenik meg a 
munkahelyén.  
 
Szabó András megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában megkezdik a napirendi pontok tárgyalását a meghívó 
alapján. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést az Pénzügyi, Gazdasági és Város-
fejlesztési Bizottság tárgyalta. Kérdezi, mi volt a vélemény. 
 
Magyar György elnökhelyettes tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Pénzügyi, Gaz-
dasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta és az abban foglalt határo-
zati javaslatot a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Szabó András polgármester kiegészítésként elmondja, hogy még most lehet pályázni. Mi-
után további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesz-
tett határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
165/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú mellék-
let 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt 
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi tá-
mogatására.  
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a 
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 8.254 fő. 

 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 99.050 ezer Ft összegű bevételt tervez. 
 

III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 70.378 ezer 
Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra köte-
lezett, és a 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 
 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. 
§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsola-
tok követelményeinek megfelel. 
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Erről értesülnek: 
1. Nemzetgazdasági Minisztérium (támogatási igény útján), Budapest 
2. Képviselőtestület tagjai 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Beszámoló a Kunhegyes város 2012. év I. félévi önkormányzati kulturális és 
sport rendezvényeinek költségfelhasználásáról 

( írásban csatolva ) 
 

Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, 
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta. Kérdezi, mi volt a vélemény. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Oktatási, Kulturális, Szociá-
lis, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megvitatta és az abban fog-
lalt határozati javaslatot a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a beszámolót az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
166/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport ren-
dezvényeinek költségfelhasználásáról  
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2012. I. félévében 
megvalósult önkormányzati szervezésű – kulturális és sport – rendezvé-
nyek, illetve a kitüntető díjak költségfelhasználásáról készült tájékoztatást a  
mellékelt formában  

 
elfogadja. 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
5. Répászky Gabriella csoportvezető 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. II. negyedévi tevé-
kenységéről 

( írásban csatolva ) 
 
Szabó András polgármester elmondja mindenki megkapta írásban, jelen van Szabó József 
csoportvezető úr, akinek kérdése tegye föl neki. 
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. II. negyedévi tevékenységé-
ről szóló beszámolót fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
167/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. II. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoz-
tató elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Város-
ért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 
2012. év II. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a mellékelt tarta-
lommal – jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke 
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 

 

 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes város címere városi térképen történő felhasználására 
 

( írásban csatolva ) 
 
Szabó András polgármester elmondja, nem látja akadályát ennek. Miután az előterjesztés-
hez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, amennyiben 
engedélyezik Barcsai Sándornak hogy használhassa a címert, aki elfogadja kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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168/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város címere városi térképen történő felhasználására 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „az önkormányzat jel-
képeiről” szóló 17/2009.(IX.16.) és a 20/2012.(V.30.) rendelettel módosított 
36/2003.(XII.16.) számú rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott jogkörében 

 
Barcsai Sándor (5340 Kunhegyes, Béke út 19.) részére 

 
engedélyezi 

 
Kunhegyes város címerének használatát egyszeri alkalommal, az általa készített 
Kunhegyes városi térképen történő megjelentetésre. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a pol-

gármestert a használati engedély aláírására. 
 
Határidő: 2012. szeptember 10. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Barcsai Sándor ( 5340 Kunhegyes, Béke út 19.) 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes város címere a „Kulturális Örökségeink nyomában a 
Tisza-tó körül” című projekt weboldalán történő felhasználására  

( írásban csatolva ) 
 
Szabó András polgármester elmondja, ez is egy hasonló jellegű kérés, az Alföldi Gasztro-
nómia Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnöke kéri. Miután az előterjesztéshez kapcso-
lódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, amennyiben engedélye-
zik a határozati javaslatban foglaltak szerint kézfeltartással szavazzanak.  
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
169/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város címere a „Kulturális Örökségeink nyomában a Tisza-tó körül” című pro-
jekt weboldalán történő felhasználására 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „az önkormányzat jel-
képeiről” szóló 17/2009.(IX.16.) és a 20/2012.(V.30.) rendelettel módosított 
36/2003.(XII.16.) számú rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott jogkörében 
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Bordás Mária Magdolna 
Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnöke  

5000 Szolnok, Jósika út 19. I./5. 
részére 

 
engedélyezi 

 
Kunhegyes város címerének használatát a „Kulturális Örökségeink nyomában a 
Tisza-tó körül” című projekt weboldalán történő megjelentetésére a projekt köte-
lező 5 éves fenntarthatósági idejére. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a pol-

gármestert a használati engedély aláírására. 
 
Határidő: 2012. szeptember 10. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány (Bordás Mária Magdolna kurató-

riumi elnök; 5241 Abádszalók, Délibáb út 4/1.) 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény és Szakiskola Alapító Okiratának módosítására 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, 
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta. Kérdezi, mi volt a vélemény. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Oktatási, Kulturális, Szociá-
lis, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megvitatta és az abban fog-
lalt határozati javaslatot a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Szakiskola Alapító Okiratának módosítását az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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170/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Ala-
pító 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 Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Alapító 
Okiratot Módosító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal, 2012. szeptember 1-jei hatállyal  

 
 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 Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal, 2012. szeptember 1-jei hatállyal  

 
 jóváhagyja. 
 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. augusztus 
31. napjával hatályon kívül helyezi a 194/2011.(IX.27.) Kt. határozattal ki-
adott Alapító Okiratot. 
 

4. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és a módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot küldje meg a Ma-
gyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Állam-
háztartási Iroda részére, s kezdeményezze a törzskönyvi nyilvántartásba vé-
tel módosítását. 
 
Felelős:  Barta Ferenc aljegyző 
Határidő: azonnal 
 

5. A Képviselőtestület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges módo-
sításokat vezesse át az intézmény alapdokumentumaiban, és jóváhagyás 
céljából nyújtsa be a fenntartónak. 
 
Felelős:  Szabó István igazgató 
Határidő: 2012. szeptember 30. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
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5. Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Területi Igazgatósága, Államháztartási Iroda 
5000 Szolnok, Magyar u. 8. 

6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Nagy Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető-helyettes 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
12. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás társulási megálla-
podásának módosítására 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, 
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta. Kérdezi, mi volt a vélemény. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Oktatási, Kulturális, Szociá-
lis, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megvitatta és az abban fog-
lalt határozati javaslatot a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás társulási megállapodásának 
módosítását az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
171/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás társulási megállapodásának módosítására 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-ának (1) és 43. §-ának (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. §-ában foglaltakra tudomá-
sul veszi Tiszaroff Község Önkormányzati Képviselőtestületének 50/2012.(V.30.) 
számú határozatát a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény és Szakiskola Tiszaroffi Tagintézménye a Kunhegyesi Mikro-térségi Isko-
lai Társulásból való kilépéséről, 2012. augusztus 31. napjával. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. augusztus 31. napjával a Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszaroffi Tagin-
tézmény fenntartói jogát visszaadja Tiszaroff Község Önkormányzatának, a tagin-
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tézmény használatában lévő, könyvviteli nyilvántartásban szereplő eszközök a tár-
sult települési önkormányzat birtokába visszakerülnek. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás – 
határozat mellékletét képező – társulási megállapodás módosítását 2012. szeptem-
ber 01-i hatállyal jóváhagyja, és felhatalmazza a város polgármesterét a Társulási 
Megállapodást Módosító Okirat aláírására. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását – határozat 
mellékletét képező tartalommal – 2012. szeptember 01-i hatállyal jóváhagyja, és 
felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására. 
 

5. Kunhegyes Város Önkormányzata az egymás közötti pénzügyi elszámolásokat a 
társulási megállapodás 9.1. pontja értelmében Tiszaroff Község Önkormányzatával 
3 hónapon belül elvégzi, a Tiszaroffi Tagintézményre vonatkozó pályázatok bonyo-
lítása során keletkezett vagyont is el kell számolni a felek között annak minden 
fenntartási kötelezettségével együtt. A vonatkozó pályázatoknál Tiszaroff Község 
Önkormányzata jognyilatkozatait kell kérni a Támogatási Szerződések módosításá-
hoz.  
 
Felelős: Szabó András polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Barta Ferenc aljegyző 
 Szabó István igazgató 
 
Határidő: az okiratok aláírására: azonnal 
az elszámolásokra: folyamatos, de legkésőbb 2012. november 30. 
Végelszámolás: 2013. április 30. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Területi Igazgatósága, Államháztartási Iroda 

5000 Szolnok, Magyar u. 8. 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Nagy Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető-helyettes 
8. Molnár János költségvetési csoportvezető 
9. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető 
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
12. Fűtő Georgina ügykezelő 
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény és Szakiskolában indítható csoportok maximális létszámtól történő 
eltérésének engedélyezésére 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, 
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta. Kérdezi, mi volt a vélemény. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Oktatási, Kulturális, Szociá-
lis, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megvitatta és az abban fog-
lalt határozati javaslatot a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, döntsenek. 
Aki elfogadja a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Szakiskolában indítható csoportok maximális létszámtól történő eltérésének engedélyezé-
sét az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
172/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskolában 
indítható csoportok maximális létszámtól történő eltérésének engedélyezésére 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében el-
járva a 2012/2013-as tanévben a fenntartásában álló Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 
 

• a Dózsa Úti Tagintézmény 4. és 7. osztályában, valamint 2 napközis cso-
portjában; 

• a Kossuth Úti Tagintézmény 1 napközis csoportjában 
• a Szakiskolai tagozat 1/9 Panziós falusi vendéglátó osztály gyakorlati kép-

zést nyújtó csoportjában 
 
a maximális létszámtól való 20%-os eltérést engedélyezi. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Répászky Gabriella csoportvezető 
6. Fűtő Georgina ügykezelő 
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról 
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény részére 

( írásban csatolva ) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közműve-
lődési Intézmény pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához „A 
XII. NAGYKUNSÁGI ALKOTÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE 
BÁCSFEKETEHEGYEN” címmel. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi 
ponttal kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, 
döntsenek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
173/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról  
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében 
eljárva  
 

engedélyezi 
                                                                                                                                                                                   
„A XII. Nagykunsági Alkotótábor megrendezésére Bácsfeketehegyen” című pá-
lyázat kapcsán Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
11745145-15577290 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását a Nemze-
ti Kulturális Alap alábbi számlája javára: 
 
100320000-00288767-00000000 
 
A felhatalmazás 2012. szeptember 20. napjától 2015. szeptember 20. napjáig ér-
vényes. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására. 
 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.) 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Molnár János költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az „Ivóvízminőség-javító beruházás Kunhegyes településen” című 
KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési 
feladatok ellátása tárgyú megbízási szerződés 1. számú módosításának jóváha-
gyásához  

(írásban csatolva ) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntse-
nek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
174/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
az „Ivóvízminőség-javító beruházás Kunhegyes településen” című KEOP-7.1.0/11-2011-
0047 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú, megbízási 
szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásához  
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jog-
körében eljárva az alábbiak szerint dönt: az „Ivóvízminőség-javító beruházás 
Kunhegyes településen” című KEOP 7.1.0/11-2011-0047 azonosító számú projekt 
keretében közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú, megbízási szerződés 1. számú 
módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
szükséges 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. Inno Invest Kft. (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I. emelet 4.) 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Nagy Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető-helyettes 
9. Répászky Gabriella csoportvezető 
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat egyes szociális tárgyú rendeletek módosítására 

(írásban csatolva ) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításával 
kapcsolatos rendelet tervezetet az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság véleményezte. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociá-
lis, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság a rendelet tervezetet a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény 
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 

 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 

 
24/2012. (VIII.28.) 

önkormányzati rendeletét 
 

az egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 

(írásban csatolva ) 
 

 
12/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntse-
nek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
175/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a BGA-12-HA-01 számú Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című pályázati felhívásra 
benyújtott pályázat megvalósításáról 
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1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete fenntartói jogkörében el-
járva támogatja a pályázat megvalósítását. 

 
2. A projekt megvalósításához szükséges forrást az önkormányzat saját költség-

vetésében megelőlegezi, azzal a kikötéssel, hogy a pályázati elszámolást a tag-
intézmény vezetője határidőn belül benyújtja a pályázatkezelő szervhez. 

 
Felelős:  Kovácsné Lázár Elvira tagintézmény-vezető 
Határidő:  A kirándulásról való hazaérkezéstől számított 45 nap 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Kovácsné Lázár Elvira tagintézmény-vezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
12/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntse-
nek. 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
176/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 2001 és 2002 között megvalósult pályázatokhoz tartozó Felhatalmazó levelek aláírásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
 

1. OCÖ 160003001C – Kamilla út építése 
2. OCÖ 160003101C – Margaréta út építése 
3. OCÖ 160003201C – Vadász út építése 
4. OCÖ 160003301C – Kolbászszék út építése 
5. OCÖ 160004402C – József A. út építése 
6. OCÖ 160004902C – Nagy László Gimnázium, Kollégium nyílászá-

róinak felújítása című pályázatokhoz a mellékletben csatolt forma-
nyomtatványt. 
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A Felhatalmazó levelet pályázatonként 2-2 eredeti példányban, külön-
külön kerüljön aláírásra, illetve kerüljön nyilvántartásba az Önkor-
mányzat pénzforgalmi szolgáltatójával. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András pol-
gármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Nagy Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető-helyettes 
7. Répászky Gabriella csoportvezető 

 
 
12/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola fenntartójaként Kunhegyes városnak kellett 
benyújtani ezt a pályázatot. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban.  
 
Szabó István elmondja, hogy ő csak kérné a támogatását a képviselőtestületnek, mert ez 
egy nagyon nagy munka, sokat lehet belőle profitálni szakmailag. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntse-
nek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
177/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TÁMOP-3.1.4-12/2 azonosító számú Innovatív iskolák fejlesztése című felhívásra pályá-
zat benyújtásához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a fenti azonosító számú felhívásra a 
pályázat benyújtását elviekben támogatja, végleges döntését a pályázati 
költségvetés ismeretében hozza meg. 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szabó István igazgató 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportveztő 
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7. Nagy Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető-helyettes 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 

12/4. alatti: 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban.  
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a IV. helyezett is kapjon valamilyen jutalmat, tárgyju-
talmat. 
 
Magyar György elmondja, hogy bizottság tagjaként mindig nehéz a döntés, az I. helyezett 
mellett az szólt, hogy a rendezettség mellett olyan haszonnövényekkel sikerült mindezt 
megvalósítania. Olyan jellegű kultúrával találkozott az ember és volt rendben tartva, amely 
eléggé lenyűgöző.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntse-
nek. Aki elfogadja a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a IV. helyezett tárgy-
jutalomban részesüljön, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
178/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Tiszta udvar rendes ház” cím 2012. évi adományozásáról 
 

1. Kunhegyes Város Képviselőtestülete a „Tiszta udvar, rendes ház 2012” címet ado-
mányozza és díjazásban részesíti: 

 
I. Kis Imre (Kunhegyes, Abádszalóki u. 14.) Bruttó 50.000 Ft 
II. Lukács Mihály (Kunhegyes, Lejtő u. 13/B)  Bruttó 30.000 Ft 
III. Ollári János (Kunhegyes, Arany János u. 17.)  Bruttó 20.000 Ft 
IV. Péter Ferenc (Kunhegyes, Dózsa György u. 32.) Tárgyjutalom 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 

polgármestert a cím adományozásával kapcsolatban szükséges feladatok elvégzésére. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Metzinger Ferenc Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Molnár János költségvetési csoportvezető 
7. Barta Jenő építési hivatalvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Nagy Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető-helyettes 
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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12/5. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a gazdasági osztállyal megtárgyalta ezt az 
ügyet és 200.000 Forint átcsoportosításra van lehetőség, amennyiben tudjuk támogatni a 
véleménye szerint. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcso-
latban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozati javaslatot az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
179/2012. (VIII.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Dózsa DSE támogatásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a Kunhe-
gyesi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szak-
iskola 2012. évben dologi kiadásokra betervezett pénzösszegéből, 
200.000 Ft átcsoportosítását a Kunhegyesi Dózsa DSE részére 

 
 jóváhagyja. 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Fazekas Gyula Dózsa DSE 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Bodó István főmunkatárs 

 
Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett 
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. 
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvá-
nos ülését 16 óra 30 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
     

    
Dr. Pénzes Tímea jegyző  

        helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
 
Szabó  András                  Barta Ferenc  
polgármester       aljegyző 
  


