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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 28-án 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 

 

Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kál-
mán, Dr. Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, So-
modi József és Vincze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Haj-

nalka gazdasági osztályvezető, Lukácsné Nagy Erika vezető-
főtanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Dr. 
Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető, Szirmai József, Fábián-
Major Anikó intézményvezető, Jóvér István a Pénzügyi, Gazda-
sági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Richter Károlyné a Pénz-
ügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Kis-Vén Eri-
ka építésügyi ügyintéző tanácskozási joggal meghívottak és Barta 
Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen Dr. 
Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető asszonyt és a megjelenteket. 
 
Az ülés határozatképes, kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselő-testület 
soron következő nyilvános ülését megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
 
Interpelláció hiányában javasolja, kezdjék el a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is tár-
gyalta, megkérdezi mi volt a bizottságok véleménye. 
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Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

6/2017.(III.29.)  
önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fize-

tendő térítési díjakról 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 
3/2013. (II. 27.) rendelet módosításáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is tár-
gyalta, megkérdezi mi volt a bizottságok véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

7/2017.(III.29.)  
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 3/2013. (II. 27.) 

rendelet módosításáról 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Kunhegyesi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hivatalvezető asszony beszámolóját mindenki átta-
nulmányozhatta. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
52/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi Járási 
Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal 
jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr. Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is tár-
gyalta, megkérdezi mi volt a bizottságok véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
53/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-ában biztosított jogkörében eljárva  
 

hozzájárul 
 

ahhoz, hogy a tavaszi szünidei gyermekétkeztetést Kunhegyes Város Óvodai 
Intézmény, Bölcsőde és Konyha biztosítsa 2017. április 13-án és 2017. április 
18-án a csatolt szerződés szerint. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha ve-

zetője 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
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7. Fűtő Georgina kincstári csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, parancsnok úr most éppen tűzesetnél van, ezért 
nem tudott az ülésre eljönni. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a tá-
jékoztatóval kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán megköszöni az önkormányzatnak a tűzoltóság éves támogatását, amit telje-
sített. Megköszöni Molnár Zoltánnak és az állománynak a munkáját, minden település ma-
radéktalanul meg van elégedve a munkájukkal. A tájékoztatóban le van írva, hogy egy tűz-
oltó, aki vállalta a munkát, nem lehetett még beiskolázni, mert nem indult még tanfolyam. 
Amint tanfolyam indul, abban a pillanatban ez a fiatalember be lesz iskolázva és teljes lét-
számmal tudják végezni, amit lehetett látni a vonulások számából. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az idei normatívát megemelték, hogy a meg-
emelkedett minimálbért ki tudják fizetni a dolgozóknak, meg is érdemlik, hiszen nagyon jó 
munkát végeznek. Megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
54/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város tűz- és kataszt-
rófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámolót megismerte és azt  

 
jóváhagyólag elfogadja, 

 
egyúttal  a Kunhegyesi Önkormányzatai Tűzoltó-parancsnokság valamennyi 
dolgozójának megköszöni a tűz- és katasztrófavédelmi feladatok során kifejtett 
megelőző és védekezési tevékenységét. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Nagy Kálmán köztestület elnöke 
5. Molnár Zoltán tűzoltó parancsnok 
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HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha tervezett át-
szervezéséről 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
55/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha tervezett átszervezéséről 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a 
fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 
2017. május 31-ei határidővel átszervezi. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunhegyes Város 
Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha székhelyintézményének megszüntetésével 

egyetért, 

az intézmény új székhelye: a Kossuth L. u. 112. szám alatti meglévő telephely. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert, hogy az intézményvezető bevonásával, az átszervezéssel 
kapcsolatos feladatok ellátására tegye meg a szükséges előkészítő lépéseket. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
5. Fűtő Georgina kincstári csoportvezető 
6. Fábián-Major Anikó intézményvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 
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HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
56/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 14/2015.(V.27.) ön-
kormányzati rendelet alapján a civil szervezetek részére támogatási pályázatot ír 
ki. A pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi a Kunhegyesi Híradó 
májusi számában és a www.kunhegyes.hu honlapon: 
 
„Támogatásban részesülhet mindazon kunhegyesi székhelyű legalább két éve 

működő párton kívüli 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő civil 

szervezet, amely Kunhegyes közigazgatási területén végzett tevékenységhez kéri 

a támogatást.  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez: 

- kulturális tevékenység, kiemelten a városi rendezvényekhez való kapcso-

lódás, 

- gyermek- és ifjúságvédelem, 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegíté-

se, 

- közrend, közbiztonság védelme célt meghatározó pályázat.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, cégbejegyzés), 

- a pályázati célt (amire a támogatást kéri), 

- a pályázati cél megvalósításának költségvetését, 

- a saját erő összegét, 

- a kért támogatás összegét. 
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A pályázati adatlap mellé csatolni kell: 

- 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít 

 

A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után hi-

ánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem 

támogathatók. A civil szervezeteknek a kapott támogatással 2018. január 15-ig 

kell elszámolni. 

 

A pályázatot Kunhegyes Város Polgármesteréhez (Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 

2017. május 17. (szerda) 16 óráig lehet benyújtani. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-

sok átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pá-

lyázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A 

nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pá-

lyázat érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap 

tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése alap-

ján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell 

a pályázathoz” 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2017. évi szezonra vo-
natkozó belépőjegyárairól 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
57/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2017. évi szezonra vonatkozó belépő-
jegyárairól 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű 
Fürdőben 2017. évben alkalmazandó belépőjegyárakra az alábbiak szerint tesz ja-
vaslatot: 

 

Megnevezés Javasolt díjtétel 2017. 
évre 

Napijegy 1.000 Ft/fő 
Kedvezményes napijegy 600 Ft/fő 
Délutáni jegy (17.00 – 20.00 óráig) 600 Ft/fő 
Csoportos napijegy (15 fő felett) 700 Ft/fő 
Kedvezményes csoportos napijegy (15 fő felett) 500 Ft/fő 
Alkalmi bérlet 5 alkalomra 3.500 Ft/fő 
Alkalmi bérlet 10 alkalomra 6.000 Ft/fő 
Kedvezményes alkalmi bérlet 5 alkalomra 2.500 Ft/fő 
Kedvezményes alkalmi bérlet 10 alkalomra 5.000 Ft/fő 
Tanulóbérlet úszásoktatásra, napi 2 órára, 5 alkalommal 1.250 Ft/fő 
Heti bérlet 5.000 Ft/fő 
Kedvezményes heti bérlet 4.000 Ft/fő 
Havi bérlet 15.000 Ft/fő 
Kedvezményes havi bérlet 10.000 Ft/fő 
Úszóbérlet heti (18.00 – 20.00 óráig) 2.500 Ft/fő 
Úszóbérlet havi (18.00 – 20.00 óráig) 8.000 Ft/fő 
Szezonbérlet (05.01-09.30-ig) 40.000 Ft/fő 
Szezonbérlet helyi lakosoknak (05.01-09.30-ig) 20.000 Ft/fő 
Kabinbérlet 300 Ft/alkalom 
Hangos bemondás 200 Ft/alkalom 
Pálya (futball, röplabda) bérlet 200 Ft/óra 
Labda (futball, röplabda) bérlet 100 Ft/óra 
Lakókocsi bérleti díja 1.000 Ft/nap 

 
 

Kedvezményre jogosít: 
- diákigazolvány 
- nyugdíjas igazolvány 

 
 
A táblázatban szereplő díjtételek tartalmazzák az általános forgalmi adót. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselő-testületi ja-
vaslat taggyűlés elé terjesztésével megbízza Szabó András polgármestert. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Kolozsvári Imre Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
6. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Piac utca 8/7. szám (431. hrsz) alatt nyilvántartott 7. számú üzlethelyi-
ség bérleti szerződésének újrakötéséről 

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a bérleti szerződés újrakötését. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 

 
 

58/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Piac utca 8/7. szám (431. hrsz.) alatt nyilvántartott 7. számú üzlethelyiség bérleti szerző-
désének újrakötéséről 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet 30.§ és 32-33. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt: 
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Varga Attila egyéni vállalkozó (székhely: 5340 Kunhegyes, Tomaji utca 12 sz. adó-
szám: 66133214-2-36, nyilvántartási szám: 32008083) a Kunhegyes Város Önkor-
mányzatának tulajdonában lévő kivett piactér megnevezésű, 431. hrsz. alatt nyil-
vántartott természetben Kunhegyes, Piac utca 8/7.  7. számú üzlethelyiségét üzlet-
helyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja: 

 
• A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.  
• A bérleti jogviszony kezdete: 2017. április 01.  
• A bérleti jogviszony vége: 2018. március 31.  
• A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000.- Ft/hó, azaz: Huszonötezer 00/100 forint, 

amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket. 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Varga Attila (5340 Kunhegyes, Tomaji u. 12.) 

 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez papíráruk, nyomtat-
ványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a legkedvezőbb árajánlatot adó Szatmári Zoltán egyéni vállal-
kozóval kössenek szerződést. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
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59/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek 
beszerzéséhez szállító kiválasztásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosí-
tott jogkörében eljárva 

megbízza 
 
Szatmári Zoltán (székhely:5340 Wesselényi u.15/B., adószám: 52250505-2-
36, nyilvántartási szám: 3213602) egyéni vállalkozó – t.  

 
A Bruttó vállalkozási díj: 2.134.319 Ft. 

 
Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegy-
zőt a szállítási szerződés megkötésére. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szatmári Zoltán (5340 Kunhegyes, Wesselényi utca 15/b.) 
5. Aranytoll-Zolnai Kft. (5000 Szolnok, Ady Endre u. 16.) 
6. Irodamarket Kft. (1044 Budapest, Óranda utca 5.) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kazinczy Ferenc utca 484. hrsz ingatlan házszámozása ügyében 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
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60/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
házszámozás (a Kazinczy Ferenc utca 484 hrsz. ingatlan) 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közterületnév és település-
rész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezé-
sének részletes szabályairól szóló 14/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi rendele-
tében rögzített jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Kazinczy Ferenc utca 484 hely-
rajzi számú ingatlan hiányzó házszámát pótolja az alábbiak szerint: 

 
 

o a házszámozás iránya a használatnak megfelelően Kossuth Lajos utca felől 
emelkedő páros szám sorrendben, a következő házszám legyen: 

 
Kunhegyes, belterület 484 helyrajzi számú ingatlan címe:  Kazinczy Ferenc utca 6. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Szabó András polgármester 

 
  

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Kerekes Sándor építési hivatalvezető 

 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata energiamegtakarítási intézkedési 
terve elfogadásáról 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
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61/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata energiamegtakarítási intézkedési terve elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény rendelkezése alapján 
Kunhegyes Város Önkormányzata energiamegtakarítási intézkedési tervét a 
melléklet szerint jóváhagyólag  
 

elfogadja. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a szükséges teendők ellátására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 

 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés járási Startmunka mintaprogramok és hosszabb időtartamú közfoglal-
koztatás beruházási és dologi költségeire érkezett árajánlatok bírálatáról 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
 
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Hegyesi Szabó Kft-vel kös-
senek szerződést. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Madarasi Imre megkérdezi, hogy mit takar az hogy illegális hulladék motorolaj. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy az illegális hulladéklerakók felszámolása prog-
ramelemben a motorolaj. A programelem megvalósítása során kapnak üzemanyag támoga-
tást is a járási kormányhivataltól elszállításhoz. Ez saját gépjárművel történik, ezért a gép-
jármű karbantartásához kell ez is. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
62/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a járási Startmunka mintaprogramok és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházási 
és dologi költségeire érkezett árajánlatok bírálatáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. 
pontjában foglaltak alapján támogatja a járási Startmunka mintaprogram és hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítását és a szükséges beruházási és dologi 
költségekre érkezett árajánlatok bírálatáról az alábbiak szerint dönt: 

 

Programok Nyertes ajánlattevő 

Mezőgazdasági program Hegyesi Szabó Kft. 

16.861.221.- Ft 

Mezőgazdasági programban  

kisértékű eszközök 

Hegyesi Szabó Kft. 

1.454.875.- Ft 

Mezőgazdasági programban  

motorolaj, kenőanyag 

Hegyesi Szabó Kft. 

379.984.- Ft 

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása program Hegyesi Szabó Kft. 

932.474.- Ft 

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programban 

motorolaj, kenőanyag 

Hegyesi Szabó Kft. 

241.935.- Ft 

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása program 

PET palack tömörítő 

Hegyesi Szabó Kft. 

503.555.- Ft 

Közút program Hegyesi Szabó Kft. 

4.184.878.- Ft 

Közút programban 

motorolaj, kenőanyag 

Hegyesi Szabó Kft. 

57.976.- Ft 

Kunhímzés hagyományos hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás 

Hegyesi Szabó Kft. 

1.697.634.- Ft 

Intézményi segítés hagyományos hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás 

Hegyesi Szabó Kft. 

1.621.322.- Ft 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a Szállítási szerződések aláírására és a szükséges feladatok ellátá-
sára. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Szabó Ildikó ügyintéző 
7. Irattár 
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TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma támogatási 
kérelméről 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Metzinger Ferenc képviselő személyes érintettségét jelenti be, és kéri a döntéshozatalból 
zárják ki.  
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Metzinger Ferenc 
képviselőt érintettségére tekintettel a szavazás alóli felmentését fogadják el. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal – minősített 
többséggel – egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
 
63/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
Metzinger Ferenc képviselő személyes érintettsége alapján döntésből való kizárásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányza-
tokról szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) 
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva  

Metzinger Ferenc képviselőt 

a 2017. március 28-ai nyilvános ülés 14.) napirendi pontja: Előterjesztés a Kar-
cagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma támogatási kérelméről – 
vonatkozásában személyes érintettség kapcsán a  

döntéshozatalból kizárja. 

 
Erről értesülnek: 

1. Metzinger Ferenc képviselő  
2. Szabó András polgármester 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Képviselőtestület tagjai 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. Miután kérdés, 
vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek, aki egyetért a határozat 
tervezettel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal – miután 
Metzinger Ferenc képviselő érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
64/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma támogatási kérelméről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva 1.000.000,- Ft azaz (Egymillió forint) 
támogatást biztosít a Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnázium 
Kunhegyes, Kossuth L. u. 30-32. szám alatti épülete udvarának felújításához. 
 
A támogatás nyújtásáról megállapodás jön létre, mely tartalmazza annak 
elszámolási kötelezettségét is. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata a támogatást 2017. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a megállapodás aláírására, a szükséges teendők ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Metzinger Ferenc igazgató Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, 

SzakgimnÁzium Kunhegyes, Kossuth L. u. 30-32. 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 

 
 
Metzinger Ferenc képviselő megköszöni a támogatást és ígéri nagyon szép lesz. 
 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatási kérelméről 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.  
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Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet és felmerült a bizottság ülésén, hogy az 
újságban meg lehetne hirdetni, hogy aki támogatni szeretné az iskolát, az támogathassa. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
65/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatási kérelméről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva 100.000,- Ft azaz (azaz Egyszázezer forint) 
támogatást biztosít a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
képviseletében az épülő kollégium eszközbeszerzéséhez. 
 
A támogatás nyújtásáról megállapodás jön létre a melléklet szerint, mely 
tartalmazza annak elszámolási kötelezettségét is. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata a támogatást 2017. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a megállapodás aláírása, a szükséges teendők ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Orosz Ildikó Rektor 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 

 
 

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági 
szerződések megkötéséhez történő hozzájárulás 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, ahogyan az előterjesztésben is olvasható egy 16 fős 
és egy 33 fős program indul. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
66/2017.(III.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződések 
megkötéséhez történő hozzájárulásról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben 
felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján 
támogatja a 2017. március 29. – 2017. május 31. közötti időszakra vonatkozó 
hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak 
megvalósulását az alábbiak szerint: 
 

- 2017. április 01. – 2017. április 30. közötti időszakra vonatkozó 
közfoglalkoztatás 16 fő foglalkoztatása, a program teljes költsége: 
1.447.968,- Ft, közvetlen-, és anyagköltség: 0.- Ft. A pályázathoz nyújtott 
támogatás 100 %. 

- 2017. március 29. – 2017. május 31. közötti időszakra vonatkozó 
közfoglalkoztatás 33 fő foglalkoztatása, a program teljes költsége: 
6.362.400,- Ft, közvetlen-, és anyagköltség: 0.- Ft. A pályázathoz nyújtott 
támogatás 100 %. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében 
eljárva 
 

engedélyezi 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-10380004 fizetési 
számlájára beszedési megbízás benyújtását fenti időszakban megvalósuló hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatásra irányuló pályázathoz kapcsolódóan – a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal számlája 
javára. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Hatósági szerződések aláírására és a szükséges teendők 
ellátására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Szabó Ildikó ügyintéző 
8. Irattár 

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 18 perckor 
bezárja és zárt ülés keretében folytatják a napirendi pontok megtárgyalását 
 
 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


