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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 13-án 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Kunhegyes, Kossuth L. u. 39. 
 
 
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, Barta Jenő építési hivatalvezető, 
Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos, Répászky Gabriella ve-
zető-főtanácsos, Oláh Katalin ügyintéző, Major Anikó óvodave-
zető, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány cso-
portvezetője, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű 
Kft. ügyvezetője tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsa-
nett jegyzőkönyvvezető  

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen a meg-
jelenteket. 
 
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. 
 
Nagy Kálmán képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, az Ügyrendi Bizottság megtár-
gyalta, hogy a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok határidőre leadták a vagyon-
nyilatkozataikat. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e valaki-
nek más bejelenteni valója. 
 
 
További interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes város településképének védelméről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán képviselő először szeretné megköszönni azoknak a munkát, akik összeállí-
tották az előterjesztést. Megkérdezi, hogy mikor kerül kiegészítésre az a rész, ami fel van 
sorolva, de a részletes leírása még hiányzik, mikor válik aktuálissá. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző megköszöni azoknak a munkáját, akik ebben közreműködtek, 
kiemeli Víg Mártát és Szentpéteriné Lévai Máriát, akik eddig őrzött írásaikat rendelkezésre 
bocsátották. Valóban hiányos még a rendelet, azért van megjelölve, hogy folyamatban van 
a feltöltése, igyekeznek rátalálni olyan forrásokra, amivel kiegészíthető a rendelet mellék-
lete. A későbbiekben a településképi védelem alá helyezési eljárásban lehet ezeket a javas-
latokat benyújtani. Erre lehetősége van civil szervezetnek, a Települési Értéktár Bizottság-
nak, bármely képviselőnek, bármely magánszemélynek is, aki vállalja, hogy egy rövid le-
írást, fényképeken keresztül az épület értékét bemutatja. Ezt követően a Települési Értéktár 
Bizottság, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület dönt 
a rendeletbe kerüléséről.  
 
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e még valakinek 
hozzászólása. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal 
a rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2/2018.(II.14.)  
önkormányzati rendelete 

 
Kunhegyes város településképének védelméről 

 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására javaslatról 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal 
a rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

3/2018.(II.14.)  
önkormányzati rendelete 

 
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 15.) rendelet módosítására 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal 
a rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

4/2018.(II.14.)  
önkormányzati rendelete 

 
a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 15.) rendelet módosításáról   

 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megállapí-
tására 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az Összevont Bizottság véleményezte, megkérdezi 
mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, az Összevont Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfoga-
dásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester kéri az intézményvezetőket a költségtakarékos gazdálkodásra. 
Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán képviselő, mint a Tűzoltóság köztestületének az elnöke megköszöni, hogy a 
költségvetésben szerepel, az az összeg, amely lehetővé teszi azt, hogy a tűzoltóságnál dol-
gozó szakképzett emberek megkapják a szakmunkás minimálbért.  
 
Szabó András polgármester elmondja, csak jókat hallottak a tűzoltóság dolgozóiról. Meg-
kérdezi van-e még valakinek hozzászólása az előterjesztéshez. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal 
a rendeletet elfogadja és megalkotja 
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

5/2018.(II.14.)  
önkormányzati rendelete 

 
a 2018. évi költségvetésről 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3.§. (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
17/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegéről 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételeit, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési 
évet követő három évre e határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere 
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város Jegyzője 
3. Barta Ferenc Kunhegyes Város Aljegyzője 
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4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évben az óvodai jelentkezések időpontjának 
meghatározásáról 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán képviselő, mint a Református Óvoda fenntartójának képviselője elmondja, 
igazodni fognak ehhez az időponthoz és erre az időpontra teszik a beiratkozást a Reformá-
tus Óvodában. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e még valakinek 
hozzászólása. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
18/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 2018/2019-es nevelési évben az óvodai jelentkezések időpontjának meghatározásáról 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján a 2018/2019-as nevelési év-
ben - a jogszabály alapján óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett 
gyermekek részére - az óvodai beiratkozás időpontját 2018. április 24. (kedd) és 
április 25. (szerda) napjára tűzi ki. 

 



 
 

9 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy az óvodai beiratkozás lebonyolításához a szükséges intézkedése-
ket tegye meg. 

Határidő: 2018. március 25. 
Felelős:  Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2018/2019-es nevelési évben belépő cso-

portok gyermeklétszámát kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. mellékletében meghatározott maximális létszámmal engedélye-
zi.  
A maximális létszámtól való eltérés esetén a beíratást követően, az intézmény-
vezető köteles egyeztetést kezdeményezni a fenntartóval. 
A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője fegyelmi felelős-
séggel tartozik. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Major Anikó, Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha vezetője 
5. Lukácsné nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a 2017. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények 
költségfelhasználásáról 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
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19/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. év II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek 
költség- felhasználásáról  
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2017. II. félévében 
megvalósult önkormányzati szervezésű - kulturális és sport – rendezvények, il-
letve a kitüntető díjak, címek költségfelhasználásáról készült tájékoztatást a 
mellékelt formában 

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. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfó-
liójuk bővítése” elnevezésű, GINOP 3.3.1.-16.2016.00001 számú „Digitális Jólét Prog-
ram Pontok fejlesztése” című pályázat benyújtásáról 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a „Közösségi internet hozzáférési 
pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP 3.3.1.-
16.2016.00001 számú „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat benyúj-
tásáról szól. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
20/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” 
elnevezésű, GINOP 3.3.1.-16-2016-00001 számú „Digitális Jólét Program Pontok fejlesz-
tése” című pályázat benyújtásáról  
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint fenntartó a Kunhegyesi Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmény Könyvtárában a közösségi in-
ternet hozzáférési pont kialakítása érdekében a „Digitális Jólét Prog-
ram Pontok fejlesztése” című pályázat benyújtását 
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jóváhagyja. 
 

 
2. A pályázathoz az önkormányzat saját forrást nem biztosít. Kunhegyes 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges teendők elvégzésére. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
4. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési In-

tézmény igazgatója 
5. Kiskincstári csoport 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület fejlesztés 
Kunhegyesen” című nyertes pályázat megvalósításához előírt „Előzetes környezeti 
vizsgálati dokumentáció” elkészítésére 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható három árajánlat érke-
zett, a legkedvezőbb ajánlatot a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda adta bruttó 762.000 Ft 
értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
21/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” 
című nyertes pályázat megvalósításához előírt „Előzetes környezeti vizsgálati dokumentá-
ció”elkészítésére 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekez-
dés 13. pontban biztosított jogkörében eljárva a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-
00007 azonosító számú „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című nyertes pá-
lyázat megvalósításához előírt „Előzetes környezeti vizsgálati dokumentá-
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ció”elkészítésével bruttó 762 000 Ft összegben a KSK Mérnöki Vállalko-
zási Iroda Kft-t (Szolnok, Tiszaliget hrsz.: 9688/45000) bízza meg. 

 
 

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pá-
lyázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmaz-

za Szabó András polgármestert a szerződés aláírására. 
 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok Csokonai u. 96. II./2.  
5. V&T Mérnöki Kft. 5000 Szolnok Rákóczi u. 40-42. 
6. KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. Szolnok, Tiszaliget hrsz.: 9688/45000 
7. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a járási Startmunka mintaprogramok és hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás hatósági szerződései jóváhagyásáról 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvashatók a közfoglalkoztatási 
programok. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
22/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a járási Startmunka mintaprogramok és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hatósági 
szerződései jóváhagyásáról 

          
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában 
foglaltak alapján támogatja a járási Startmunka mintaprogram keretében megvaló-
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suló közfoglalkoztatási programok céljait és annak megvalósulását az alábbiak sze-
rint:  

 
1. Mezőgazdasági program 

 
Támogatási összeg: 102. 267.308.- Ft 
Felajánlott saját forrás: 1. 609.625.- Ft  
Beruházási és dologi költség: 12. 759.173.- Ft 
Foglalkoztatott létszám: 105 fő 
A foglalkoztatás időtartama: 2018. 03. 01-2019.02.28.   

  
2. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 

 
Támogatási összeg: 26. 626.701.- Ft 
Felajánlott saját forrás: 108. 796.- Ft 
Beruházási és dologi költség: 4. 351.797.- Ft 
Foglalkoztatott létszám: 20 fő 
A foglalkoztatás időtartama: 2018. 03. 01-2019.02.28. 

 
3. Közúthálózat javítása 

 
Támogatási összeg: 28. 458.081.- Ft 
Felajánlott saját forrás: 242. 758.- Ft 
Beruházási és dologi költség: 5. 228.667.- Ft 
Foglalkoztatott létszám: 28 fő 
A foglalkoztatás időtartama: 2018. 03. 01-2018.11.30. 

 
4. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 

 
Támogatási összeg: 12. 802.408.- Ft 
Felajánlott saját forrás: 0.- Ft 
Beruházási és dologi költség: 1. 594.564 .- Ft 
Foglalkoztatott létszám: 13 fő 
A foglalkoztatás időtartama: 2018. 03. 01-2019. 02.28. 

 
5. Belvízelvezetés 

 
Támogatási összeg: 10. 054.338.- Ft 
Felajánlott saját forrás: 0.- Ft 
Beruházási és dologi költség: 1. 648.455 .- Ft 
Foglalkoztatott létszám: 10 fő 
A foglalkoztatás időtartama: 2018. 03. 01-2018. 11.30. 

 
6. Intézményi segítés és közterületi karbantartás hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás 
 

Támogatási összeg: 36.070.818.- Ft 
Felajánlott saját forrás: 0.- Ft 
Beruházási és dologi költség: 2. 437. 358.- Ft 
Foglalkoztatott létszám: 90 fő 
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A foglalkoztatás időtartama: 2018. 03. 01-2018. 06.30. 
 

7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 

Támogatási összeg: 1. 688. 428.- Ft 
Felajánlott saját forrás: 0.- Ft 
Beruházási és dologi költség: 1. 625. 836.- Ft 
Foglalkoztatott létszám: 14 fő 
A foglalkoztatás időtartama: 2018. 01. 22-2018. 02.28. 

 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a programok megvalósításához szükséges ösz-
szesen 1.961.179.- Ft összegű önerőt a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a Hatósági szerződések aláírására és a szükséges feladatok 
ellátására. 

       
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkö-
rében eljárva 
 

engedélyezi 

 

 

         Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000 fizetési 
számlájára és közfoglalkoztatási programok alszámlájára beszedési megbízás 
benyújtását a 2017. évi járási Startmunka mintaprogramokhoz és a hosszabb idő-
tartamú programokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatásra irányuló pályázatokhoz 
kapcsolódóan – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Já-
rási Hivatala számlája javára. 

 
 

 Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a felhatalmazó levél 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. Szabó Ildikó ügyintéző 
7. Irattár 
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés 2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat 
benyújtásáról  

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés 2018. évi könyvtári érdekeltségnö-
velő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról szól. Minden évben 1.000.000 Ft-ot ál-
doznak a könyvtár digitális eszközeinek fejlesztésére. Akárhová megy mindenütt tele van 
kiselejtezett könyvtári könyvekkel, például a régi patikába, Kálvin u. 1. szám alatt. Meg-
kérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy a kiselejtezett 
könyveket határon túli intézményekhez eljutassák, akik nagyon nehezen tudják beszerezni. 
Például a kárpátaljaiaknak nagyon szűkös a lehetőségük a könyvek beszerzésére. 
 
Szabó András polgármester megkéri Dr. Pénzes Tímea jegyzőt, hogy járjon utána ennek. 
Megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
23/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 

2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mellék-
let, „Kiegészítő szabályok” 2. a) alpont szerinti táblázat 10. pontja szerin-
ti nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzatok könyvtári 
célú érdekeltségnövelő támogatás elnyerését célzó pályázat benyújtásával 
egyetért. 

 
2. A támogatási igény benyújtásához és megvalósításához önerőt nem biz-

tosít. 

  
3. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a támogatási igény benyújtásával, az ehhez 
kapcsolódó dokumentumok aláírásával.   

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatója 
6. Kisné Veres Edit könyvtárvezető 
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú "Kunhegyes Kakat-ér 
rekonstrukciója I." című pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátáshoz 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható három árajánlat érke-
zett, a legkedvezőbb ajánlatot Sándor Anikó adta bruttó 398.000 Ft/hónap értékben. Meg-
kérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
24/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú " Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója 
I." című pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátáshoz 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekez-
dés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a című pályázat a TOP-2.1.3-
15-JN1-2016-00020 azonosító számú " Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója 
I." című projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával bruttó 398 000 
Ft/hónap, bruttó 7 960 000 Ft/20 hónap össszegben 

 
Sándor Anikó (5836 Dombegyház, Ifjúsági ltp. A/3.)-t  

bízza meg 
 

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pá-
lyázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 

 
2. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András pol-

gármestert a szerződés aláírására 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Durucskó Lívia 4026 Debrecen, Csemete utca 5. 3/19. 
5. Orosz- Csonki Petra 4032 Debrecen, Böszörményi út 119. 3/10. 
6. Sándor Anikó 5836 Dombegyház, Ifjúsági ltp. A/3. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos      

 
 
 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú "Zöld város kialakítá-
sa a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén" című pályázat  projektmenedzsment 
feladatainak ellátáshoz 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható három árajánlat érke-
zett, a legkedvezőbb ajánlatot Sándor Anikó adta bruttó 410.000 Ft/hónap értékben. Meg-
kérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
25/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a  TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú " Zöld város kialakítása a Kakat-ér 
mentén, Kunhegyes belterületén" című pályázat  projektmenedzsment feladatainak 
ellátáshoz 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekez-
dés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-
00009 azonosító számú " Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhe-
gyes belterületén" című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellá-
tásával bruttó 410 000 Ft/hónap, bruttó  7 380 000 Ft/18 hónap Ft ösz-
szegben  

 
Sándor Anikó (5836 Dombegyház, Ifjúsági ltp. A/3.)-t  

bízza meg 
 

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pá-
lyázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 

 
2. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András pol-

gármestert a szerződés aláírására 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Leiter Xavéria 4027 Debrecen, Nyár utca 17. 3/4. 
5. Szathmári Balázs 4028 Debrecen, Nagyerdei körút 12. 
6. Sándor Anikó 5836 Dombegyház, Ifjúsági ltp. A/3. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos      

 
 

 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 
 
14/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési terve módosí-
tásáról 
 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
26/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési terve módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján készült 2017. évi Közbeszer-
zési terv 2. sz. módosítását a melléklet szerinti tartalommal  
 

e l f o g a d j a .  
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Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
14/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési terve elfoga-
dásáról 
 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
27/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési terve elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján készült 2018. évi Közbeszer-
zési tervet a melléklet szerinti tartalommal  
 

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. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos  
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14/3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és a TRV Zrt. között a közkifolyók 
vízfogyasztásának költségére vonatkozó Bérleti – Üzemeltetési szerződést kiegészítő 
megállapodás megkötéséről 
 

 (írásbeli) 
   
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja 
a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
28/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata és a TRV Zrt. között a közkifolyók vízfogyasztásának 
költségére vonatkozó Bérleti – Üzemeltetési szerződést kiegészítő megállapodás 
megkötéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján és a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet 81. §-a alapján a mellékelt Bérleti – 
Üzemeltetési szerződést kiegészítő megállapodást 
 

jóváhagyólag elfogadja, 
 
az alábbi kitételekkel: 
- a csatolt melléklet tartalmát a 2018.02.01. napján készült jegyzőkönyv 

alapján a mintavételi kutak kivételével hagyja jóvá, mivel álláspontunk 
szerint annak üzemeltetése üzemeltetői jogkörben felmerült költség 
 

- a Képviselő-testület a fenti jegyzőkönyvben „lezárható kút”-ként szereplő (8 
db) kút lezárását kéri és ezek fogyasztása után sem kíván díjat fizetni 

 
- a Képviselő-testület felhívja a TRV Zrt-t, hogy az ivóvíz szolgáltatást a 

jövőben egy ingatlanban se szüneteltesse, csak a vízkorlátozás eszközével 
éljen 

 
- a Képviselő-testület felhívja a TRV Zrt-t, hogy a szolgáltatásból kizárt 
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közutak műszaki állapotának megőrzése üzemeltetői feladat 
 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a megállapodás e határozat szerinti tartalommal történő 
aláírására és a szükséges feladatok ellátására. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. TRV Zrt. Rozgonyi András 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
 
14/4. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a NAGY-FOG-ÁSZ Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. 
Nagy Levente kérelméről 

 (írásbeli) 
   
Dr. Nagy Levente képviselő személyes érintettsége miatt kéri, hogy a napirendi pont 
kapcsán a döntéshozatalból zárják ki. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Dr. Nagy Levente képvi-
selő érintettségére tekintettel a szavazás alóli felmentését fogadják el. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
29/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
Dr. Nagy Levente 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  

Dr. Nagy Levente képviselőt 

a 2018. február 13-ai nyilvános ülés 14/4. napirendi pontja: Előterjesztés a 
NAGY-FOG-ÁSZ Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. Nagy Le-
vente kérelméről – vonatkozásában személyes érintettség kapcsán a  
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döntéshozatalból kizárja. 

 
Erről értesülnek: 
1. Dr. Nagy Levente képviselő 
2. Szabó András polgármester 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Képviselőtestület tagjai 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal – miután Dr. 
Nagy Levente képviselő érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – elfogadja a 
következő határozatával: 
 
 
30/2018.(II.13.) Kt. h a t á r o z a t, 
a NAGY-FOG-ÁSZ Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. Nagy Levente ké-
relméről 

 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjá-
ban biztosított jogkörében eljárva a fogorvosi alapellátásra érkezett kiegészítő 
normatíva 3.000.000,- Ft (azaz Hárommillió forint) összegének felhasználását át-
engedi a szolgáltató részére azzal, hogy amennyiben a fejlesztés eszközbeszerzés-
ként teljesül, akkor az az önkormányzat tulajdonába kerül. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata a támogatást 2018. évi egészségügyi finanszí-
rozása terhére biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András Polgármestert a megállapodás aláírására, a szükséges teendők ellátására. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Nagy Levente 
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 21 perckor bezárja és zárt ülés kere-
tében folytatják a tanácskozást. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


