
 

 
 

 
 

 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
a 18/2007. (IX.14.), 1/2008. (I.25.), 11/2008. (V.28.), 27/2008. (XII.23.), 1/2010. (II.16.) 

és 21/2010. (X.12.) rendelettel módosított 
 

10/2007. (III.28.) számú 
r e n d e l e t e 

 
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

 
( a módosításokkal egybeszerkesztett ) 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló, 
többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. §-a (1) bekez-
désében biztosított hatáskörében eljárva – a helyi önkormányzat és szervei szervezeti és 
működési szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK 
 

Az önkormányzat jelképei 
1.§. 
 

Az önkormányzat 
- hivatalos megnevezése:  Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete 
- székhelye:    Kunhegyes, Szabadság tér 1. 
 
 
 
 

2.§. 
 

Az önkormányzat önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot 
teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi 
közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról, érvényre juttatja a népfelség elvét. 
 

 
3.§. 
 

(1) Az önkormányzat jelképei: A város címere, zászlaja, pecsétje és kulcsa. 
 
(2) A jelképek használatának rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
(3) A polgármester, alpolgármester, a jegyző és polgármesteri hivatal bélyegzőit általában 

a Magyar Köztársaság hivatalos címerével kell ellátni. 
 



 

 
 

 
 

 
(4) Azokban az ügyekben, amelyekben jogszabály nem teszi kötelezővé a (3) bekezdésben 

leírt bélyegző használatát, az önkormányzat címerével díszített bélyegző is használha-
tó. 

 
II. 

 
A  KÉPVISELŐTESTÜLET  SZERVEZETE  ÉS  MŰKÖDÉSE 

 
A./  A képviselőtestület 

 
4.§. 
 

(1) A képviselőtestület tagjainak létszáma:  14 fő 
 
(2) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választói-

nak érdekeit. Részt vehet a képviselőtestület döntéseinek előkészítéseiben, végrehajtá-
suk szervezésében és ellenőrzésében. 

 
(3) A települési képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. 
 
(4) A képviselőt megillető tiszteletdíjat és egyéb juttatásokat külön önkormányzati rendelet 

szabályozza. 
 
(5) A városi képviselőtestület tagjainak névsorát a Szabályzat 2. számú melléklete tartal-

mazza. 
 
 

5.§. 
 

(1) A képviselőtestület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg. Az 
alakuló ülést a polgármester hívja össze, az ülést a korelnök vezeti. (Ötv. 30.§.) 

 
(2) A képviselők és a polgármester az alakuló ülésen ünnepélyes esküt tesznek.  
 
(3) A képviselőtestület évenként legalább hat ülést (szükség szerint ülésszakot) tart. 
 
(4) A képviselőtestület szükség szerint ülésezik, amennyiben hatáskörében sürgősen kell 

döntenie. 
 
(5) Az ülést a képviselők egynegyedének (4 fő), vagy a képviselőtestület bizottságának 

indítványára is össze kell hívni. 
 
 

A munkaterv 
6.§. 
 

(1) A képviselőtestület féléves munkaprogramot készít. 
 
(2) A munkaprogram figyelembevételével meghatározza a soron következő ülés időpont-

ját, napirendjét és az egyes napirendi pontok előterjesztőit. 



 

 
 

 
 

 
 
(3) A nagyobb jelentőségű, alaposabb előkészítést igénylő napirendi pontok tárgyalásának 

időpontját – az előkészítés feltételeinek biztosítása érdekében – legalább három hónap-
pal előbb ki kell tűzni. Ettől a képviselőtestület döntése alapján el lehet térni. 

 
 

A képviselőtestület programja 
7.§. 
 

(1) A polgármester – a megválasztásától számított hat hónapon belül – nyújtja be a képvi-
selőtestületnek a testület megbízatásának időtartamára szóló gazdasági programját. 

 
(2) A tervezet tartalmazza: 
  - a településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének főbb céljait, 

- azon helyi közügyeket, közszolgáltatásokat, melyek megoldását a képviselőtes-
tület reálisan célul tűzheti, s azok megoldásában támogatja a feladatot vállaló 
önszerveződő lakossági szervezetek tevékenységét. 

 
 

Előterjesztések 
8.§. 
 

(1) Az előterjesztések általános rendjét, tartalmi és formai követelményeit a Szabályzat 3. 
számú melléklete tartalmazza. 

 
(2) Az önkormányzati rendeletalkotást is igénylő előterjesztéseket a Szabályzat 4. számú 

mellékletében foglalt eljárási rend és szerkesztési követelmények alapján kell előter-
jeszteni. 

 
 

Az ülés összehívása 
9.§. 
 

(1) A képviselőtestület ülését a polgármester hívja össze. 
 
(2) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 

akadályoztatásuk esetén az ülés összehívására a következő sorrendiség alapján jogo-
sult: 

  a./ az Ügyrendi Bizottság elnöke 
  b./ a Pénzügyi Bizottság elnöke 
  c./ a korelnök 
 
(3) A meghívó tartalmazza: 
  - az ülés helyét, kezdetének időpontját 
  - a javasolt napirendet 
  - a napirendek előterjesztőit 
  - ülésszak esetén annak várható időtartamát 
  - a polgármester aláírását 
 



 

 
 

 
 

 
(4) A képviselők, valamint az országgyűlési képviselő az ülés előtt 8 nappal (sürgős eset-

ben három nappal) korábban kapják meg a meghívót, az írásos előterjesztésekkel 
együtt. 

 
(5) Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni: 
  a./ az országgyűlési képviselőt 
  b./ a jegyzőt 
  c./ a napirend tárgya szerint illetékes szerv vezetőjét 
  d./ a képviselőtestület bizottságaiba nem képviselőként megválasztott állam- 
   polgárokat, ha a napirenden lévő témában érdekeltek 
  e./ a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit 
  f./ a városi rendőrőrs parancsnokát 
  g./ a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét. 
 
(6) Az ülések helye általában a Városháza nagy tanácskozó terme. 
 
(7) Az ülés időpontjáról, tervezett napirendjéről a jegyző hirdetményt tesz közzé. 
 
 

10.§. 
 

(1) A képviselőtestület ülései nyilvánosak. 
 
(2) Az üléseken szavazati joggal csak a képviselők rendelkeznek. 
 
(3) A nyilvános üléseken tanácskozási (hozzászólási) joggal rendelkeznek: 
  - az állandó meghívottak (Szabályzat 9. §. (5) bekezdés), 
  - az egyes napirendekhez külön meghívottak, 
  - akik részére a polgármester esetenként szót ad. 
 
(4) A képviselőtestület zárt ülést tart: 
  a./ választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavo- 
   nása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfog- 
   lalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgya- 
   lásba nem egyezik bele, 

b./  továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, va-
lamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. 

 
(5) A képviselőtestület zárt ülést tarthat, vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pá-

lyázat támogatásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 
 
(6) A zárt ülés megtartását a polgármester, bármely képviselő és a jegyző indítványozhatja. 
 
(7) A zárt ülés tartásáról a képviselőtestület esetenként határoz. 
 
(8) A zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást a polgármester, illetőleg az ülés levezetője 

adhat. 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
11.§. 

 
(1) A képviselőtestület ülését a polgármester vezeti. 
 
(2) A polgármesteri, alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadá-

lyoztatása esetén az ülést az összehívásra jogosult személy vezeti (Szabályzat 9. §. (2) 
bekezdés). 

 
(3) A polgármester az ülés megnyitása után számszerűen megállapítja a határozatképessé-

get. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
(4) Az önkormányzati bizottságok, a helyi kisebbségi önkormányzat és bármely települési 

képviselő indítványozhatja valamely kérdés napirendre tűzését. 
 
(5) Az indítványt az ülést megelőző 3. munkanapon kell a polgármester részére írásban 

benyújtani. 
 
(6) A napirendi indítványt a polgármester köteles a képviselőtestület ülésén, javaslatával 

együtt bejelenteni. 
 
(7) A napirendi indítványokról a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel 

dönt. 
 
(8) A képviselőtestület akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők 

több, mint fele (8 fő) jelen van. 
 
(9) Sürgősségi indítványt a napirend elfogadásáig lehet előterjeszteni, a sürgősség tényét 

alátámasztó körülmények megjelölésével. 
 
(10)  A sürgősségi indítvány elfogadásáról a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű szó-

többséggel dönt. 
 
 
 

12.§. 
 

(1) A képviselő a képviselőtestület ülésén a polgármestertől, az alpolgármestertől, a jegy-
zőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az 
ülésen, vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban – érdemi választ kell adni (Ötv. 19. 
§. (2) bekezdés a./ pont). 

 
(2) Az ülés kezdetén a polgármester ismerteti a képviselők által írásban benyújtott interpel-

lációk, kérdések tárgyát. Az interpellációt, vagy kérdést az ülés időpontja előtt legké-
sőbb három nappal a polgármesterhez lehet benyújtani. 

 
(3) Interpellációval a képviselők akkor éljenek, ha valamely intézkedés 
  a./ nem az önkormányzat döntése szerint történik 
  b./ az önkormányzat döntése szerint történik ugyan, de hatása nem kielégítő 
  c./ az önkormányzat döntése ellenére elmarad. 
 



 

 
 

 
 

 
(4) Kérdést a képviselőtestület ülésén szóban is elő lehet terjeszteni. 
 
(5) A kérdés közérdekű ügyekben felvilágosítás kérés. 
 
(6) A válasz elfogadásakor az interpelláló, illetve a kérdező nyilatkozik. 
 
(7) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a képviselőtestület dönt. Amennyiben a 

választ nem fogadja el, határidőt állapít meg az újabb válaszadásra. 
 
 

13.§. 
 
 

(1) A polgármester minden előterjesztés felett külön nyit vitát. 
 
(2) Az előadóhoz a képviselőtestület tagjai, a tanácskozási joggal rendelkezők kérdést in-

tézhetnek, amelyre a vita előtt kell választ adni. 
 
(3) A vita lezárása, a hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselőtestület bár-

mely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel 
dönt. 

 
(4) A vita lezárása után a napirend előadója válaszolhat a hozzászólásokra. 
 
(5) A szavazás előtt szót kell adni a jegyzőnek, amennyiben bármely javaslat törvényessé-

gét érintően észrevételt kíván tenni. 
 
 

14.§. 
 

A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat 
egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a vitában elhangzott módosító és kiegészítő indítvá-
nyokról, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról dönt a testület. 
 
 

15.§. 
 

(1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. 
 Ennek érdekében: 

a./ figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, a tanácskozáshoz nem 
illő, másokat sértő a fogalmazása, 

b./ rendre utasíthatja azt, aki a képviselőtestülethez méltatlan magatartást tanúsít, 
c./ ismétlődő rendzavarás és figyelmeztetés után a képviselőtestület tagjai kivételével a 

terem elhagyására kötelezheti a rendbontót (a képviselőtestület vita nélkül dönt ar-
ról, hogy a rendbontó részt vehet-e a tanácskozás további részén), 

d./ a nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják 
el. 

 
(2) Ha a testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehe-

tetlenné teszi, a polgármester javaslatára a képviselőtestület az ülést határozott időre 



 

 
 

 
 

 
félbeszakíthatja. Ha az ülés félbeszakad, csak újabb polgármesteri összehívásra folyta-
tódhat. 

 
 

Határozathozatal 
16.§. 

 
(1) Az ülés vezetője az ülés megkezdésekor megállapítja, a döntés meghozatal előtt ellen-

őrzi a határozatképességet. 
 
(2) A határozatképtelenség okából elmaradt képviselőtestületi ülés pótlásáról 15 napon 

belül gondoskodni kell. Ebben az esetben az előzetesen kitűzött napirend nem változ-
tatható meg. 

 
(3) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata szük-

séges (egyszerű szótöbbség). 
 
(4) A megválasztott képviselők több mint felének (8 fő) igen szavazata (minősített több-

ség) szükséges: 
a./ a képviselőtestület szervezetének kialakítása és működésének meghatározásához, 

továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz 
(Ötv. 10.§. b./ pont), 

b./ rendeletalkotáshoz (Ötv. 10.§. a./ pont), 
c./ önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez 

való csatlakozáshoz (Ötv. 10.§. e./ pont), 
d./ megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi ön-

kormányzati szervezethez való csatlakozáshoz (Ötv. 10.§. f./ pont), 
e./ intézményalapításhoz (Ötv. 10.§. g./ pont), 
f./ képviselő kizárásához a döntéshozatalból (Ötv. 14.§. (2) bekezdés), 
g./ helyi népszavazás elrendeléséhez, vagy elutasításához, 
h./ a képviselőtestület Ötv. 10. §-ában nem említett hatáskörének átruházásához, 
i./ zárt ülés elrendeléséhez (Ötv. 12. §. (4) bekezdés, Szabályzat 10. §. (7) bekezdés), 
j./ 10 millió forintot meghaladó értékben 
  - hitel felvételéhez (Ötv. 10.§. d./ pont) 
  - kötvény kibocsátásához (Ötv. 10.§. d./ pont), 
k./ értékhatártól függetlenül 
  - vagyontárgynak az önkormányzat törzsvagyona körébe felvételéhez (Ötv. 
    79.§.), 
  - a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyáról való rendelkezéshez 
    (Ötv. 79. §. b./ pont), 
l./ a képviselőtestület önfeloszlatásának kimondásához, név szerinti szavazással (Ötv. 

18. §. (3) bekezdés), 
m./ kereset benyújtásához a polgármester ellen, tisztségének megszüntetése érdekében 

(Ötv. 33/B. §. (1) bekezdés). 
 
 

17.§. 
 

(1) A döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját (Ptk. 685. §.) az 
személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni személyi érintettségét. 



 

 
 

 
 

 
 
(2) A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő 

javaslatára a képviselőtestület dönt. 
 
(3) A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell 

tekinteni. 
 
 

18.§. 
 

(1)  A szavazás – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, kézfeleme-
léssel történik. 

 
(2) A szavazatok megszámlálásáról a polgármester a jegyző bevonásával gondoskodik. 
 
(3) A szavazás eredményét a polgármester állapítja meg és ismerteti az önkormányzat dön-

tését. 
 
(4) A polgármester, ha a képviselőtestületi döntést az önkormányzat érdekeit sértőnek tart-

ja, ugyanazon ügyben egy esetben kezdeményezheti a döntés ismételt tárgyalását. 
 
(5) A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselőtestület 

a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt. 
 
(6) Az ismételt tárgyalás esetén az előterjesztést, a tárgy szerint illetékes bizottság köteles 

megvizsgálni és állásfoglalását a képviselőtestület elé terjeszteni. 
 
 

19.§. 
 

(1) Név szerinti szavazást a döntéshozatal előtt a polgármester, vagy bármely települési 
képviselő kezdeményezhet. 

 
(2) A név szerinti szavazás elrendeléséről a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű szó-

többséggel dönt. 
 
(3) Név szerinti szavazáskor a jegyző egyenként ABC sorrendben felolvassa a képviselők 

neveit, akik nevük felolvasása után „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal 
szavaznak. 

 
(4) Kötelező a név szerinti szavazás tartása a képviselőtestület önfeloszlatásának kérdésé-

ben. 
 
 
 

20.§. 
 

(1) A képviselőtestület a hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, felmentés, vezetői meg-
bízás adása, illetőleg visszavonása, továbbá összeférhetetlenségi és kitüntetési ügyek-
ben titkos szavazást tarthat. 



 

 
 

 
 

 
 
(2) A titkos szavazás lebonyolításáról és eredményének megállapításáról az Ügyrendi Bi-

zottság gondoskodik, a szavazás technikai feltételeit a jegyző biztosítja. 
 
 

21.§. 
 

(1) A képviselőtestület üléseiről hangfelvételt, s négy példányban jegyzőkönyvet kell ké-
szíteni. 

 
(2) A jegyzőkönyv a tanácskozás lényegét tartalmazza. Abban szó szerint kell rögzíteni a 

hozott határozatokat és az alkotott önkormányzati rendeleteket. 
 
(3) A jegyző a jegyzőkönyvhöz mellékeli a meghívót, a jelenléti ívet és az írásos előter-

jesztéseket. 
 
(4) A jegyzőkönyvek egy példányát és mellékleteit – a zárt ülés jegyzőkönyvének kivéte-

lével – meg kell küldeni a városi könyvtárnak. 
 
(5) A képviselőtestület dokumentumainak teljes köre – a zárt ülés dokumentumainak kivé-

telével – a polgármesteri hivatalban is megtekinthető. 
 
 

22.§. 
 

A polgármesteri hivatal a hivatalos lapok, jogszabálygyűjtemények, szakmai folyóiratok 
rendelkezésre bocsátásával is folyamatosan biztosítja a képviselői munka eredményes vég-
zéséhez szükséges szakismereteket, információkat. 
 
 

23.§. 
 

(1) Az önkormányzati rendeleteket a testületi döntést követő első munkanapon ki kell hir-
detni. 

 
(2) A kihirdetés a városháza hirdetőtábláján hirdetmény kifüggesztésével, valamint az ön-

kormányzat lapjában, a Kunhegyesi Híradó következő számában a hirdetmény megje-
lentetésével történik meg. 

 A hirdetmény tartalma a következő: 
  a./ Az önkormányzati rendelet száma 
  b./ Az önkormányzati rendelet tárgya 
  c./ A hivatali helyiség megnevezése, ahol a rendelet teljes szövege ügyfélfoga- 
   dási időben megtekinthető. 
 A hirdetményt a polgármester írja alá és látja el körbélyegző lenyomatával. 
 
(3) A kihirdetett rendeletek teljes szövegét a polgármesteri hivatalban és a könyvtárban 

kell közszemlére tenni. 
 



 

 
 

 
 

 
(4) Sürgős esetben a képviselőtestület elrendelheti az önkormányzati rendelet azonnali 

kihirdetését. Az azonnali kihirdetésről a képviselőtestület vita nélkül egyszerű szótöbb-
séggel dönt. 

 
(5) Az azonnali kihirdetést a (2) bekezdés szabályai szerint kell végrehajtani. 
 
 

A közmeghallgatás, lakossági fórumok 
24.§. 

 
(1) A képviselőtestület – évente legalább egyszer – közmeghallgatást tart, amelyen az ál-

lampolgárok és helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot 
tehetnek. 

 
(2) A közmeghallgatáson a tanácskozás rendjének fenntartására vonatkozó szabályokat 

értelemszerűen alkalmazni kell. (Szabályzat 16.§.) 
 
 

25.§. 
 

(1) Közmeghallgatást kell tartani: 
  a./ a rendezési terv elfogadása előtt, 
  b./ ha a képviselőtestület azt esetenként elrendeli. 
 
(2) A közmeghallgatáson a hozzászólások időtartamát a képviselőtestület korlátozhatja. A 

korlátozásra a képviselőtestület bármely tagja javaslatot tehet, amelyről a testület vita 
nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 
 

26.§. 
 

A lakossági fórumok (várospolitikai fórumok, városrész tanácskozások, stb.) a lakosság és 
a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való 
bevonását szolgálják. 
 
 
 

B./   A  KÉPVISELŐTESTÜLET  BIZOTTSÁGAI 
 

27.§. 
 
(1) A képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre: 
 

a) Ügyrendi Bizottság       3 fő 
b) Pénzügyi Bizottság       5 fő 
c) Városfejlesztési Bizottság      7 fő 
d) Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság    7 fő 
e) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság   7 fő1 

                                                 
1 A 18/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította 2007. szeptember 14-i hatállyal. 



 

 
 

 
 

 
 
 
(2) A bizottság elnökét, az elnökkel együtt számolva tagjainak több, mint felét a települési 

képviselők közül kell választani. 
 
(3) A polgármester, az alpolgármester, a képviselőtestület hivatalának dolgozója nem lehet 

a bizottság elnöke, tagja. 
 
 

28.§. 
 

(1) A bizottságok: 
  a./ feladatkörükben 
   - előkészítik a képviselőtestület döntéseit, 
   - szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását, 
   - egyes ügyekben véleményezési, javaslattételi, ellenőrzési, egyetértési  
     jogot, 
  b./ a képviselőtestülettől kapott külön felhatalmazás alapján döntési jogot  

gyakorolnak. 
 
(2) A bizottságok tagjainak névsorát a Szabályzat 5. számú melléklete,  feladat- és hatás-

körét a Szabályzat 6. számú melléklete  részletezi. 
 
 

29.§. 
 

A képviselőtestület esetenként (pl.: valamely napirend előkészítése, nagyobb feladat vég-
rehajtásának szervezése érdekében) ideiglenes bizottságot hoz létre. 
 
 

30.§. 
 

A bizottságok működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a polgármesteri hivatal erre 
kijelölt dolgozói látják el. 
 
 
 

C./   A POLGÁRMESTER,  ALPOLGÁRMESTER,  JEGYZŐ 
 
 

31.§. 
 

A polgármester tisztségét főállásban látja el. 
 

A polgármester 
32.§. 

 
(1) A polgármester az önkormányzat első számú vezetője. Felelős az önkormányzat ered-

ményes működéséért, a Szabályzat 2. §-ában foglaltak betartásáért. Tagja a képviselő-



 

 
 

 
 

 
testületnek, a képviselőtestület határozatképessége, döntéshozatala, működése szem-
pontjából települési képviselőnek tekintendő. 

 
(2) A polgármester feladatait, hatósági hatásköreit törvény, vagy annak felhatalmazása 

alapján kormányrendelet állapítja meg. 
 Részére a képviselőtestület által külön meghatározott feladatokat a Szabályzat 7/a. 

számú melléklete  tartalmazza. 
 
 
 

Az alpolgármester 
33.§. 

 
(1) A képviselőtestület – saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a 

képviselőtestület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, mun-
kájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

 
(2) Az alpolgármester feladatát a polgármester irányításával látja el. 
 
(3) Az alpolgármester főbb feladatait a Szabályzat 7/b. számú melléklete sorolja fel. 
 
 

A tanácsnokok 
34.§. 

 
(1) A képviselőtestület – saját tagjai közül, a polgármester vagy bármely települési képvi-

selő javaslatára, titkos szavazással a képviselők megbízatásának időtartamára – tanács-
nokot/tanácsnokokat választhat. 

 
(2) A tanácsnokok felügyelik a Képviselő-testület által meghatározott önkormányzati fel-

adatkörök ellátását. 
   
 

A jegyző 
35.§. 

 
(1) Az államigazgatási feladatok, hatósági hatáskörök címzettje a jegyző. 
 
(2) A jegyző önkormányzati munkával összefüggő főbb feladatai: 

a./ rendszeres tájékoztatást ad a polgármester, a testület, a bizottságok részére az ön-
kormányzat munkáját érintő jogszabályokról, 

b./ a polgármester irányításával előkészíti a képviselőtestület és a bizottságok elé kerü-
lő előterjesztéseket, 

c./ tájékoztatja a képviselőtestületet és bizottságait a hivatal munkájáról, az ügyinté-
zésről. 

 
(3) Részletes feladatait és hatáskörét a Szabályzat 7/c. számú melléklete rögzíti. 
 



 

 
 

 
 

 
(4) A képviselőtestület a jegyző javaslatára – jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – a 

jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására, határozatlan 
időre aljegyzőt nevez ki. 

 
 
 

D./  A  POLGÁRMESTERI  HIVATAL 
 

36.§. 
 

(1) A képviselőtestület – Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala elnevezéssel – egysé-
ges hivatalt hoz létre. 

 
(2) A hivatal az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre 

való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. 
 
(3) A hivatal feladatait – önálló jogi személyiséggel nem rendelkező – belső szervezeti 

egységekre tagozódva látja el. 
 
(4) A hivatal a Szabályzat 8/a/ számú melléklete szerinti belső szervezeti tagozódás és 

munkarend alapján dolgozik. 
 

E./  TÁRSULÁSOK 
 

37.§. 
 

(1) A hatósági és önkormányzati társulások jegyzékét, amelynek Kunhegyes Város Ön-
kormányzata is tagja a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 
(2) A társulások működéséről, tapasztalatairól a képviselőtestületet a törvényben meghatá-

rozott időszakokban tájékoztatni kell.  
 
 
 

III. 
 

AZ  ÖNKORMÁNYZAT  KÖLTSÉGVETÉSE,  VAGYONA 
 
 

A költségvetés 
38.§. 

 
(1) A képviselőtestület éves költségvetését önkormányzati rendelettel állapítja meg. 
 
(2) A költségvetés tárgyalására két fordulóban kerül sor. A fordulókat az államháztartásról 

szóló törvényben meghatározott határnapig kell lefolytatni. 
a./ Az első tárgyaláshoz a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irány-

elvek, az önkormányzat kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatainak elemzése, 
helyzetfelmérés alapján költségvetési koncepciót kell összeállítani, amelynek kere-
tében: 



 

 
 

 
 

 
 - számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségeit, 
 - meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű megoldá-

sait, 
 - egyeztetni szükséges az igényeket, a célkitűzéseket a lehetőségekkel összehangol-

va sorrendet kell felállítani, 
 - az egyes döntésváltozatoknál jelezze az elemzés a döntés több évre szóló hatásait. 
b./ A költségvetési koncepció elkészítése a jegyző feladata, aki a koncepció összeállí-

tása előtt: 
 - a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével, az önállóan és részben önállóan gaz-

dálkodó intézmények vezetőivel egyeztet. 
c./ A jegyző által elkészített költségvetési koncepciót a polgármester véleményezésre 

megküldi a bizottságok elnökének. 
d./ A koncepciót mellékleteivel együtt a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé. 
e./ A költségvetés készítésével kapcsolatos speciális feladatok ellátására az önkor-

mányzat a helyi kisebbségi önkormányzattal külön megállapodást köt. 
f./ A második fordulóban a költségvetési törvény által előírt részletezésben tárgyalja a 

testület az éves költségvetés rendelet tervezetét. 
 E tervezet is tartalmazhat több változatot (pl. szinten tartó, visszafejlesztő és egy 

fejlesztő tervezetet), bemutatva az egyes változatok következményeit, várható hatá-
sait. 

 A tervezet 
 - elsőként a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok megvalósítását 

dolgozza ki, 
 - ezek után a további, még vállalható önkormányzati feladatokat. 
 
 

39.§. 
 

(1) Az önkormányzat költségvetési rendelettervezete az alábbi szerkezetben készül: 
a./ az önkormányzat az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szer-

vek bevételei forrásonként, 
b./ a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletez-
ve, 

c./ a felújítási előirányzatok célonként, 
d./ a felhalmozási kiadások feladatonként, 
e./ az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben 
  1. az általános és 
  2. a céltartalék, 
f./ éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerven-

ként, 
g./ a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban, 
h./ a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató 

jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási művelete-
ket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében be kell 
mutatni, 

i./ elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése. 
j./ az a-i./ pontban felsoroltakra vonatkozó – az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (továbbiakban: Aht.) 118.§-ban előírt kötelezettség alapján-
táblázatok formáját és adattartalmát a 4. sz. melléklet tartalmazza. 



 

 
 

 
 

 
 
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az (1) be-

kezdés a./-h./ pontjában foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, ahogy 
az e./ pontban szereplő önkormányzati hivatal költségvetése alatt a helyi kisebbségi 
önkormányzat igazgatási és egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységét 
kell érteni. 

 
(3) A helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési (zár-

számadási) határozat tervezetét, amelyet a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke ter-
jeszt a helyi kisebbségi önkormányzat testülete elé. A helyi kisebbségi önkormányzat 
költségvetési (zárszámadási) határozatát az elnök a helyi önkormányzat költségvetési 
rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére. 

 
(4) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a hatályos jogszabályokban meghatározott 

szervekkel, azok vezetőivel egyezteti. 
 
(5) A rendelettervezetet a polgármester a képviselőtestület bizottságai elé terjeszti. A bi-

zottságok kötelesek a rendelettervezetet megtárgyalni. 
 
(6) A polgármester a képviselőtestület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt, a pénz-

ügyi bizottság által véleményezett rendelettervezetet. 
 
(7) A képviselőtestület ennek alapján megalkotja a költségvetési önkormányzati rendeletet. 
 
 

40.§. 
 

A költségvetési évet követően a polgármester zárszámadási rendeletet terjeszt a képviselő-
testület elé. 
Ennek főbb tartalmát a költségvetési törvény határozza meg, formáját a 4. számú mellék-
let tartalmazza. 
 
 

Az önkormányzat vagyona 
41.§. 

 
(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni 

értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. 
 
(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól külön rendeletet 

kell alkotni. 
 
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI ÉS SZERVEI 
 

42.§. 
 

(1) Az önkormányzat az Ötv. 8. §. (4) bekezdése alapján köteles gondoskodni az egészsé-
ges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, 



 

 
 

 
 

 
az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és köz-
temető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak ér-
vényesülését.  

 
(2) A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. §-a (1) bekezdése 
alapján a települési könyvtári ellátás a helyi önkormányzatok kötelező feladata. 

 
(3) Az önkormányzat önként vállalt feladata a középfokú oktatás működtetése. 
 
(4) Az (1)-(3) bekezdésben felsorolt feladatokat a 9.számú mellékletben felsorolt intéz-

ményhálózat működtetésével biztosítja, azzal a megszorítással, hogy az önként vállalt 
feladatok elvégzése nem történhet a kötelező feladatok rovására. 

 
43. §. 

 
A képviselőtestület által létrehozott polgármesteri hivatal a következő módon köteles Kun-
hegyes Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatának munkáját segíteni: 
a) a kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően 

végzi a költségvetési koncepció elkészítésével, a költségvetési határozata meghozatalá-
val, módosításával  kapcsolatos szakmai előkészítő munkát, valamint a féléves, az éves 
költségvetési felhasználás beszámolási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos 
szakmai munkát, kontírozza és könyveli az előirányzatokat, teljesítéseket, egyéb pénz-
forgalommal járó és pénzforgalom nélküli tételeket. Költségvetési elszámolási 
alszámlát nyit a kisebbségi önkormányzat pénzforgalmának bonyolítására. A hivatal 
végzi a munkaügyi számfejtési feladatokat, az egyéb munkaviszonyhoz és személyi 
juttatásokhoz, a vagyoni, számviteli nyilvántartásokhoz, az áfa- és egyéb adóbevallás-
okhoz kapcsolódó feladatok ellátását; 

b) a polgármesteri hivatal a kisebbségi önkormányzat eszközellátására és működési feltét-
eleinek biztosítására helyiséghasználatot biztosít a polgármesteri hivatalon kívül, lehe-
tőség szerint önálló használattal, vagy ennek hiányában más szervvel megosztva in-
gyenes használat biztosításával, térítési díjfizetési kötelezettség nélkül; 

c) a polgármesteri hivatal a kisebbségi önkormányzat használatába kisértékű tárgyi eszkö-
zöket, (bútorzat, asztalok, székek) bocsát; 

d) a polgármesteri hivatal a helyiség és eszközhasználaton túl a kisebbségi önkormányzat 
kérésére biztosítja az önkormányzati ülések, közmeghallgatás postai, kézbesítési, gépe-
lési, sokszorosítási feladatait; 

e) a polgármesteri hivatal a kisebbségi önkormányzat kérésére pályázatai elkészítéséhez 
szakmai előkészítő munkát nyújt; 

f) a kisebbségi önkormányzati ülések törvényes feltételeinek biztosítására a polgármesteri 
hivatal aljegyzője felelős. 

 
 
 

HELYI  NÉPSZAVAZÁS,  NÉPI  KEZDEMÉNYEZÉS 
 

44.§. 
 

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárását külön önkormányzati rendeletben 
kell szabályozni. 



 

 
 

 
 

 
IV. 

 
VEGYES  RENDELKEZÉSEK 

 
45.§. 

 
A képviselőtestület és a bizottságok üléseinek elején lehetőséget kell biztosítani közérdekű 
bejelentések és közérdekű javaslatok ismertetésére. 
 
 

46.§. 
 

A képviselők, a képviselőtestület bizottságainak tagjai és a polgármesteri hivatal dolgozói 
– az állami és szolgálati titkon túlmenően – kötelesek megtartani az önkormányzati titkot 
is. 
Illetéktelen személynek nem adhatnak tájékoztatást olyan tényről, amely tevékenységük 
során jutott tudomásukra és kiszolgáltatásuk az önkormányzat, képviselőtársak (munkatár-
sak), a város lakossága számára jogellenesen előnyös, vagy hátrányos következményekkel 
járna. 
 

V. 
 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 
 

47.§. 
 
A Szabályzat mellékletei: 
 
 
1. számú melléklet: A város története és főbb adatai 
2. számú melléklet: A települési képviselők névsora, lakcíme 
3. számú melléklet: Az előterjesztések készítésének rendje, tartalmi és for- 
 mai követelményei 
4. számú melléklet: Az önkormányzati rendeletalkotás részletes előkészíté- 
 si, eljárási rendje, szerkesztési követelményei 
5. számú melléklet: a./ A polgármester képviselőtestület által meghatározott 
     feladatai 
 b./ Az alpolgármester képviselőtestület által meghatá- 
     rozott feladatai 
 c./ A jegyző képviselőtestület által meghatározott fela- 
      datai 

d./ A képviselőtestület önkormányzati hatósági hatás- 
     kör átruházásáról szóló döntése 

6. számú melléklet: A bizottságok jegyzéke, elnökei, tagjai 
7. számú melléklet: Az egyes bizottságok feladat- és hatáskörei 
8. számú melléklet: a./ A polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódása 
 b./ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
      XXIII. törvény végrehajtásához szükséges, a Szer- 
      vezeti és Működési Szabályzatban szabályozandó 
      témakörökről 



 

 
 

 
 

 
 c./ Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és kép- 
     zettségek 
 9. számú melléklet: Az önkormányzat által alapított intézmények 
10. számú melléklet: Társulások jegyzéke 
11. számú melléklet: A helyi rendeletek hatályos jegyzéke 
 

48.§. 
 

(1) A Szabályzat  a kihirdetés napján lép életbe. 
 Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzat és szervei Szerve-

zeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2005.(XI.30.) rendeletet módosító: 
28/2006.(X.11.) rendelet. 

 
 
Kelt: Kunhegyesen 2007. március  27. napján 
 
 
 
 
S z a b ó     András       Rentzné dr.Bezdán Edit  
polgármester       jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 10/2007. (III.28.) 
rendelete 23. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2007. március 28-án. 
 
 
 
       Rentzné dr.Bezdán Edit 
        jegyző 

     



 

 
 

 
 

 
1. számú melléklet 

 
A város  története és főbb adatai 

 
I. 
 

Kunhegyes város az Alföldnek csaknem a középső részén lévő Nagykunság közepén fek-
szik.  

A település buckás, termékeny, vizekben gazdag, halászatra, földművelésre és állattenyész-
tésre jó adottságokkal rendelkező terület árvízmentes peremén alakult ki. 
A vidék első állandó, jász telepeseire i.sz. II-IV. századi régészeti leletek utalnak. 
A népvándorlások korának emlékei a részint temetkezésül szolgáló ún.: kunhalmok. 
A honfoglalás után a térségben letelepülő besenyők utódai, a tiszaderzsi nemesek birtokol-
ták a mai település ősét, Hegyesegyházát. 
A tatárok elől menekülő kunok egy részét IV. Béla király először 1240-ben, majd a tatárjá-
rás után 1243-ban telepítette a térségbe, akik Hegyesegyháza lakatlan területén megalapí-
tották a Kolbaz vezérről elnevezett Kolbászszéket, a Nagykunság székhelyét. 
 
A fokozatosan meggazdagodó kunok 1407-re a nevében Hegyessé rövidült községet meg-
vásárolták. 
A két külön megyéhez tartozó települést az 1552.-i királyi rendelet egyesítette. 
1640-ben már református egyháza és oskolamestere volt. 
A települések a hódoltság korában többször elnéptelenedtek. Kolbászszállás 1683-ban 
pusztult el. 1698-tól folyamatosan visszatérő lakosságának a Rákóczi szabadságharc alatti 
hadiesemények miatt még egyszer el kellett költözni Rakamazra, a fejedelem birtokára. 
Kakat- vagy Kunhegyesre 1711-ben költözött vissza a község, amely ezután a folyamato-
san növekvő lakosságszám mellett virágzásnak indult. 
A helyhez való ragaszkodást és a vonzást a kedvező közlekedés-földrajzi helyzet elősegí-
tette. Itt ágaztak szét ugyanis az Erdélyből Budára vezető középkori „sóút”-ból a tiszai 
átkelőhelyek és a Dél-Alföld felé vezető utak. Ehhez járult, hogy a többi jász-kun telepü-
léssel együtt Kunhegyes is visszanyerte – 1745-ben – az 1702-ben elveszített kiváltságo-
kat. Az, hogy nem vált jobbágyfaluvá, a további fejlődésre nézve is meghatározóvá vált. 
Helyi társadalma szabadabban fejlődött a környező községeknél. Ennek következtében 
társadalma iparos réteggel és szűk, de saját nevelésű értelmiségi réteggel is kiegészült. 
Lélekszáma mindenkor a kisvárosi „küszöbérték” körül mozgott. 
Az önkormányzatban már a múltban gyakorlatra szert tett helyi közösség a közmunkából is 
kivette a részét. Mindez kedvező lehetőséget nyújtott a kézműipar, az állandó kereskede-
lem, az árugyűjtő szerepkör és a falusi szintet meghaladó (egyházi, egészségügyi és oktatá-
si) intézmények kialakulására. 
Fokozatosan növekvő vonzását elsősorban a Tisza-menti községekre terjesztette ki.  
A környező nagyobb településekhez viszonyítva Kunhegyesen volt a legsokoldalúbb a 
céhes iparosság mintegy 11 mesterséggel. 
Az inasok 15-25 km-es körzetből kerültek ki. 
 
1718-ból való a nagyközség régi pecsétnyomója, amelyben a címer a hármashalmon egy 
lépésben menő ló volt. 
 
Kunhegyes 1811-től mezővárosi rangot kapott, országos vásártartói joggal. 
Új címere a korábbi kolbászszállási kecskés címer lett. 



 

 
 

 
 

 
 
Az 1848-49-es szabadságharcban, mint önkéntes nemzetőrök vettek részt. A községben 
1849 januárjában Dembinszky fővezér is átvonult a 2. hadtest Kazinczy-hadosztályával, 
amelyet a költő fia, a később Aradon kivégzett Kazinczy Lajos alezredes vezetett. 
1866-ban Kunhegyes postahivatallal gyarapodott. 
1868-ban alapították gimnáziumát, amely 1884-ig működött. 
1869-ben önálló törvénykezési jogát elvesztette, azonban 1872-től mint rendezett tanácsú 
város fejlődik tovább. 
Földjein kétszeres tiszta búzát, zabot, árpát, kukoricát, repcét, dohányt és más növényeket 
termeltek bőséggel. 
Állattenyésztésre a birka és szarvasmarha tenyésztés volt a jellemző. 156 céhes mesterem-
ber dolgozott a városban és határában, a tanyák száma is megsokszorozódott.  
Lakossága 1870 körül 6400 főt számlált. 
 
Bár távolabb került az országos és a vasúti fővonalaktól, jelentősége mégsem csökkent, az 
1887-ben felépült Békés megyét Kisújszálláson keresztül az Északi-Középhegységgel ösz-
szekötő vasúti szárnyvonal miatt. 1894-ig e vonal osztálymérnökségének a székhelye volt. 
A század utolsó felében a kunhegyesi 7 száraz- és szélmalom a környező tanyák, Tiszaroff, 
Tiszaszentimre, Kenderes, Tiszabura, Tiszaabád és Szalók, valamint a tiszagyendai és a 
tomaji puszták gabonáját őrölte. 
 
1893-tól a városi rangjáról lemondott és azzal egyidejűleg a korábbi Kenderes helyett 
Kunhegyes lett a tiszai felső járás új székhelye. 
Ennek hatására újabb gazdasági funkciókkal gyarapodott. Így számottevő malomipar ala-
kult ki Kunhegyesen három korszerű malommal, nyomdája, téglagyára és két hitelintézete 
volt, amelyet az első világháború után további két hitelintézet megalapítása követett. 
A két világháború között már 27 üzlete volt, amely egy-két speciális üzletágban a környező 
települések lakosságát is szolgálta.  
1928-ban villamosították a községet. 
A gyorsan tagolódó társadalmi viszonyokat 29 társadalmi egyesület, ezen belül 13 olvasó-
kör jelzi (a földműves és munkás olvasókör, a kisbirtokos kör, önképző kör, több egylet és 
egyesülés). 
Speciális gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó szervezetei közül kiemelkedett a Keres-
kedelmi és Gazdasági Egyesület és a Tejszövetkezet.  
Három felekezeti elemi, állami polgári, gazdasági ismétlő és iparos tanonciskolával, óvo-
dával, valamint gyermekházzal rendelkezett. 
 
A község szülötte ebben az időben Dr.Zsigmond Ferenc, debreceni főgimnáziumi tanár, 
egyetemi tanár, irodalomtudós, az MTA levelező tagja és Ilosvai Varga István festőmű-
vész. 
 
A második világháború után alakították a település első jelentősebb ipari üzemét, a Vízgé-
pészeti Vállalat elődjét és a sütőüzemet. 
Ezen kívül a Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat elődje, egy-egy gőzmalom működött 
az ötvenes évekig a községben. 
 
Volt egy óvodája, szakmunkásképző iskolája, könyvtára, művelődési központja, szülőott-
hona, új röntgenállomása és tüdőgondozója is, a járás területének módosításával 1965-ig 
továbbra is járásszékhely maradt.  
 



 

 
 

 
 

 
Ezzel a közigazgatási intézmények hatásköre is megerősödött és az intézményi keretekbe 
szervezett kistérségének a korábbinál egyértelműbb központjává vált. A fejlődést azonban 
akadályozta a mezőgazdaságra kedvezőtlen gazdaságpolitika és a kisiparos-kiskereskedő 
réteg felszámolása. Az elgondolások ipartelepítésre sem ítélték alkalmasnak. 
A járásszékhelyi funkciójának felszámolása a járási intézmények megszűnését és kedvez-
ményezett helyzetének elvesztését jelentette, holott a hatvanas évek közepén Kisújszállást, 
Tiszafüredet és Túrkevét megelőzve járásszékhely szintű központként minősítette a telepü-
léskutatás.  
 
Eleinte a törökszentmiklósi, majd a szolnoki járáshoz tartozott 1984-ig. 1965-től ABC bolt 
és vendéglátóipari létesítmények létesültek Kunhegyesen, gimnáziumát 1966-ban alapítot-
ták. 
 
1970-ben nagyközséggé nyilvánították, új, korszerű sütőüzemet helyeztek üzembe és a 
BHG Híradástechnikai Vállalat az egyik gyárát idetelepítette. 
Felavatták az Alföldi Szilikátipari Vállalat egyik üzemét és akkortájt teljesedett ki a keres-
kedelmi tevékenysége is a környező településekre (az ÁFÉSZ-egyesülések, a kenyérellá-
tás, stb.) vonatkozóan. 
 
1976-ban készült el a szennyvízhálózat első tervdokumentációja, amely részben anyagi 
okok, részben az ivóvízhálózat sürgősebb volta miatt nem valósulhatott meg. 
 
A Kunság Népe Mg.Tsz. három kisebb szövetkezeti egyesülése révén 1975-ben alakult és 
10.574 ha földterülettel gazdálkodott. 
 
1976. évben az új gimnázium és a mezőgazdasági szakmunkásképző intézet mellett egy 
ipari szakmunkásképző iskolát, 1978-ban az országban egyedülálló híradástechnikai szak-
középiskolát avatták fel. 
1980-ra magas szellemi potenciállal (18 %-nál magasabb arányú szellemi foglalkozásúval)  
rendelkező, vegyes foglalkoztatottsági típusú, jelentősebb funkcióval és részleges középfo-
kú ellátással rendelkező településsé fejlődött. 
 
A településhálózat-fejlesztési koncepció felülvizsgálata során szerepköre azonban továbbra 
is változatlan maradt. 
A tanácsi közigazgatás és a gazdaságirányítás reformja a település számára számos kedve-
ző változást ígért. 
1984-től ugyan Kisújszállás városkörnyékéhez sorolták, de 1988-tól a kétszintű igazgatás 
bevezetésével már a megyei településrendszer egyenrangú tagja. 
 
Kunhegyes városi funkcióit és a kialakult térkapcsolatait elismerve, a megyei terület- és 
településfejlesztés hosszú távú koncepciója célul tűzte ki a dinamizálását, a térségi együtt-
működésre alapozott urbanizáltsági színvonalának emelésével erősítve Szolnok megye 
városhálózatát. A szerepkör azzal is elismerésre került, hogy a koncepció a megyei irányí-
tás alá helyezését vagy városi jogú nagyközséggé nyilvánítását tervezte. 
 
Az épített művi környezet néhány emléke mentődött csak át a jelenbe. Ezek a kun települé-
sek jellemző, rendkívül sűrűn beépített gyűrűs-sugaras településszerkezet; a klasszicista 
stílusban épült római katolikus templom, a kéttornyú klasszicista református templom, 
mellett az 1739-ből származó – könyvtárrá alakított – barokk műemlék „sóház”, a volt zsi-
nagóga épülete; számos, a századfordulóból és a későbbi évtizedekből származó eklektikus 



 

 
 

 
 

 
és szecessziós földszintes polgárház és a gazdaporta; egy-egy népi építészeti emlék; a köz-
ség határában lévő szélmalom; az országosan is egyedülálló modern Nagykun emlékmű; 
köztéri szobrok és néhány természetvédelmet érdemlő fasor. 
Átöröklődött azonban a település lakosainak szorgalma és a társadalmik, a gazdasági veze-
tés, valamint a lakosság közötti jó kapcsolat és a közös ügyek érdekében történő rendszeres 
összefogás. 
Ennek köszönhető, hogy a település a nehéz időszakban is fejlődött, alkalmazkodó- és ver-
senyképességét megőrizte. 
 
A környéken egyedül Tiszafüred és Törökszentmiklós bizonyult hagyományos tájszervező 
központnak.  
Kunhegyes, amelyet Karcaggal is csupán egy földút köt össze, az említett két tájszervező 
központ vonzáskörzetének határán dinamikus kistérségi szervező központja a Tisza menti 
statikus, stagnáló, tradicionális társadalmi, gazdasági és egyéb szerepkörökkel rendelkező 
falvaknak. Ez utóbbiakból kiinduló közutak csomópontjaiként, természetes központként 
gyűjti így össze az onnan kiinduló kapcsolatokat, illetve elégíti ki igényeiket. 
Mindezt olyan körülmények között teszi, hogy eredményeit csaknem a helyi erőforrások 
koordinálásának köszönheti. Ezért Kunhegyes nemcsak megtartotta, de naponta növeli 
jelentőségét a környező városok gyűrűjében. 
 
Kunhegyes nagyközség történelmi hagyományai, fejlődése eredményeként környezetében 
tartósan térségi és szervező funkciót látott el, számos magasabb szintű ellátási intézmény-
nyel rendelkezett, elérte a városiasodás bizonyos szintjét. 
Dinamikus fejlődése következtében központi jellege, gazdasági, ellátási, közlekedés-
fejlesztési téren egyaránt érvényesült. 
 
Jelentős gazdasági bázisa nyomán foglalkoztatási centrummá vált. 
 
Rendelkezik a városi funkciókat hordozó komplex intézményhálózattal (kereskedelmi, 
szolgáltatási, középfokú oktatási, közművelődési, egészségügyi). 
Vonzáskörzetébe nyolc település – Tomajmonostora, Abádszalók, Tiszabura, Tiszaroff, 
Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Kenderes, Kunmadaras – sorolható.  
Mindezek alapján a 16/1989. (II.5.) NET számú határozattal 1989. március l-től ismét vá-
rosi rangra emelkedett. 
 
Az 1990. évi LXIV. törvény megalkotásával nyílt lehetőség arra, hogy városunk választó-
polgárai a 13 tagú önkormányzati testületbe választott képviselők útján gyakorolják az 
önkormányzathoz való közösségi jogaikat. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának egyes önkormányzati ciklusaiban az önkormányzati 
feladat- és hatáskörök gyakorlását a következő személyi összetételű képviselőtestületi 
szervezetek gyakorolták: 
 
 
Az 1990-1994-ig terjedő önkormányzati ciklusban az 1990. október 14.-i demokratikus 
választás eredményeképpen 
 
- Szelekovszky István polgármester Kunhegyes, Hajnal u. 8. 

- Bodnárné Paksi Julianna Kunhegyes, Rákóczi u. 48. 



 

 
 

 
 

 
- Bollók Emil Kunhegyes, Dózsa György u. 40. 
- Dr.Horváth Lajos Kunhegyes, Zádor u. 2. 
- Dr.Jakab Zoltán Kunhegyes, Wesselényi u. 1/a. 
- Juhász Lászlóné Kunhegyes, Arany János u. 31. 
- Lengyel Zoltán Kunhegyes, Zádor u. 7/a. 
- Mester János Kunhegyes, Kossuth u. 69. 
- Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna Kunhegyes, Dózsa György u. 2/f. 
- Rózsa Gyula Kunhegyes, Beloiannisz u. 107. 
- Szabó András Kunhegyes, Mirhó-köz 4/a. 
- Szabó Lászlóné Kunhegyes, Kossuth u. 150/b. 
- K.Tóth András Kunhegyes, Nagykakatszél u. 9. 
- Vincze László Kunhegyes, Kölcsey u. 12/a. 
 
Az 1994-1998-ig terjedő önkormányzati ciklusban az 1994. december 11.-i demokratikus 
választás eredményeképpen: 
 
- Szelekovszky István polgármester Kunhegyes, Hajnal u. 8. 

- Bollók Emil Kunhegyes, Dózsa György u. 40. 
- Csoma János Kunhegyes, Szabadság tér 4. 
- Gál Lajosné Kunhegyes, Árpád krt. 76. 
- Juhász Lászlóné Kunhegyes, Arany János u. 31. 
- Kontra József  Kunhegyes, Rákóczi u. 10-14. 
- Mester János Kunhegyes, Kossuth u. 69. 
- Nagy Kálmán Kunhegyes, Szabadság tér 13. 
- Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna Kunhegyes, Dózsa György u. 2/f. 
- Somogyi Géza Kunhegyes, Kossuth u. 51. 
- Szabó András Kunhegyes, Mirhó-köz 4/a. 
- Szabó Lászlóné Kunhegyes, Kossuth u. 150/b. 
- K.Tóth András Kunhegyes, Nagykakatszél u. 9. 

- Vincze László Kunhegyes, Kölcsey u. 12/a. 
 
1998-2002-ig terjedő önkormányzati. ciklusban az 1998.október 18-i demokratikus vá-
lasztás eredményeképpen: 
 
- Kontra József polgármester Kunhegyes, Rákóczi út 10-14. 
 
- Csoma János  Kunhegyes, Szabadság tér 4. 
- Dr Erdélyi Iván  Kunhegyes, Kossuth út 49/b. 
- Gál Lajosné                                                    Kunhegyes, Árpád krt. 76. 
- Dr Jakab Zoltán                                               Kunhegyes, Wesselényi út 1./a. 
- Juhász Lászlóné  Kunhegyes, Arany János út 31. 
- Dr Kiss Péter Kunhegyes, Szabadság tér 4. 
- Kun Istvánné                                                   Kunhegyes, Martinovics u. 7.  
- Nagy Sándorné                                                Kunhegyes, Dózsa György u. 61. 
- Dr Prágerné Dr Kádár Magdolna                    Kunhegyes, Dózsa György út 2./f. 
- Szabó András  Kunhegyes, Mirhó-köz 4./a. 
- Szabó Lászlóné Kunhegyes, Kossuth út 150./b. 
- Szatmári Zoltán  Kunhegyes, Wesselényi u. 15. 
- Tar Géza Kunhegyes, József Attila ltp. B/3. 



 

 
 

 
 

 
 
2002-2006-ig terjedő önkormányzati ciklusban a 2002. október 20-i demokratikus válasz-
tás eredményeképpen: 
 
- Kontra József polgármester Kunhegyes, Rákóczi u. 10-14. 
 
- Csoma János Kunhegyes, Szabadság tér 4. 
- Dr.Erdélyi Iván Kunhegyes, Kossuth u. 49/a. 
- Gál Lajosné Kunhegyes, Árpád krt. 76. 
- Ifj.Dr.Horváth Lajos Kunhegyes, Zádor u. 2. 
- Juhász Lászlóné Kunhegyes, Arany János u. 31. 
- Kun Istvánné Kunhegyes, Martinovics u. 7. 
- Metzinger Ferenc Kunhegyes, Arany János u. 11/b. 
- Nagy Sándorné Kunhegyes, Dózsa György u. 61. 
- Simai János Kunhegyes, Béke u. 17. 
- Szabó András Kunhegyes, Mirhó-köz 4/a. 
- Szabó Gábor Kunhegyes, Kossuth u. 45. 
- Szatmári Zoltán Kunhegyes, Wesselényi u. 15/b. 
- Tar Géza Kunhegyes, József Attila ltp. B/3. 
 
A jelenlegi Képviselőtestület a 2006. október 1-i demokratikus választás eredményeként 
alakult meg. 

 
 

II. 
 

1./ Kunhegyes város területe: 148,94 km2 
  népsűrűsége:   61,76 fő/km2  (1995. 01.01.) 
     58,72 fő/km2  (2002. 01.01.) 
     58,52 fő/km2  (2006. 01.01.) 
 
2./ A lakosság száma: 8.717 fő           (2006. 01.01.) 
 Ebből: - férfi 4.280 fő 
  - nő 4.437 fő 
 
 1000 lakosra jutó élveszületés   9,65 
 1000 lakosra jutó halálozás 15,58 
 
 A lakónépesség száma: 8.475 fő            (2006. 01.01.) 
 Ebből: - férfi 4.188 fő 
  - nő 4.287 fő 
 
 1000 lakosra jutó élveszületés  9,00 
 1000 lakosra jutó halálozás 14,00 
 
3./ Lakásállomány: 3.417 
 Ebből: önkormányzati tulajdonú lakás      26 
 
4./ Oktatási-nevelési intézmények: 
 (adatok: 2006/2007. tanév) tanulók pedagógusok 



 

 
 

 
 

 
 - általános iskola    748 fő 79 fő 
 - középfokú iskolák    914 fő 91 fő 
 - óvodák     251 fő 22 fő 
 
5./ Bölcsődébe beírt gyermekek száma:      20 fő 
 Bölcsődei gondozók száma:        3 fő 
 
6./ Krónikus fekvőbeteg ellátás 
 - ágyak száma       32 db 
 
 Háziorvos          4 fő 
 Tüdőbeteg Gondozó Intézet         1 
 Gyógyszertár          2 
 Gyermekszakorvos         1 fő 
 Fogszakorvos          2 fő 
 
7./ Művelődési Központ         1 
 Könyvtár           1 
  
8./ Gázvezeték hálózat 51,9 km 
 Gázcsatlakozó vezeték 21,4 km 
 Vezetékes gázt fogyasztó 2.335 
  
 
9./ Kisfeszültségű elektromos hálózat 54 km 
 Közvilágítási lámpahely 934 db 
 
10./ Belterületi út  58 km 
 Ebből: - kiépített (burkolt) 44 km 
  - útalap  6,1 km 
 
11./ Kiépített belterületi járda 39 km 
 
12./ Ivóvízhálózat hossza 83,9 km 
 Bekapcsolt fogyasztó 3.404  
 Közkifolyó       70  
 
13./ Csatornahálózat hossza 8,8 km 
 Bekapcsolt lakás  326 db 
 Bekapcsolt közület    11 db 
 
14./ Összes zöldterület (park) 31.500 m2   
 Játszóterek száma       1 db 
 



 

 
 

 
 

 
 
                                                                                                         2.számú melléklet 
 
 
 

A képviselőtestület tagjainak fontosabb adatai 
 
 
 
 
 

Sor 
szám 

N é v Lakcím Telefon Munkahely Telefon 

 1. Szabó András Mirhó-köz 4/a. 530-161 Polgármesteri Hivatal 326-940 
 2. Vincze László Kölcsey u. 12/a. 326-898 Református Iskola 325-230 
 3. Csoma János Garay u. 20. 325-446 OTP fiókigazgató  
 4. Dienes Attila Magyar u. 13.  vállalkozó  
 5. Emődi Imre Dózsa Gy. u. 33. 326-258 vállalkozó  
 6. Dr.Horváth Lajos Bethlen G. u. 18. 326-574 ügyvéd 325-044 
 7. Dr.Kiss István Szabadság tér 4. 326-021 Orvosi Rendelő 336-309 
 8. Kun Istvánné Martinovics u. 7.  326-550 Nagy László Szak-

képző Iskola, Gimná-
zium és Kollégium 

530-178 

 9. Madarasi Imre Kossuth u. 88. 335-070 Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola és Alterna-
tív Szakiskola 

530-151 

10. Metzinger Ferenc Arany J. u. 11/b . 326-383 Nagy László Szak-
képző Iskola, Gimná-
zium és Kollégium 

530-149 

11. Nagy Kálmán Zádor u. 2/a.  Református Egyház 530-143 
12. Szabó Zoltán Nyár u. 14.  Agromix Kft. 325-268 
13. Szász Gábor Feketehegy u. 

27/a. 
 Kunhegyes Városért 

Közalapítvány 
530-173 

14. Szathmári Ist-
vánné 

Mikes u. 9. 326-956 E.On Szolnok  

 
 
 
    
                                                                          
 
    
                                                                                                          



 

 
 

 
 

 
 3. számú melléklet 

 

Az  előterjesztések  készítésének rendje, tartalmi és  formai 
követelményei 

 
 
A képviselőtestület a Szabályzat 8. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján a testület elé ke-
rülő beszámolók, jelentések, tájékoztatók, előterjesztések (a továbbiakban: előterjesztések) 
készítésének rendjét, tartalmi és formai követelményeit a következők szerint szabályozza: 
 
 

I. 
Az előterjesztések főbb elemei 

 
1./ Az előterjesztés két részből áll, jelentő vagy indokolási és határozati javaslatból. 
 
 A jelentő rész tartalmazza: 
 

a./ - egyedi előterjesztések esetében a hatáskört biztosító jogszabályt, 
 - tájékoztatást a korábban hozott testületi határozatok végrehajtásáról, 
 
b./ helyzetelemzés: 
 - mindazon információkat, adatokat, amelyek a döntés meghozatalához szüksége-

sek, 
 - a társadalmi, gazdasági összefüggéseket, utalva a központi célkitűzésekre, jogsza-

bályi előírásokra, 
 - a területen meglévő és megfogalmazott érdekeket, véleményeket, 
 - az előkészítésben közreműködő szervek és személyek érvekkel alátámasztott ál-

láspontját, 
 - a meglévő gondokat és a megszüntetésük érdekében teendő intézkedéseket, 
 - az elérendő célokat, 
 
c./ több döntési változat lehetősége esetén az egyes változatok várható hatását, a mel-

lette és az ellene szóló érveket. 
 

2./ Egyszerűbb döntést igénylő ügyekben az előterjesztés első részének kidolgozása mel-
lőzhető. 

 
3./ A határozati javaslat tartalmazza: 
 

a./ A bevezető rész: 
 - általános értékelő megállapítást, 
 - egyedi határozatnál a hatáskört biztosító jogszabályi hivatkozást. 
 
b./ A rendelkező rész jogszabályszerű tömörséggel: 
 - előremutató, célratörő, konkrét feladat-meghatározást, 
 - a végrehajtásban érintett szervek feladatait, 
 - a végrehajtás határidejét naptári nap megjelölésével, 
 - a végrehajtásért felelős szervet, vagy személyt. 



 

 
 

 
 

 
 
c./ Egyéb rendelkezések: 

 - a végrehajtásban közreműködő bizottság(ok) tennivalóit, 
 - a végrehajtásról történő beszámolás módját, határidejét, felelősét, 
 - azonos témakörben korábban hozott határozat további hatályban tartásáról, módo-

sításáról, vagy hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezést, 
 - a sajtó tájékoztatására vonatkozó javaslatot, 
 - a határozatról értesítendő szervek és személyek nevét és címét. 
 

4./ A határozati javaslatban csak a testület feladatkörébe tartozó feladatok szerepelhetnek. 
 
5./ A határozati javaslat a jelentő részben feltárt gondok megoldására tegyen javaslatot. 
 
6./ A határozat jelölése:  a döntés sorszáma/év (hónap római számmal, nap arab számmal); 

döntéshozó megnevezése rövidítve határozat (pl: 1/2007.(I.12.)  Kt., PB., stb. határo-
zat). 

 
II. 

Az előterjesztések alaki követelményei 
 

1./ Az előterjesztéseket általában írásban kell kiadni. 
 
2./ Az előterjesztés fejrésze tartalmazza az előterjesztő szerv, vagy személy megnevezését. 
 
3./ Az előterjesztés címe: „Beszámoló”, „Jelentés”, „Tájékoztató”, vagy „Előterjesztés”. 
 Ez alatt szerepel az előterjesztés tárgya. 
 
 

III. 
Az eljárási szabályok 

 
1./ Az előterjesztés előkészítéséért annak előadója felelős. 
 
2./ Az előadó köteles mindazokkal, akiknek a döntés végrehajtásában részt kell venni, a 

tervezetet az előkészítés időszakában egyeztetni, véleményeztetni. 
 
3./ Nem önkormányzati szerv előterjesztése esetén az ágazatilag illetékes belső szervezeti 

egység vezetője felelős azért, hogy az előterjesztés a szabályozásban foglalt követel-
ményeknek megfeleljen. 

 
4./ Az előterjesztéseket legkésőbb az ülés előtt egy héttel – munkatervben szereplő előter-

jesztéseket a munkatervben meghatározott határnapig – kell a jegyző részére átadni. 
 
5./ A polgármester esetenként engedélyt adhat a szabályozásban foglalt követelményektől 

való eltérésre. 
 
6./ Kétfordulós tárgyalási mód szerint – előbb a koncepció, majd a végleges döntési javas-

lat kidolgozásával – kell előkészíteni a közmeghallgatást is igénylő témákat. (Szabály-
zat 26. §.) 



 

 
 

 
 

 
7./ A kisebbségi, vagy ellenvéleményeket a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke ismer-

teti a képviselőtestület ülésén. 
 
 

IV. 
A testületi ülést követő feladatok 

 
1./ A testületi határozatok végleges megszövegezése az előterjesztő feladata. 
 Az ülésen elhangzott módosítások alapján elkészített határozatot az ülést követő két 

napon belül a jegyzőnek kell átadni. 
 
2./ A hozott testületi határozatokat az érdekelteknek jegyzőkönyvi kivonat formájában 

meg kell küldeni. 
 
 

V. 
A testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolás szabályai 

 
1./ A lejárt határidejű testületi határozat végrehajtásáról az abban megjelölt személy, testü-

let esetén annak vezetője a végrehajtási határidő lejártát követő testületi ülésen számol 
be. 

 
2./ A végrehajtásról szóló jelentés tartalmazza: 
 - a végrehajtás érdekében tett intézkedést, az elért eredményeket, összevetve a célkitű-

zésekkel, 
 - a végrehajtást akadályozó tényezőket, 
 - a még meglévő gondokat, tennivalókat, 
 - a határozat további sorsára vonatkozó javaslatot (hatályban tartás, módosítás, hatá-

lyon kívül helyezés). 
 
 

VI. 
A tisztségviselők és a belső szervezeti egységek vezetőinek feladatai  

az előterjesztések előkészítésével kapcsolatban 
 

1./ A tisztségviselők és a belső szervezeti egységek vezetői a testületi munkatervben meg-
határozottak szerint vesznek részt az előterjesztések előkészítésében. 

 
 Ennek során: 
 - figyelemmel kísérik azok előkészítését, 
 - összehangolják az abban résztvevő személyek munkáját, 
 - biztosítják a téma szerint érintett szervek véleményének kikérését, 
 - segítik a bizottságok közreműködését, 
 - a nem önkormányzati szervek részére segítséget nyújtanak, 
 - megvalósítják az e szabályzatban foglalt rendelkezéseket. 
 
2./ A jegyző a fentieken túl: 
 - ellenőrzi az e szabályozásban foglaltak érvényesülését, 
 - mulasztás esetén megteszi a szükséges intézkedést. 



 

 
 

 
 

 
4. számú melléklet 

 
 

Az önkormányzati rendeletalkotás részletes előkészítési, eljárási 
rendje, szerkesztési követelményei 

 
 
1./ Az önkormányzati rendelet a helyi közhatalom gyakorlását jelenti, az állampolgárok 

jogait, kötelezettségeit érinti. 
 
2./ A képviselőtestület önkormányzati rendeletet alkothat: 
 a./  törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá 
 b./  törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására. 
 
3./ Az önkormányzat a megszűnt tanács jogutódja, a hatályos rendeleteket a Szabályzat 

11. számú melléklete  sorolja fel. 
 
4./ A hatályos önkormányzati rendeleteket rendszeresen felül kell vizsgálni. 
 A felülvizsgálatot a jegyző – az Ügyrendi Bizottság, vagy a rendelet tárgya szerint ille-

tékes bizottság bevonásával – végzi. 
 
5./ Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: 
 - a települési képviselő, 
 - a képviselőtestület bizottsága, 
 - a helyi társadalmi szervezet vezető testülete, 
 - a jegyző. 
 
6./ A kezdeményezést a polgármesterhez lehet benyújtani.  
 A polgármester – általában a polgármesteri hivatal és a tárgy szerint illetékes bizottság 

bevonásával – a kezdeményezést megvizsgálja, majd a javaslatot a képviselőtestületnek 
nyújtja be. 

 
7./ A képviselőtestület állást foglalhat a rendelet tervezetének előkészítéséről, főbb elvei-

ről. Meghatározhatja az előkészítés menetét, az egyeztetés és a vitafórumok rendjét. Az 
előkészítéssel megbízhatja valamely bizottságát, vagy az előkészítésre külön bizottsá-
got hoz létre. 

  
 Kétfordulós tárgyalási mód szerint kell előkészíteni a közmeghallgatást is igénylő napi-

rendeket. (Szabályzat 26. §.) 
 
 A szakmai előkészítés minden esetben a jegyző feladata. 
 A tervezet előkészítéséhez a képviselőtestület más szakértőket is felkérhet. 
 
8./ Az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról a 

polgármester vagy a jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet. 
 
9./ Az önkormányzati rendelet kötelező szabályaihoz kapcsolódjanak jogkövetkezmények, 

melyek ösztönöznek az előírások követésére. 
 



 

 
 

 
 

 
 Ennek érdekében az önkormányzati rendelet: 
 a./  jogot, előnyt, vagy hátrányt állapít meg, illetőleg 
 b./  az előírást be nem tartókat joghátránnyal sújtja: 
  - megvonja a rendeletben biztosított jogot, vagy 
  - pénzbírság kiszabását helyezi kilátásba. 
 
10./  A rendelet megalkotását követően, annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti, gon-

doskodik továbbá 
 
 - a rendelet kihirdetéséről (Szabályzat 24.§.) 

- a hatályosulásról (4. számú melléklet 4./ pontja). 
 
 

11./ A rendelet jelölése: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének; a rende-
let sorszáma/év (hónap római számmal, kihirdetés napja arab számmal) rendelete (pl: 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2004.(I.12.) rendelete). 

 
12./ Az Aht.118.§ által előírt költségvetési és zárszámadási rendeletek táblázatait az aláb-

biak szerinti formában és adattartalommal kell előterjeszteni. 
 

 



 

 
 

 
 

 
4/ a. számú melléklet2 

 

"SZMSZ módosítás 
mellékletei (1).xls"

                                                 
2 A rendelet 4/a. számú mellékletét az 1/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet 2010. február 16. napjával 
módosította. 



 

 
 

 
 

 
 

5/a. számú melléklet 
 
 

A polgármester képviselőtestület által meghatározott feladatai 
 

 
 1./ Őrzi az önkormányzat pecsétjét. 
 
 2./ Ellátja az önkormányzat törvényes képviseletét. 
 Ennek keretében: 

- aláírja az önkormányzat nevében kiállított okiratokat (szerződéseket, felterjeszté-
seket, meghatalmazást ad a peres ügyek vitelére, stb.) 

- átveszi a helyi népszavazásra és a népi kezdeményezésre irányuló indítványokat. 
 
 3./ Gondoskodik az önkormányzat rendeleteinek és határozatainak végrehajtásáról. 
 
 4./ Évente kétszázezer forint értékhatárig, a képviselőtestület előzetes hozzájárulása nél-

kül, tehát költségvetési előirányzat hiányában – de pénzügyi fedezet biztosíthatósága 
esetén – is utalványozhat, s erről a testület soron következő ülésén jelentést tesz. 

 
 5./ Összehangolja a bizottságok munkáját. 
 
 6./ Irányítja az alpolgármester munkáját. 
 
  7./  Havonta egy alkalommal fogadónapot tart. 
 
  8./ Ha a képviselőtestület döntését az önkormányzat érdekét sértőnek tartja, kérheti az 

ügy ismételt megtárgyalását. 
 
 9./ Átveszi az önkormányzati rendelet alkotásra irányuló kezdeményezéseket, tervezete-

ket. 
 
10./ Kapcsolatot tart az országgyűlési képviselővel, a megyei közgyűlés tisztségviselői-

vel, a közigazgatási hivatallal, a parlamenti pártokkal, egyházakkal, és a szomszédos 
települések önkormányzatainak tisztségviselőivel. 

 
11./ Elősegíti az önkormányzati munka nyitottságát, a lakossági és sajtótájékoztatást. 
 
12./ Hosszabb ülés, vagy ülésszak esetén a képviselőtestület ülésének levezetésével járó 

feladatait megoszthatja az alpolgármesterrel. 
 
13./ A képviselőtestület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a 

képviselőtestület hivatalát. 
 
14./ A jegyző javaslatának ismeretében meghatározza a hivatal feladatait az önkormány-

zat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. 
 



 

 
 

 
 

 
15./ Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzati intézmény-

vezetők, valamint az önkormányzat által létrehozott egyszemélyes gazdasági társasá-
gok vezetői tekintetében.  

 
16./ Az általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a jegyző hatáskörébe tar-

tozó munkáltatói ügyekben. (Ötv. 36. §. (2) bekezdés b./ pont) 
 
17./ Véleményezi a térképészeti határkiigazítás, illetve a földrajzi nevek megállapítása 

tárgyában keletkezett ügyeket. (Fh.tv. 39. §. (2) bekezdés) 
 
18./ A piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, intézke-

dést kezdeményez. (Fh.tv. 67. §.) 
 
19./ Gondoskodik az önkormányzat kezelésében lévő közutak tisztántartásáról, a hó elta-

karításáról, az út síkossága elleni védekezésről. 
 Meghatározott időközönként, de legalább ötévenként felülvizsgálja a közút forgalmi 

rendjét. (1988. évi I. törvény 34. §. (2), (5) bekezdés) 
 
20./ Végzi a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos 

helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat. (Fh. Tv. 111. §. (1) bekezdés) 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
5/b. számú melléklet 

 
 
 

 
 

Az alpolgármester képviselőtestület által meghatározott 
feladatai 

 
 
 
 

1./ Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát. (1990. évi LXV. 
törvény 34. §.) 

 
2./ Részt vesz a testületi ülés működési feltételeinek megteremtésében. 
 
3./ Segíti az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok munkáját. 
 
4./ Közreműködik a testületi döntések tervezetei előkészítésében. 



 

 
 

 
 

 
5/c. számú melléklet 

 
 

A jegyző képviselőtestület által meghatározott feladatai 
 
 

 1./ A polgármester irányításával előkészíti a képviselőtestület és a bizottságok elé kerülő 
előterjesztéseket. 

 
2./ Megszervezi a képviselőtestület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester 

munkájához kötődő ügyviteli munkát. 
 Ennek keretében különösen: 

- elkészítteti a képviselőtestületi ülések hiteles jegyzőkönyvét, 
- gondoskodik a jegyzőkönyvek és a jegyzőkönyvi kivonatok érdekeltek részére 

történő eljuttatásáról, 
- gondoskodik a hozott döntések naprakész nyilvántartásáról, 

 
3./ Kezdeményezi a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a hatályos helyi rende-

letek módosítását. 
 
 4./ Tájékoztatja a képviselőtestületet évente egy alkalommal a hivatal munkájáról és az 

ügyintézésről. 
 
 5./ Gondoskodik a munkaköréhez tartozó ügyekre vonatkozó statisztikai adatok gyűjté-

séről és a városi adatbank kialakításáról. 
 
 6./ Vezeti a Polgármesteri Hivatalt, megszervezi annak munkáját. 
 
 7./ Gondoskodik arról, hogy a Polgármesteri Hivatal keretében az állampolgárok ingye-

nes jogtanácsadásban részesülhessenek. 
 
 8./ Gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal dolgozói tekintetében. 
 
 9./ A hivatal dolgozóit megbízza a szakterületek körébe tartozó ügyek elintézésével. 
 
10./ Gondoskodik az önkormányzati rendeletek hiteles szövegének összeállításáról, kihir-

detéséről. 
 
11./ Hetente egy alkalommal fogadónapot tart. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
5/d. számú melléklet 

 
 

A képviselőtestület önkormányzati hatósági hatáskör átruhá-
zásról szóló döntése 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közigazgatási hatósági eljárás 
és hatósági szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) be-
kezdése és a 173. § (4) bekezdése alapján a hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági 
ügyek csoportjából a lent felsorolt hatósági hatáskörök átruházásáról döntött: 
 
 

1. A képviselőtestület a város címerének és zászlajának a 36/2003.(XII.16.) rendelet 
3. §-ban meghatározott engedély nélküli előállítása, használata, vagy forgalomba 
hozatala esetén a polgármesterre ruházza át a címer és zászlóhasználati engedély 
visszavonásának jogát, ha az engedélyezett a rendelet 14. § (1) bekezdésében előírt 
szabálysértési tényállást bizonyítottan elkövette, illetőleg ha a címer és zászló 
használatára méltatlanná vált. (36/2003.(XII.16.) Ör. 14. § (2) bek.) 

 
2. A képviselőtestület az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-

nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletek, az egyéb 
belterületi földrészletek közhasználatra átadott része tekintetében a közterület hasz-
nálati engedély kiadásának, illetve indokolt esetben annak megtagadásának, vissza-
vonásának jogát a polgármesterre ruházza át.(34/2004.(VII.16.) Ör. 4. § (1) bekez-
dés) 

 
3. A képviselőtestület a települési hulladékkezelési közszolgáltatás szolgáltatási díjá-

nak fizetési kötelezettsége 50 %-os mérséklésének jogát a polgármesterre ruházza 
át.(35/2004.(VII.16.) Ör. 15. § (5)-(6) bekezdés) 

 
4. A képviselőtestület lakásfenntartási támogatás megállapításának, a jogosulatlanul 

és rosszhiszeműen felvett támogatás megtéríttetésének jogát a polgármesterre ru-
házza át. (Sztv.17.§, 38-39. §) 

 
5. A képviselőtestület az átmeneti segély megállapításának jogát a polgármesterre ru-

házza át. (Sztv. 45. §) 
 

6. A képviselőtestület a temetési segély megállapításának jogát a polgármesterre ru-
házza át. (Sztv. 46. §) 

 
7. A képviselőtestület a méltányossági közgyógyellátás megállapításának jogát a pol-

gármesterre ruházza át. (Sztv. 50. § (3) bek.)    
 

8. A képviselőtestület azonnali intézkedést igénylő esetben a rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatás megállapításának jogát a polgármesterre ruházza át, ilyen intézke-



 

 
 

 
 

 
déséről a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottságot köteles írásban értesíteni. 
(5/2006.(II.15.) Ör. 5. § (2) bekezdés, Gyvt. 21.§ (1) bek.) 

 
9. A képviselőtestület a szociális kölcsön megállapításának jogát a Szociálpolitikai és 

Egészségügyi Bizottságra ruházza át. (Sztv. 45. §) 
 

10. A képviselőtestület az ápolási díj megállapításának, felülvizsgálatának, megszűnte-
tésének, valamint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás megtérítte-
tésének jogát a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. (Sztv.17.§, 
40-44. §) 

 
11. A képviselőtestület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításának jogát 

a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. (Gyvt. 21. § (1) bekez-
dés) 

 
 
A hatáskörök gyakorlása során: 

� a közigazgatási hatósági eljárásról és hatósági szolgáltatásról szóló 2004. 
évi CXL. törvény, 

�  valamint az ágazati törvények, 
� így különösen a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény,  
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény,  
� valamint a közúti közlekedésről szóló l988. évi I. törvény,  
� a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény,  
� vonatkozó végrehajtási rendeleteik és a helyi önkormányzati rendeletek uta-

sításai szerint kell eljárni. 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
6. számú melléklet3 

 

 

A bizottságok jegyzéke, elnökei, tagjai 
 

 

 

 

Ügyrendi Bizottság 
A bizottság elnöke: Nagy Kálmán önkormányzati képviselő 
A bizottság tagjai: Kontra József önkormányzati képviselő 
 Szabó István önkormányzati képviselő 
 
 
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
A bizottság elnöke: Metzinger Ferenc önkormányzati képviselő 
A bizottság tagjai: Dr.Horváth Lajos önkormányzati képviselő 
 Magyar György önkormányzati képviselő 
 Jóvér István Nyár u. 29. 
 Richter Károlyné Hajnal u. 44/a. 
 
 
 
 
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
A bizottság elnöke: Szabó István önkormányzati képviselő 
A bizottság tagjai: Magyar György önkormányzati képviselő 
 Nagy Kálmán önkormányzati képviselő 
 Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna önkormányzati képviselő 
 Emődi Imre Dózsa György u. 33. 
 Szabó Istvánné Petőfi u. 3/a. 
 Bordács Jánosné Vadász u. 6. 
 

 
 
 

 

                                                 
3 A  21/2010. (X.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította 2010. október 12-i hatállyal.  



 

 
 

 
 

 
7. számú melléklet 

 

 
A bizottságok feladat- és hatásköre 

 
 

I. a./  A bizottságok alakuló ülésükön 
 - elnökhelyettest választanak 
 - kidolgozzák munkaprogramjukat, üléstervüket, valamint működési szabályzatu-

kat, 
 
b./ folyamatosan feldolgozzák a működési körükbe tartozó jogszabályokat, önkor-

mányzati rendeleteket, határozatokat, 
 
c./ részt vesznek a korábbi testületi határozatok felülvizsgálatában, azok részbeni, 

vagy teljes hatályon kívül helyezését javasolhatják.  
 

II. Az egyes bizottságok sajátos feladatai: 
 
 

Ügyrendi Bizottság: 
 
1./ Ellátja a képviselőtestület működéséhez kötődő titkos szavazás lebonyolítását, a tit-

kos szavazás eredményének megállapítását. 
 
2./ Közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat, az önkormányzati rendeletek 

kidolgozásában, hatályosulásának ellenőrzésében. 
 Javaslatot tesz a dokumentumok módosítására. 
 
3./ Városi szinten koordinálja a jogpropaganda munkát. 
 
4./ Rendszeres kapcsolatot tart a bizottság munkáját közvetlenül segítő jegyzővel. 
 
5./ Figyelemmel kíséri és véleményezi az önkormányzat által kötött szerződéseket, s az 

önkormányzat jogvitáit. 
 
6./ Előzetesen véleményezi az intézményvezetői pályázatokat. 
 
7./ Javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére. (1994. évi LXIV. törvény 3. §. (4) 

bekezdés) 
 
8./ Ellátja a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának nyil-

vántartását és ellenőrzését. (2000. évi XCVI. törvény  10/A. §. (3) bekezdése) 
 



 

 
 

 
 

 
 
Pénzügyi Bizottság 
 
1./ Az önkormányzatnál és intézményeinél véleményezi: 
a./ a költségvetési terv gazdasági koncepcióját és az éves költségvetési javaslat rendelet 

tervezetét, 
 
b./ a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló tervezetét és a zárszámadási 

rendelet tervezetét. 
 
2./ Ellenőrzi a jóváhagyott költségvetés felhasználását, figyelemmel kíséri a költségve-

tési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás 
(vagyonnövekedés-csökkenés) alakulását, értékeli az azt, előidéző okokat. 

 
3./ Közreműködik az önkormányzati vagyon nyilvántartásba vételében, ellenőrzi az ön-

kormányzati vagyon törvényes, okszerű felhasználását. 
 
4./ Véleményezi a pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és a tartalék fel-

használására irányuló javaslatokat. 
 
5./ Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a 

pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvé-
nyesítését. 

 
6./ Haladéktalanul közli vizsgálati megállapításait a képviselőtestülettel, amennyiben a 

képviselőtestület nem ért egyet a vizsgálati megállapításokkal, a vizsgálati jegyző-
könyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek. 

 
7./ Különös gondot fordít a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati felada-

tok következetes szétválasztására. 
 
8./ Városfejlesztési Bizottsággal közösen kidolgozza a helyi adók rendszerét és vizsgál-

ja azok gazdasági hatásait. 
 
9./ A többi bizottságtól érkező, pénzügyi kihatású javaslatokat megvizsgálja, s annak 

eredményeként a bizottság elnöke a döntést hozó képviselőtestületi ülésen ismerteti. 
 
10./ Folyamatos munkakapcsolatot tart a polgármesterrel. 
 
 
Városfejlesztési Bizottság 
 
1./ Vizsgálja a város gazdasági adottságait. 
 
2./ Kidolgozza az önkormányzat rövid- és hosszú távú gazdasági programját, ennek so-

rán: 
 - javaslatot tesz a feladatok megvalósításának sorrendjére, ütemére, s 
 - alternatívákat fogalmaz meg. 
 



 

 
 

 
 

 
 A program kidolgozásakor figyelembe veszi: 
 - az ország és az önkormányzat teherbíró képességét, 

- az önkormányzat gazdasági hátterét. 

3./ A Pénzügyi Bizottsággal közösen kidolgozza a helyi adók rendszerét és vizsgálja 
azok gazdasági hatásait. 

4./ Kidolgozza a város vállalkozási irányvonalát. 

5./ Előmozdítja a helyes gazdasági mikrostruktúra kialakítását. 

6./ Biztosítja az önkormányzat és a vállalkozók szoros együttműködését, társulási 
készségét. 

7./ Javaslatokat dolgoz ki arra, hogy az önkormányzat a tulajdonát képező javakkal 
vállalkozásokban vegyen részt. 

8./ Felülvizsgálja – elsősorban az önkormányzati szektorhoz tartozó területeken – a 
gazdaságtalanul üzemelő egységek tevékenységét, s javaslatot tesz átszervezésükre, 
vagy megszüntetésükre. 

9/ Kezdeményezi a város közműveinek fejlesztését, az önkormányzati tulajdonba került 
közművek megfelelő üzemeltetésére javaslatot tesz. 

10/ Figyelemmel kíséri, elemzi és ellenőrzi különösen: 

- az áruellátást 
- a lakásépítést, lakásgazdálkodást 
- az építőipart, a közlekedést 
- az ipari, kereskedelmi, élelmiszergazdasági, munkaügyi és kommunális ellátást 
- a lakossági szolgáltatást. 

A fentiekhez kötődő programok előkészítésében és végrehajtásában részt vesz. 

11/ Előzetesen véleményezi a településrendezés körében: 

 a./ a településfejlesztési koncepciót 

 b./ a településszerkezeti tervet 

 c./ a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet. 

12/ Vizsgálja a városüzemeltetés és a közterület-felügyelet hatékonyságát, szükség sze-
rint kezdeményezi a közterületekről szóló helyi rendelet módosítását, illetőleg új 
rendelet alkotását. 

13/ Előzetesen véleményezi a más bizottság hatáskörébe nem tartozó, egyéb önkor-
mányzati intézmények alapítására, megszüntetésére irányuló döntés-tervezeteket. 

 
14/ Figyelemmel kíséri, illetve ellenőrzi a környezet- és természetvédelem kérdéseit, 

egyetértési jogot gyakorol az e tárgykörben készülő képviselő testületi előterjeszté-
sek szempontjából. 



 

 
 

 
 

 
 
15/ Javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat tulajdonában álló műemlékek védelméről, 

fenntartásáról és méltó hasznosításáról, egyetértési jogot gyakorol az e tárgykörben 
készülő képviselő testületi előterjesztések szempontjából. 

 
16/ Együttműködik az önkormányzat területén lévő műemléki értékek (műemlék, mű-

emléki jelentőségű terület, műemléki környezet) védelmében az erre szakosodott 
társadalmi szervezetekkel, mozgalmakkal, egyetértési jogot gyakorol az e tárgykör-
ben készülő képviselő testületi előterjesztések szempontjából. 

 
17/ Összefogja és koordinálja a város múltjának és hagyományainak feltárására irányuló 

társadalmi tevékenységeket, egyetértési jogot gyakorol az e tárgykörben készülő 
képviselő testületi előterjesztések szempontjából. 

 
18/ Indítványt tesz az önkormányzat területén található és műemléki oltalmat érdemlő 

értékek védetté nyilvánításának, illetőleg a védettség megszüntetésének kezdemé-
nyezésére, továbbá előzetesen véleményezi az erre irányuló szakhatósági javaslato-
kat, egyetértési jogot gyakorol az e tárgykörben készülő képviselő testületi előter-
jesztések szempontjából. 

 
19/ Megoldást keres a város területén lévő és műemléki védettség alatt nem álló, de a 

település sajátos jellegének megőrzésében helyi jelentőséggel bíró építészeti és te-
lepülésszerkezeti értékek megóvásáról történő önkormányzati gondoskodás megva-
lósítására, egyetértési jogot gyakorol az e tárgykörben készülő képviselő testületi 
előterjesztések szempontjából. 

 
20/ Figyelemmel kíséri az idegenforgalom helyi alakulását, kezdeményezést tesz a tu-

risztikai célpontok, látnivalók, a falusi turizmus fejlesztésében az önkormányzat 
szerepvállalásának mértékére és eszközeire. 

 
21/ Kifejti javaslatát, véleményét a költségvetés és egyéb önkormányzati döntés elfoga-

dása előtt az idegenforgalmat, környezetvédelmet érintő kérdésekben.  
 
22/ Javaslatot dolgoz ki idegenforgalmi koncepció készítésére, vizsgálja a településren-

dezésre vonatkozólag.  
 
23/ Javaslatot tesz marketing terv készítésére, a település menedzselésére.  
 
24/ Előzetesen véleményezi az idegenforgalmi, környezetvédelmi pályázatok anyagát.  
 
25/ Elkészíti az önkormányzat munkáját külföldi kapcsolatok építésénél, szakmai szer-

vezetekkel való együttműködésében mind megyei, regionális, országos szinten. 
 
26/ Előzetesen véleményezi a városról kikerülő nemzetközi, országos kiadványok anya-

gát. 
 



 

 
 

 
 

 
 

Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság 
 
1./ Ellenőrzi: 
 - a gyermek- és ifjúságvédelem kérdéseit, 
 - az ifjúságpolitikai intézkedéseket, 
 - az idősek, betegek és megváltozott munkaképességűek helyzetét, 
 - a szociális segélyezési gyakorlatot. 
 
2./ Figyelemmel kíséri, illetve ellenőrzi: 
 a./  a közegészségügy kérdéseit, 
 b./  az alkoholizmus elleni küzdelem problémáit. 
 
3./ Elemzi a város egészségügyi és szociális ellátottságát, javaslatokat dolgoz ki a 

színvonal javítására. 
 
4./ Előzetesen véleményezi: 
 az önkormányzati egészségügyi és szociális intézmények alapítására, megszünteté-

sére irányuló döntés tervezeteket. 

 
5./ Javaslatot dolgoz ki az egészségügyi és szociális intézmények hatékonyabb működ-

tetésére. 
 
6./ Különös gondot fordít: 
 - az egészséges életmód propagálására, 
 - a városi szociális háló kiépítésére és hatékony működtetésére. 
 
7./ Megállapítja a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatását. 
 
8./ Megállapítja az ápolási díjat. (Sztv. 40-44. §.) 
 
9. Megállapítja a szociális kölcsönt. (Sztv. 45. §) 
 
10. Megállapítja a társadalmi gondozók és az Idősek Klubjában végzett orvosi munka 

díjazását. (Fh.tv. 135. § o.pont) 
 
 
 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság4 
 
1./ Elemzi a város művelődési, oktatási, sport ellátottságát, javaslatokat dolgoz ki a 

színvonal javítására. 
 
2./ Közreműködik a hozzátartozó ágazatok programjainak, költségvetésének előkészí-

tésében, véleményezi azokat és ellenőrzi a végrehajtást. 
 
3./ Ellenőrzi: 

                                                 
4 A 18/2007. (IX.14.) önkornmányzati rendelet 2. §-a módosította 2007. szeptember 14-i hatállyal.  



 

 
 

 
 

 
 - a központi és helyi művelődéspolitikai célkitűzések végrehajtását, 
 - a városban folyó közművelődési munkát. 
 
4./ Figyelemmel kíséri, illetve ellenőrzi: 
 - az iskolai oktatást, a tömegsportot és a diáksport helyzetét. 
 
5./ Előzetesen véleményezi: 
 - az önkormányzati oktatási-kulturális és sportintézmények alapítására, megszünte-

tésére irányuló döntés-tervezeteket, 
 - a közoktatási intézmények vezetői pályázatait, 
 - az utcanév megállapítására, vagy megváltoztatására irányuló javaslatokat. 
 
6./ Javaslatot dolgoz ki a művelődési, oktatási, sport intézmények hatékonyabb 

működtetésére.  
 
7./ Az egyházak, civil szervezetek által kezdeményezett témákat napirendre tűzi, ezek-

ben szükség szerint állást foglal, javaslatot tesz. 
 
8./ Meghatározza a könyvtár feladatait, véleményezi a szervezeti és működési szabály-

zatát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Összetétele:  
1 fő oszt.vez., 
3 fő előadó 
 

Feladata: 
testületi, bizottsági 
tevékenység se-
gítése 
adminisztrációs, 
jogi, jogpropaganda 
munka végzése 
ügyviteli, ügyirat-
kezelési feladatok

informatikai, 
számítástech-nikai 
feladatok 

munkaügyi és   
TB feladatok 
végzése 

Összetétel: 
1 fő csop. vez. 
3 fő előadó 
 
Feladata: 
Számviteli, pénzügyi, 
gazdálkodási, tervezé-
si, elemzési feladatok 
végzése, költségvetés, 
beszámoló készítése 

Összetétel: 
1 fő csop.vez. 
1 fő előadó 
 
Feladata: 
Vállalkozási, beruhá-
zási, vagyonkezelési 
feladatok, vagyon-, 
szerződések-, tartozá-
sok nyilvántartása, 
közbeszerzés, árveré-
sek 

Összetétel: 
6 fő előadó 
1 fő ügyk. 
 
Feladata: 
általános igazgatás, 

anyakönyvi igazga-
tás, 
ipari, kereskedelmi, 
élelmiszergaz-
dasági, 
szociális és gyám-
ügyi feladatok 
gyámhatósági 
feladatok 
hulladékgazdálko-
dás 
 
földművelés-ügyi 
hatósági tevékeny-
ség 
közterület kezelés 
ügyfélszolgálat 
marhalevél-kezelés 

Összetétel: 
1 fő hiv. vez. 

1 fő előadó 
 
Feladata: 
törvényben 
meghatározott 
feladatok 
ellátása 

 
gyermek- és 
ifjúságvédel-
mi feladatok 
 

Összetétel: 
1 fő hiv. vez. 
1 fő előadó 
 
Feladata: 
környezetvé-
delem, közle-
kedési, víz-
ügyi,építési 
hatósági 
tevékenység 
 
 

TITKÁRSÁG 

Költségvetési 
csoport 

GAZDASÁGI  OSZTÁLY 
1 fő osztályvezető 

Vagyongazd. 
csoport 

Adócsoport 

Kiskincstár 

Összetétel: 
5 fő előadó 
 
Feladata: 
törvényben 
meghatáro-zott 
népesség-
nyilvántartási, 
gépjármű-
ügyintézési, 
vállalkozási és 
személyi 
igazolvány 
kiállítási, 
adatkezelési 
feladatok, 
útlevél ügyin-
tézés 

IGAZGATÁSI 
OSZTÁLY 

1 fő osztályvezető 

OKMÁNY-
IRODA 

VÁROSI 
GYÁM-

HIVATAL 

VÁROSI  
ÉPÍTÉSI  
HIVATAL 

POLGÁRMESTER 

ALJEGYZŐ 

JEGYZŐ 

Összetétel: 
1 fő csop.vez. 
2 fő ük. 
 
Feladata: 
adóigazgatási 
feladatok, illeték, 
ing. kezelés, végre-
hajtás, hatósági biz. 

Összetétel: 
1 fő csop.vez. 
2 fő előadó 
 
Feladata: 
intézményi 
pénzügyi, szám-
viteli, munkaügyi 
feladatok ellátása 

Belső ellenőr 

TÖRZSKAR 

Összetétel: 
1 fő csoportvezető 
4 fő előadó 
 
Feladata: 
az önkormányzat által 
benyújtandó pályázatok 
készítése 

Városi építész Önkor-
mányzati építészeti 
feladatok, önkormányza-
ti pályázatok műszaki 
tartalmának előkészítése, 
önkormányzati beruhá-
zások bonyolításában 
közreműködés, műem-
lékvédelem, városrende-
zési tervek kezelése, 
koncepciók kidolgozása 
és kezelése 

Oktatási, közművelő-
dési, egészségügyi  
hatósági feladat, az 
intézmények irányítása 
 
Városi sportfeladatok 
intézése, szabadidős 
sport szervezése, 
versenyprogra-mok 
biztosítása, pályázatok 
készítése 
 
Katasztrófavédelmi 
feladatok 

Feladata: 

Belső ellenőri 
munkaterv 
alapján ellen-
őrzési  
feladatok 
ellátása 

Titkárnő 
a polgármester 
munkájának 
közvetlen segí-
tése, leírási 
feladatok 

Igazgatás 



 

 
 

 
 

 
8/b. számú melléklet5 

 
 

KUNHEGYES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN VAGYONNYILAT-
KOZAT-TÉTELI KÖTLEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 

 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. és 4.  
§-a alapján Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatalában vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel járó munkakörök az alábbiak: 
 
Sor-
szám 

Munkakör/ feladatkör  megnevezése Vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség gya-

korisága 
1.  Jegyző Évenként  
2.   Aljegyző Évenként 
3.  Közbeszerzési eljárásban, illetve ellenőrzésében részt-

vevők  
Évenként 

3/a.  - Gazdasági Osztály vezetője Évenként 
3/b.  - Vagyongazdálkodási csoport vezetője Évenként 
3/c.  - Közbeszerzési előkészítő ügyintéző Évenként 
3/d.   - Belső ellenőrzési vezető, belső ellenőr Évenként 
3/e.   - Törzskari csoport vezetője Évenként 
3/f.   - Térség-, és településfejlesztési referens Évenként 
3/g.   - Városi Főépítész  Évenként 
3/h.   – Pályázat-előkészítő ügyintéző Évenként 
4.   Osztályvezetők Két évenként 
5/a   - Oktatási, Közművelődési és Egészségügyi Osztályvezető Két évenként 
5/b.   - Igazgatási Osztály vezetője Két évenként 
  5/c.   - Építési Hivatal vezetője Két évenként 
  5/d.   - Gyámhivatal vezetője Két évenként 
6.   Informatikus  Két évenként 

   7.   Közigazgatási hatósági és szabálysértési ügyben eljáró Két évenként 
  7/a.   - Szabálysértési ügyintéző Két évenként 
  7/b.   - Általános igazgatási ügyintéző Két évenként 
  7/c.   - Okmányirodai ügyintézők ( 5 fő) Két évenként 
  7/d.   - Adóigazgatási ügyintézők ( 2 fő) Két évenként 
  7/e.   - Szociális ügyintézők (2 fő) Két évenként 
  7/f.   - Gyámügyi ügyintéző Két évenként 
  7/g.   - Sport ügyintéző Két évenként 
  7/h.   - Közművelődési ügyintéző Két évenként 
  7/i.   - Építéshatósági ügyintéző  Két évenként 
7/j.   - Gyámhivatali ügyintéző  Két évenként 
7/k.   - Anyakönyvvezető (2 fő) Két évenként 
  8.  Költségvetési és egyéb pénzeszközök felett javaslat- té-

telre jogosultak 
Két évenként 

8/a  - Költségvetési ügyintéző ( 3fő) Két évenként 
9.   Közterületfelügyelő Két évenként 

                                                 
5 A rendelet 8/b. mellékletét a 11/2008.(V.28.) rendelet 1.§-a 2008. június 1-i hatállyal módosította. 



 

 
 

 
 

 
8/c. számú melléklet 

 
 

 

Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek 
 
 

A Ktv. 48/A. §. (4) bekezdése által szabályozott mértékű képzettségi pótlékra jogosult: 
 
1./ Bármely munkakörben doktori (PhD) fokozattal, vagy a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése alapján azzal egyenértékű, vagy ennél ma-
gasabb tudományos fokozattal rendelkező köztisztviselő jogosult képzettségi pótlékra, 
amennyiben a megszerzett tudományos fokozat feladatkörének szakszerűbb ellátását 
biztosítja. 

 
2./ Bármely munkakörben bármely felsőfokú további szakképesítéssel rendelkező köz-

tisztviselő jogosult képzettségi pótlékra, amennyiben a további felsőfokú szakképesíté-
sével megszerzett ismereteket munkaköre szakszerűbb ellátása érdekében hasznosítja. 

 
3./ A mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező köztisztviselő akkor jogosult kép-

zettségi pótlékra, ha 
 

- költségvetési 
- adóigazgatási 
- vagyongazdálkodási 
- revizori, belső ellenőri 

 
munkakört lát el. 
 

4./ Bármely munkakörben iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett to-
vábbi szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkező köztisztviselő, amennyiben to-
vábbi szakképesítése feladatkörének szakszerűbb ellátását biztosítja. 

 



 

 
 

 
 

 
9. számú melléklet6 

 
 

A városban működő önkormányzati intézmények jegyzéke 
 
1./ Polgármesteri Hivatal 
 Székhelye:  5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.  
     Telefon: 59/530-500,  530-620,  Fax: 59/326-057  
 
  II. épület:  5340 Kunhegyes, Kossuth u. 58. 
 

Szervezeti egységek: Háziorvosi szolgálat (Dózsa György u. 4.) 
     Házi gyermekorvosi szolgálat (Dózsa György u. 4.) 
     Szociális étkeztetés (Arany János u. 24.) 

     Ügyeleti szolgálat (Dózsa György u. 4.) 
     Védőnői szolgálat (Dózsa György u. 4.) 
     Fogorvosi Szolgálat (Kossuth Lajos u. 68.) 
      
  Gazdálkodási formája: Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó 

   költségvetési szerv 
 

2.) Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, 
Óvoda és Könyvtár  

 Székhelye:   Kossuth Úti Általános Iskola és Szakiskola 
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 43. 

     Telefon:  59/530-151 
 
 Tagintézmények:  Dózsa Úti Általános és Labdarúgó Iskola, Alapfokú  

Művészetoktatási Intézmény 
5340 Kunhegyes, Dózsa György u. 38. 
 
Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár 
5233 Tiszagyenda, Ady Endre u. 6. 
 
Általános Iskola 
5234 Tiszaroff, Szabadság u. 39/b. 

 
  Tanügyi egységek: - Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 43. 

- Kunhegyes, Dózsa György u. 38. 
- Kunhegyes, Szigliget u. 4.  
- Kunhegyes, Ady u. 1. 
- Kunhegyes, Ady u. 2. 
- Kunhegyes, Kossuth u. 58. 
- Kunhegyes, Kossuth u. 84. 
- Tiszagyenda, Ady u. 6. 
- Tiszagyenda, Béke u. 8. 
- Tiszaroff, Szabadság u. 39/b. 

                                                 
6 Az 1/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította 2008. január 25-i hatállyal. 



 

 
 

 
 

 
- Tiszaroff, Szabadság u. 20. 
- Tiszaroff, Szabadság u. 19. 

   
 Gazdálkodási formája: Jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálko-

dó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szem-
pontjából részjogkörrel rendelkező, szakmailag teljes jogkö-
rű, bérgazdálkodói jogkörrel nem rendelkező költségvetési 
szerv.  

 
3./ Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 
 Székhelye:   5340 Kunhegyes, Hajnal u. 3. 
     Telefon:  59/326-851 
 
 Tagintézmények:  Napköziotthonos Óvoda Tomajmonostora, Széchenyi u.64. 
     Napköziotthonos Óvoda Tiszaszentimre, Rózsa út 2. 
     Napköziotthonos Óvoda Tiszaroff, Szabadság u. 40-42. 
 
 Telephelyek:  Hajnal Úti Óvoda  Kunhegyes, Hajnal u. 3. 
     Kossuth Úti Óvoda  Kunhegyes, Kossuth L u. 112. 
     Zádor Úti Óvoda  Kunhegyes, Zádor u. 6/a. 
     Garay Úti Óvoda  Kunhegyes, Garay u. 2. 
     Napköziotthonos Óvoda Tomajmonostora, Széchenyi u.64. 
     Napköziotthonos Óvoda Tiszaszentimre, Rózsa út 2. 

   Napköziotthonos Óvoda Tiszaroff, Szabadság u. 40-42. 
 
      Gazdálkodási formája: Jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálko-

dó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szem-
pontjából részjogkörrel rendelkező, szakmailag teljes jogkö-
rű, bérgazdálkodói jogkörrel nem rendelkező költségvetési 
szerv.  

 
 

4./ Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény  
Székhelye:   5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7. 

     Telefon:  59/530-030 
 

Tagintézmények:  Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ  
(Kunhegyes, Szabadság tér 7.) 
 
Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár 
(Kunhegyes, Ady E. u. 2.) 
 
Kunhegyes Városi Múzeum 
(Kunhegyes, Kossuth u. 39.) 

 
 Gazdálkodási formája: Jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálko-

dó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szem-
pontjából részjogkörrel rendelkező, szakmailag teljes jogkö-
rű, bérgazdálkodói jogkörrel nem rendelkező költségvetési 
szerv.  



 

 
 

 
 

 
 
 
 

10. számú melléklet 
 
 
 
 

Társulások, szövetségek, egyesületek,  
amelynek Kunhegyes Város Önkormányzata is tagja 

 
 
 

- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
- Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
- Vasutas Települések Szövetsége 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi Turizmusért Egyesület 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület  
- Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulása 
- Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége7 

 
 

 

                                                 
7 A 18/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította 2007. szeptember 14-i hatállyal.  



 

 
 

 
 

 
11. számú melléklet8 

 
Hatályos rendeletek jegyzéke 

 
 

Sor- 
szám 

Rendelet száma Rendelet tárgya Módosító rendelet 
száma 

 
Ö N K O R M Á N Y Z A T I     R E N D E L E T E K 

 
 1. 16/2002.(VII.24.) Az egészségügyi alapellátások körzete-

inek megállapításáról 
- 

 2. 4/2003. (II.14.) A piacok és vásárok tartásának rendjé-
ről 

28/2005. (X.12.) 

 3. 23/2003. (X.29.) Az állatok tartásának szabályairól - 
 4. 27/2003. (XI.27.) A „Kunhegyes Város Kultúrájáért” Díj 

alapításáról és adományozásáról 
7/2005. (II.23.) 

 5. 28/2003. (XI.27.) A „Kunhegyes Város Egészségügyi és 
Szociális Szolgálatáért” Díj alapításá-
ról és adományozásáról 

8/2005. (II.23.) 

 6. 29/2003. (XI.27.) Kunhegyes Város Önkormányzatának 
„Környezetvédelmi Alap”-járól 

- 
 

 7. 34/2003. (XII.16.) a helyi népszavazásról és a népi kez-
deményezésről 

- 

 8. 36/2003. (XII.16.) az önkormányzat jelképeiről - 
 9. 38/2003. (XII.16.) a „Kunhegyes Város Sportjáért” kitün-

tető díj alapításáról és adományozásá-
ról 

9/2005. (II.23.) 

10. 39/2003. (XII.16.) a „Nagykunságért” Díj alapításáról és 
adományozásáról 

- 

11. 40/2003. (XII.16.) a „Pro Urbe Kunhegyes” kitüntető díj 
alapításáról és adományozásáról 

12/2007. (IV.13.) 

12. 42/2003. (XII.16.) a város sporttevékenységének támoga-
tásáról 

- 

13. 45/2003. (XII.16.) a köztisztviselők szociális, jóléti, kul-
turális, egészségügyi juttatásairól, va-
lamint a szociális és kegyeleti támoga-
tásairól 

55/2004. (XII.16.) 

14. 5/2004. (III.25.) az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek elidegenítéséről 

- 

15. 12/2004. (IV.9.) a 2003. évi költségvetés teljesítéséről - 
16. 13/2004. (IV.9.) Kunhegyes Város Önkormányzatának 

2003. évi egyszerűsített beszámolójá-
ról 

- 

17. 15/2004. (IV.09.) az épített és a természeti környezet 
értékének helyi védelméről 

29/2005. (X.12.) 

18. 22/2004. (V.1.) az önkormányzat vagyonáról 39/2004. (VII.30.) 
                                                 
8 Az 1/2008. (I.25.) önkormányzat rendelet 3. §-a módosította 2008. január 25-i hatállyal.  



 

 
 

 
 

 
8/2006. (II.21.) 
13/2006.(V.11.) 

19. 24/2004. (V.1.) a települési folyékony hulladékgazdál-
kodásról 

30/2005. (X.12.) 
23/2006.(VIII.23. 

20. 29/2004. (VII.16.) az idegenforgalmi adóról 50/2004. (XII.16.) 
4/2007. (I.24.) 

21. 30/2004. (VII.16.) a magánszemélyek kommunális adójá-
ról 

48/2004. (XII.16.) 
26/2007. (XII.14.) 

22. 31/2004. (VII.16.) a helyi iparűzési adóról 49/2004. (XII.16.) 
38/2005. (XII.16.) 
3/2007. (I.24.) 
27/2007. (XII.14.) 

23. 34/2004. (VII.16.) a közterület-használat szabályozásáról 26/2005. (VIII.31.) 
24/2006.(VIII.23.) 

24. 35/2004. (VII.16.) a köztisztaságról, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről és a szervezett 
köztisztasági közszolgáltatásokról 

1/2007. (I.24.) 
24/2007. (XI.30.) 

25. 37/2004. (VII.16.) az önkormányzat által végzett közmű-
építéshez kapcsolódó közművesítési 
hozzájárulásról 

 
31/2005. (X.12.) 

26. 51/2004. (XII.16.) a talajterhelési díjról 2/2005. (I.21.) 
15/2005. (IV.20.) 

27. 1/2005. (I.21.) a Tisza-tavi Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Társulás Közös Helyi Hulla-
dékgazdálkodási Tervéről 

- 

28. 12/2005. (IV.20.) a 2004. évi költségvetés teljesítéséről - 
29. 13/2005. (IV.20.) Kunhegyes Város Önkormányzata 

2004. évi egyszerűsített beszámolójá-
ról 
 

- 

30. 20/2005. (VII.13.) az Önkormányzat által egyes jogi sze-
mélyek és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek részére nyújtott 
támogatások pénzügyi elszámolása 
rendjéről 

- 

31. 33/2005. (X.12.) a közigazgatási hatósági eljárásban az 
elektronikus ügyintézésről 

- 
 

32. 4/2006. (II.15.) az önkormányzat intézményeiben az 
eszközök mennyiségi felvétellel törté-
nő leltározásának végrehajtása 

 
- 

33. 7/2006. (II.15.) a köztemetőkről és a temetkezésről - 
34. 9/2006. (III.29.) a luxusadó települési lakóingatlanfaj-

ták fajlagos átlagértékei 
28/2007. (XII.14.) 

35. 10/2006. (IV.19.) a 2005. évi költségvetés teljesítéséről 8/2007. (II.28.) 
36. 11/2006. (IV.19.) 2005. évi egyszerűsített beszámoló - 
37. 12/2006. (V.11.) az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről 
 

- 



 

 
 

 
 

 
38. 14/2006. (V.26.) az önkormányzati tulajdonú közutak 

forgalmi rendjének szabályozásáról 
- 

39.  18/2006. (VII.27.) az önkormányzat közművelődési fel-
adatairól, helyi közművelődési tevé-
kenység támogatásáról 

-  

40. 19/2006.(VIII.23.) Az önkormányzat által fenntartott ne-
velési-oktatási intézményekben fize-
tendő térítési és tandíj megállapításá-
nak szabályai 

- 

41. 29/2006. (X.11.) az önkormányzati képviselők, bizott-
sági tagok, valamint a bizottsági elnö-
kök tiszteletdíjának megállapítása 

- 

42. 31/2006. (XII.01.) Tehetséggondozó tanulmányi ösztöndíj 
alapítása és odaítélésének rendje 

- 
 

43. 32/2006. (XII.15.) Kunhegyes város helyi építési előírása-
iról, és az egyes építési munkák enge-
délyezéséről 

22/2007.(X.31.) 

44. 35/2006. (XII.15.) Az önkormányzat intézményeiben biz-
tosított gyermek- és szociális étkezte-
tés térítési díjai 

- 

45. 5/2007. (I.24.) Közbeszerzés helyben központosítása - 
46. 7/2007. (II.16.) 2007. évi költségvetés 11/2007. (IV.13.) 

13/2007. (IV.13.) 
16/2007. (V.09.) 
19/2007. (IX.14.) 
21/2007. (X.02.) 
23/2007. (XI.30.) 

47. 10/2007. (III.28.) A helyi önkormányzat és szervei Szer-
vezeti és Működési Szabályzata 

18/2007. (IX.14.) 
 

48. 14/2007. (IV.18.) A 2006. évi költségvetés teljesítéséről - 
49. 15/2007. (IV.18.) A 2006. évi egyszerűsített beszámoló - 
50. 20/2007. (IX.14. A 2007. évi költségvetés I. félévi telje-

sítéséről 
- 

51. 25/2007. (XII.14.) a 2008. évi önkormányzati közüzemi 
ivóvíz- és csatornadíjak megállapításá-
ról 

- 

52. 29/2007. (XII.14.) A pénzben és természetben nyújtott, 
valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról 

- 
 

53. 30/2007. (XII.14.) A gyermekek védelméről és a pénzbeni 
és természetbeni gyermekvédelmi ellá-
tásokról  

- 

54. 31/2007. (XII.14.) Helyi jelentőségű védett természeti 
területek védettségének fenntartásáról 

- 

 
 
 


