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A Képviselőtestület 2019. szeptember 12-én és 2019. 
október 03-án megtartott nyilvános ülésein az alábbi 
főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. I. 

félévi kulturális és sport rendezvényeinek költség-
felhasználásáról
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 

2019. II. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról
 döntött a 34. számú Tiszafüred-Fegyvernek 

összekötő másodrendű főút teljes felületű felújításáról
 döntött a TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” című  pályázathoz 
kapcsolódó műszaki tervek –,  kiviteli  tervek 
elkészítésére, illetve épület energetikai szaktevékenység 
ellátásáról
 döntött a beszedési megbízás benyújtására szóló 

felhatalmazásról közfoglalkoztatottak részére nyújtandó 

egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatáshoz
 döntött a szavazatszámláló bizottság póttagjának 

megválasztásáról
 döntött a Mihály napi Sokadalom rendezvényen 

történő hangosítás és színpad biztosítás szolgáltatásról
 döntött a Mihály napi sokadalom rendezvényen 

történő esti élő zenés koncert biztosításáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzatának 

megvásárlásra felajánlott Kálvin utca 4. szám (2027 
hrsz.) alatti ingatlan tárgyában
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő szociális bérlakások felújításáról és 
kivitelező kiválasztásáról
 döntött Gál László egyéni vállalkozó (Kunhegyes, 

Zádor u. 19.) kérelméről

 Barta Ferenc
 jegyző

Polgármester választás eredménye:
A névjegyzékben szereplő 6360 választópolgár közül 
megjelent 2292 fő (részvételi arány: 36,04 %) által leadott 
2130 érvényes szavazat alapján az alábbi eredmény 
született:

Szabó András (Fidesz-KDNP) 1309 szavazat (61,46 %)
Szelekovszkyné Rózsa Mária

(Független jelölt) 821 szavazat (38,54 %)

Helyi önkormányzati képviselők egyéni listás 
választásának eredménye – a Képviselő-testületbe 
bejutott első 8 legtöbb szavazatot kapott jelölt:

A névjegyzékben szereplő 6360 választópolgár közül 
megjelent 2292 fő (részvételi arány: 36,04 %) által leadott 
2219 érvényes szavazat alapján az alábbi eredmény 
született:

Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna
(Független) 1401 szavazat

Magyar György (Fidesz-KDNP) 1185 szavazat
Szabó Tamás Gábor (Független) 1185 szavazat

Angyal Balázs (Független) 1100 szavazat
Vincze László (Fidesz-KDNP) 1033 szavazat
Dr. Békés Imre (Független) 942 szavazat
Dr. Nagy Levente (Független) 941 szavazat
Kun Istvánné (Független) 889 szavazat

Települési roma nemzetiségi önkormányzati 
választás eredménye – az 5 fős nemzetiségi 
önkormányzat tagjai:

Morzsa Béla (Nemzeti Roma Összefogás) 21 szavazat
Lakatos Bertalan (FIROSZ) 15 szavazat
Rácz Ilona (LUNGO DROM) 12 szavazat
Burai Béla (LUNGO DROM) 11 szavazat
Horváth Beatrix (FIROSZ) 9 szavazat

 Munkácsy István
 Helyi Választási Bizottság elnöke

Tájékoztatás a 2019. október 13-án megtartott
polgármester, helyi önkormányzati képviselők

és települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásának eredményéről


