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Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. szeptember 5-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Szabó András polgármester elnökletével: 

Kontra József, Dr.Horváth Lajos, Magyar György, Nagy Kálmán, Szabó 
István és Vincze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-

zető, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Lódi Tünde vagyongaz-
dálkodási csoportvezető, Nagy István ügyintéző tanácskozási joggal meg-
hívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képvi-
selő megjelent, távolmaradását Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna és Metzinger Ferenc elő-
zetesen bejelentette, mindketten igazoltan maradtak távol. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hét igenlő sza-
vazattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban az 
ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 program keretében Római Katolikus Temp-
lom homlokzat-felújításához kapcsolódó új építési beruházás (felszíni 
csapadékvíz-elvezetés) kivitelezése” tárgyú, hirdetmény közzététele nél-
kül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítá-
sáról  
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, a funkcióbővítő pályázat kapcsán a Római Katoli-
kus Templom kivitelezése során jelentkezett egy plusz feladat, a felszíni csapadékvíz elve-
zetése. A feladatra az önkormányzat hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzést írt ki. A 
beérkezett ajánlatokat a bíráló bizottság véleményezte és javasolja a képviselőtestületnek, 
hogy az eljárás nyertese Kiss Csaba szeghalmi vállalkozó legyen, aki 2.098.166 Ft érték-
ben tett ajánlatot.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy az elhangzott javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
178/2011. (IX.05.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban az ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-
0001 program keretében – Római Katolikus Templom homlokzat-felújításához kapcsolódó 
új építési beruházás (felszíni csapadékvíz-elvezetés) kivitelezése” tárgyban kiírt hirdet-
mény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a 
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban az ÉAOP-5.1.1/G-09-
2010-0001 program keretében – Római Katolikus Templom homlokzat-
felújításához kapcsolódó új építési beruházás (felszíni csapadékvíz-elvezetés) 
kivitelezése” tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljá-
rásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének megállapításáról a 
következők szerint dönt: 
 
1. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a Kiss Csaba egyéni vállalkozó (5520 

Szeghalom, Simon F. út 2.) ajánlata a jelen eljárásban érvényes. 
2. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertese Kiss 

Csaba egyéni vállalkozó (5520 Szeghalom, Simon F. út 2.). 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a vállalkozási szerződések megkötésére a nyertes ajánlat-
tevőkkel. 
 
A döntés ellen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. §-
ában foglaltak alapján van helye jogorvoslatnak. 
 

Indokolás: 
 
1.ponthoz: 
A Kiss Csaba egyéni vállalkozó (5520 Szeghalom, Simon F. út 2.) ajánlata 
érvényes jelen közbeszerzési eljárásban, mivel megfelelt a Kbt., az eljárás aján-
lattételi felhívása, valamint az ajánlati dokumentáció előírásainak. Az ajánlat-
ban található igazolások, nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlatte-
vő pénzügyi, gazdasági, valamint szakmai, műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. 
 



3 
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság tagjai 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Kiss Csaba egyéni vállalkozó 5520 Szeghalom, Simon F. út 2., ajánlattevő 
9. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” 
című, ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat kere-
tében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezés során felmerülő 
kiegészítő építési beruházás (folyóka kivitelezése) tárgyú, hirdetmény 
nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapí-
tásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak a funkcióbővítő pályázathoz kapcsoló-
dóan a folyóka megépítése kapcsán merültek fel problémák, ami szintén plusz feladattal 
járt és hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. A bíráló 
bizottság az ajánlatokat értékelte és ez alapján a Kunhegyesi Építők Kft. ajánlatát javasolja 
elfogadni 3.678.673 Ft értékben. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogad-
ják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
179/2011. (IX.05.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” című, ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-
2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó 
kivitelezés során felmerülő kiegészítő építési beruházás (folyóka kivitelezése)” tárgyban 
kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a 
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” című, ÉAOP-2009-
5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fej-
lesztésekhez kapcsolódó kivitelezés során felmerülő kiegészítő építési beruhá-
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zás (folyóka kivitelezése)” tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos köz-
beszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének meg-
állapításáról a következők szerint dönt: 
 
1. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a Kunhegyesi Építők Kft.  (5340 Kunhe-

gyes, Zádor utca 4.) ajánlata a jelen eljárásban érvényes. 
2. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertese Kun-

hegyesi Építők Kft.  (5340 Kunhegyes, Zádor utca 4.). 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a vállalkozási szerződések megkötésére a nyertes ajánlat-
tevőkkel. 
 
A döntés ellen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. §-
ában foglaltak alapján van helye jogorvoslatnak. 
 

Indokolás: 
 
1.ponthoz: 
A Kunhegyesi Építők Kft.  (5340 Kunhegyes, Zádor utca 4.) ajánlata érvényes 
jelen közbeszerzési eljárásban, mivel megfelelt a Kbt., az eljárás ajánlattételi 
felhívása, valamint az ajánlati dokumentáció előírásainak. Az ajánlatban talál-
ható igazolások, nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő pénz-
ügyi, gazdasági, valamint szakmai, műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság tagjai 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Kunhegyesi Építők Kft. 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4., ajánlattevő 
9. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 

 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
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3/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy az önkormányzatoknak az 
Önhiki támogatásra három alkalommal lehet pályázni. A második ütemre szeptember 10-ig 
kell benyújtani a pályázatot, a pályázott támogatás 108.307 ezer Ft.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a pályázat benyújtását támogassák. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
180/2011. (IX.05.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztár-
saság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú 
melléklete 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási 
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkor-
mányzatok támogatására. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igénylé-
séhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én: 8.319 fő 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. 
évben ilyen jogcímen 101.535 ezer Ft összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 
108.307 ezer Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem 
haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettség-
vállalás felső határát. 

V. Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett, és a 2010. évi zár-
számadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Nemzetgazdasági Minisztérium (támogatási igény útján) Budapest 
2. Képviselőtestület tagjai 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Molnár János költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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3/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Start Munkaprogramban való részvételre van 
lehetősége az önkormányzatnak a közfoglalkoztatás keretében. Ez egy nagyon jó lehető-
ség, hiszen Kunhegyesen nagyon sok a munkanélküli, ez egy egész éves foglalkoztatást 
biztosítana, amennyiben nyer az önkormányzat a pályázaton. 100 %-os intenzitású. Ennek 
keretén belül támogatja a bért és járulékait és eszközöket is lehet vásárolni. Igyekezni fog-
nak olyan pályázatot benyújtani, hogy nyerő legyen. Sajnos az elkészítésére nagyon kevés 
az idő, holnap le kell adni.  
 
Kontra József véleménye, ez a pályázat most akkora lehetőség, ami rég volt ilyen formá-
ban. Azt kéri, amint kidolgozásra kerülnek a pályázat részletei kapjon tájékoztatást erről a 
lakosság is és bizonyítsák be azt, hogy e program megvalósítása során hasznos, értékterem-
tő munkát fognak végezni ezek az emberek.  
 
Szabó András polgármester elmondja, a mezőgazdasági része a programnak nagyon lát-
ványos lenne, a 17 ha önkormányzati területen nemcsak zöldségtermelés folyna, hanem 
meg tudnák vásárolni az ehhez szükséges gépparkot, fóliaházat terveznek megépíteni, 
amelynek a fűtése biokazánnal kerülne megoldásra. Ez a program 14 hónap időtartamú és 
ha befejeződik utána is folytatni kívánják. Volt már korábban is egy hasonló pályázat, ak-
kor úgy tervezték, hogy a strandon üzemen kívül lévő három kismedence fölé építenék 
meg a fóliaházat és ott a melegvízzel oldották volna meg a fűtést.  Annak a pályázatnak 
olyan feltételei voltak, amit az önkormányzat nem tudott volna teljesíteni. Másik oka, ami 
miatt erről lemondtak, hogy a szántóterületen jobb megoldás lesz megépíteni a fóliaházat, 
mert így nem fogja zavarni a fürdő működését.  
Itt rendelkezésre áll egy nagyobb terület, ahol a fűtéshez szükséges növényeket is meg tud-
ják termelni. Komoly munka lesz és reméli, az eredménye is meglesz.  
 
Nagy Kálmán megkérdezi, hány kistérséget érint ez a mintaprogram. 
 
Szabó András polgármester válasza, tudomása szerint országosan 8-10 kistérség került 
bevonásra, köztük a Tiszafüredi Kistérség is.  
 
Dr.Horváth Lajos  sajnálatosnak tartja, hogy ilyen fontos, kardinális dolog összeállítására 
ilyen rövid határidőt szabtak meg.  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, holnap egy tervezetet kell leadni a Munkaügyi 
Központnak. Nagyon rövid a határidő akkor is, mert a valós program már október 1-ével 
indul. Bíztatják őket, hogy a pályázatot támogatni fogják. Három területet jelöltek meg, 
ebből úgy gondolják, hogy kettő támogatást nyerhet. Van a mezőgazdasági jellegű prog-
ram, az illegális szemétlerakás felszámolása, mezőgazdasági és egyéb földutak karbantar-
tása, illetve a meglévő önkormányzati utaknak a javítása. Ehhez az eszköz és gépállományt 
e pályázat kapcsán be lehet szerezni. Kritériuma a pályázatnak, hogy a foglalkoztatott lét-
szám 40 %-ának szakképzettnek kell lennie, 60 % pedig segédmunkás. Ezt az arányt kell 
tartani a pályázat megvalósítása során, egyszerre 156 fő kerül 8 órában foglalkoztatásra. A 
segédmunkások bére 57 ezer Ft, a szakképzett munkaerőé pedig 78 ezer Ft. Az erre vonat-
kozó jogszabály szeptember 1-től lépett hatályba. Aki nem fogadja el a felajánlott munkát, 
az kikerül a támogatási rendszerből.  
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Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
181/2011. (IX.05.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a közfoglalkoztatást érintő Start Munkaprogramban való részvételről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a 
Belügyminisztérium által meghirdetett, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
START Munkaprogram megvalósítására Kunhegyes Város Önkormányzata pá-
lyázatot nyújtson be az alábbiak szerint: 
 
- A program időtartama:  14 hónap, 2011. október 1 – 2012. november 30.   
- A programban foglalkoztatott létszám:  156 fő 

A támogatás teljes időtartamára (Ft) Költség megnevezése 
2011 2012 Összesen 

Munkavállalók munkabére 20 514 000 123 084 000 143 598 000 

Munkabérek járulékai   2 769 390  16 616 340  19 385 730 

Bér és járulék összesen 23 283 390 139 700 340 162 983 730 

Munkabérek és járulékai után 
igényelt támogatási összeg 

23 283 390 139 700 340 162 983 730 

Közvetlen költségek  171 237 298 0 171 237 298 
Szervezési költség  2 000 000 0 2 000 000 
Támogatási igény összesen  
(munkabérek és járulékai után 
igényelt támogatási ösz-
szeg+közvetlen költség 
+szervezési költség) 

48 859 004 293 154 024 342 013 028 

Felajánlott saját erő összege  0 0 0 
Képzés költsége  0 7 792 020 7 792 020 

 
- A támogatás mértéke: 100 % 

 
A képviselőtestület megbízza Szabó András polgármestert a pályázat benyújtá-
sához kapcsolódó intézkedések megtételével, valamint felhatalmazza a szüksé-
ges dokumentumok aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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3/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, egy rendelet megalkotásáról lenne szó, ami alapján 
az előző évben a Kunhegyesen lakó, de nem itt született gyermekeket a város polgáraivá 
fogadnák egy ünnepélyes aktus keretében, a Mihály Napi Sokadalom rendezvényhez kap-
csolódóan. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet terveze-
tet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúlag, hét igenlő szavazattal – 
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
18/2011. (IX.06.) 

önkormányzati rendeletét 
 

a kunhegyesi újszülöttek város polgárává fogadásáról 
 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
¾. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság, a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatósága konzorciumi pályázatot nyújtanak be, amely az önkormányzat 
három területét is érinti, így egy együttműködési megállapodás megkötése vált szükséges-
sé. Az önkormányzat célja is az, hogy ez a pályázat sikeres legyen. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
182/2011. (IX.05.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
vízi infrastruktúrát fejlesztő pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírá-
sáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul a „Tilalmasi, ecsezugi terüle-
tek élőhely-védelméhez kapcsolódó vízi infrastruktúra fejlesztése” című 
pályázatban érintett Kunhegyes város tulajdonában lévő 0618/1, 0618/2 és 
a 0101/4 helyrajzi számú ingatlanok 5 éves üzemeltetésre történő átadásá-
ról szóló Együttműködési Megállapodás aláírásáról. 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírásához 
szükséges intézkedések megtételével. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Molnár János költségvetési csoportvezető 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
9. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 4002 Debrecen, Pf.: 216. 

 
 
Szabó András polgármester bejelenti, a soron kívüli ülésre tervezett munkáját a képviselő-
testület elvégezte. Megköszöni képviselőtársainak az ülésen való részvételt és a képviselő-
testület nyilvános ülését 15 óra 15 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

        Dr. Pénzes Tímea jegyző  
        helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
S z a b ó     András      B a r t a     Ferenc  
polgármester       aljegyző 
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Iktatószám: KVÖ/454/34/2011. 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2011. szeptember 5-én megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 22. 
 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 

Rendelet 
száma 

Rendelet tárgya Kódszám 

18/2011. a kunhegyesi újszülöttek város polgárává fogadásáról Z 0 
 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

178/2011. a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban az 
ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 program keretében – Római 
Katolikus Templom homlokzat-felújításához kapcsolódó új 
építési beruházás (felszíni csapadékvíz-elvezetés) kivitelezé-
se” tárgyban kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer-
zési eljárás eredményének megállapításáról 

D 5 

179/2011. a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” 
című, ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú 
pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó 
kivitelezés során felmerülő kiegészítő építési beruházás (fo-
lyóka kivitelezése)” tárgyban kiírt hirdetmény nélküli tárgya-
lásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

D 5 

180/2011. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormány-
zatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

A 15 
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181/2011. a közfoglalkoztatást érintő Start Munkaprogramban való 
részvételről 

A 15 

182/2011. vízi infrastruktúrát fejlesztő pályázathoz kapcsolódó együtt-
működési megállapodás aláírásáról 

A 15 

 


