
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. november 15-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:     Szabó András polgármester elnökletével: 

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

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

zető, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Szelekovszkyné Rózsa 
Mária okmányirodai csoportvezető tanácskozási joggal meghívottak, va-
lamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket. Ez is soron kívüli ülése a képviselőtestületnek, amit 
pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatala tett szükségessé. 
Előzetesen tájékoztatja képviselőtársait, hogy a november 29-ére tervezett soros ülést meg-
előzően még egy soron kívüli ülés megtartása látszik szükségesnek, mert az ivóvízminőség 
javító programhoz kapcsolódóan 21-ig kell egy döntést hozni.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati kép-
viselő megjelent, egy fő hiányzik. Távolmaradását Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna képvi-
selő előzetesen bejelentette. 
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 nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program Funkcióbővítő integrált 
települési fejlesztések a komplex programmal segítendő LHH kistérsé-
gekben ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű „Funkcióbővítő tele-
pülésfejlesztés Kunhegyes városában” című pályázat Konzorciumi meg-
állapodásának 3. számú módosítása  
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a funkcióbővítő településfejlesztési pályázathoz 
kapcsolódóan a konzorciumi szerződés 3. számú módosításáról van szó. Már többször el-
mondta, ha egy dologban módosítás van, azt mindig át kell vezetni a szerződésen is. Ez 
történt meg ebben az előterjesztésben. 
 
Nagy Kálmán mivel a napirendek előtt nem lehetett szólni, innen és most szeretné megkö-
szönni a polgármester úrnak és a képviselőtestület minden tagjának azt, hogy a 
zárórendezvényen a templomban jelen voltak, amikor lezajlott ez a nagyon szép alkalom. 
Országos híre lett, hisz több TV csatorna is hosszabb-rövidebb hírrel beszámolt arról, hogy 
mi történt itt a városban. Külön köszöni a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, elsősor-
ban Répászky Gabriellának és csoportjának azt a nagyon feszített munkát, amit végeztek 
ahhoz, hogy a zárórendezvény zavartalan lehessen. Köszöni mindenkinek, akik eljöttek az 
ünnepség utáni fogadásra, megtisztelték őket és együtt örvendezhettek, a szavaikkal élve: 
hálát adhattak, hisz ez az alkalom úgy gondolja nagyon jelentős esemény volt a város éle-
tében.  
 
Szabó András polgármester is megragadja az alkalmat, hogy megköszönje Nagy Kálmán 
képviselőtársának azt a munkát, amivel összehozta ezt a rendezvényt, hogy ennyi nagyte-
kintélyű férfi és nő volt jelen. Hisz püspök úron kívül miniszter úr is jelen volt és három 
államtitkár. Ez mindenképpen Kunhegyesnek diplomáciai siker is, hisz amikor elbúcsúztak 
szinte mind kivétel nélkül azt mondta, ha bármi probléma van, nyugodtan forduljanak hoz-
zájuk. Az nyilvánvaló, ha lesz probléma, erre emlékeztetni fogják őket.  
Miután más hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
239/2011. (XI.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a komp-
lex programmal segítendő LHH kistérségekben ÉAOP-5.1.1/G-0-9-2010-0001 azonosító 
jelű, „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városában” című pályázat Konzorciu-
mi megállapodásának 3. számú módosításáról. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Konzorciumi 
együttműködési megállapodás” 3. számú módosítását jóváhagyja az alábbiak 
szerint: 
 
1. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3. számú módosítása (a mó-

dosítással érintett pontok) 
 

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok meg-
valósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemterv-
vel összhangban: 
 
 

Tag neve Feladat 
A feladatra jutó 
elszámolható 

költség összesen 

A feladatra jutó 
támogatás összege 

1. Kunhegyes Város 
Önkormányzata 

Piac épület építés, parkolókkal. Műve-
lődési Ház külső felújítása, mellette 
parkolók kialakítása. 
Járdák, zöldfelületek, térburkolatok 
felújítása, új építése. 
Szökőkút, szobor építés. 

243.632.326 Ft 188.741.354 Ft 

2. Kunhegyesi 
Római Katolikus 
Egyházközség 

Római Katolikus Templom állagmeg-
óvó külső felújítása. 27.218.209 Ft 25.857.299 Ft 

3. Kunhegyesi 
Református 
Egyházközség 

Református templom állagmegóvó 
külső felújítása. 20.923.058 Ft 19.876.905 Ft 

 
A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak 
az elvégzéséért.  
 

3.4. Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támo-
gatást a következő táblázat tartalmazza: 

 Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata 243.632.326 Ft 188.741.354 Ft 
2. Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség 27.218.209 Ft 25.857.299 Ft 
3. Kunhegyesi Református Egyházközség 20.923.058 Ft 19.876.905 Ft 

 
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat 

(önrészt) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 
19,48 %-át képezik, az alábbi megoszlásban: 

 
 

Tag neve Önrész formája Önrész összege 

Részesedése a 
projekt elszámol-
ható költségéhez 

képest (%) 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata pénzbeli 54.890.968 Ft 18,78 
2. Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség pénzbeli 1.360.910 Ft 0,45 
3. Kunhegyesi Református Egyházközség pénzbeli 1.046.153 Ft 0,35 

 
3.8. A Tagok a 281/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 58. §-a alapján a követ-
kező biztosítékot nyújtják: 

 Tag neve Biztosíték formája Biztosíték értéke 
1. Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség Készfizető kezességvállalás 25.466.323 Ft 
2. Kunhegyesi Református Egyházközség Készfizető kezességvállalás 20.923.058 Ft 

 
 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a mellékletben csatolt Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás 3. számú módosításban meghatározott köte-
lezettségeket tudomásul veszi. 
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3. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a Konzorci-

umi Együttműködési Megállapodás 3. számú módosításának aláírására. 
 

4. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázattal 
kapcsolatban szükséges feladatok elvégzésével. 
 

Erről értesülnek: 
 
1.  Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tisza-tó Fejlesztési Kft. Kisköre 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes 2011. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek 
fel- és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás eszkö-
zeinek fel- és leszereléséről szól. A városnak három millió Ft értékben áll rendelkezésére 
eszköz, ezeknek a fel- és leszerelése nem túl olcsó. Az eszközökre a pénzt a lakosság és a 
vállalkozók adták össze, a városnak nem került semmibe, ezért is kötelességük ezeket fel-
szerelni.  
A munka elvégzésére három ajánlatot kértek be. A benyújtott árajánlatok alapján a legked-
vezőbbet az EuroFlusz Kft. cég adta, bruttó 978.663 Ft értékben. Azt javasolja a képviselő-
testületnek, hogy ezt az ajánlatot fogadják el. 
Aki elfogadja a javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
240/2011. (XI.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes 2011. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére benyújtott 
árajánlatok elbírálásáról. 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkor-

mányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-
ában biztosított jogkörében eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás eszközei-
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nek fel- és leszerelésével a EuroFlux Tervező, Kivitelező és Szolgáltató 
Kft-t (székhelye: 5000 Szolnok, Benedek Elek utca 1/c., képviseli: Balogh 
János ügyvezető) bízza meg, bruttó 978.663 Ft, azaz: Kilencszázhetven-
nyolcezer-hatszázhatvanhárom forint összegben. 
A kifizetés Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetését ter-
heli. 
 
A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a munkavégzéshez az E.On 
Áramszolgáltató elvi hozzájárulása szükséges. 
 

2. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel 
kapcsolatos és ahhoz szükséges teendők ellátására. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés sertéshús és marhahús szállítása tárgyában szállító ismételt 
kiválasztásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a sertés és marhahús beszállítóját kell kiválasztani. 
Az elmúlt ülésen már döntött a képviselőtestület, azonban a Baromfiudvar 2002 Kft. visz-
szamondta a napi szállítást. Újból megkeresték a kunhegyesi Nagykun-Hús Kft.-t, hogy 
adjon ajánlatot és végre sikerült is ezt megszerezni tőlük, mivel korábban azt nyilatkozták, 
hogy ajánlatot nem adnak, de szállítanak.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület  jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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241/2011. (XI.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Önkormányzat fenntartásában működő két főzőkonyha folyamatos működésének bizto-
sításához marhahús és sertéshús beszállító kiválasztásáról. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a többször módosított 
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerint megalkotott közbe-
szerzési szabályzata alapján az Önkormányzat fenntartásában működő két fő-
zőkonyha folyamatos működésének biztosításához marhahús és sertéshús be-
szállító kiválasztásáról a következő döntést hozta: 
 
Beszállító neve: NAGYKUN-HÚS Kft. 5340 Kunhegyes, Kísér u. 1. 
 
Szállítás:  heti keretmegrendelés alapján  
 
A szállítási szerződés aláírásával a Képviselőtestület felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szekeres Éva kapcsolattartó, Nagykun-Hús Kft. 5340 Kunhegyes, Kísér u. 

1. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 

( írásban csatolva) 
 
 

4/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester már korábban is tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy 
a Vásárhelyi Tervhez kapcsolódóan létrehozták a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási 
Társulást, amelynek elnökének őt választotta meg a beruházásban részt vevő hat település 
polgármestere. A projektmenedzseri team-be betették Nagy Istvánt, aki az adminisztrációs 
feladatokat végzi. Ez azt jelenti, hogy a pályázat időtartama alatt a bért a társulás fogja 
fizetni számára. Azonban a társulásnak a pénz erre még nem áll rendelkezésére, ezért ezt 
az összeget az önkormányzatnak kellene addig megelőlegeznie. Egy ügyes, kiváló szak-
emberről van szó, aki a pályázati csoportban dolgozik.  
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület  jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
242/2011. (XI.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-
Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” című ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f-2010-0001 azonosító 
számú pályázat keretén belül közalkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatott asszisztens 
bérének (és járulékainak) megelőlegezéséről. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez 
kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. 
ütem” című ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f-2010-0001 azonosító számú pályázat kere-
tén belül közalkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatott asszisztens bérének 
(és járulékainak) megelőlegezésével a pályázathoz kapcsolódó az első kifizeté-
si kérelem benyújtásáig, de legfeljebb a 2012. márciusi kifizetés megtörténtéig 
egyetért. 
 
A költséget az alábbi táblázatban foglaltak figyelembe vételével 2011-2012. 
évi költségvetésében biztosítja. 
 

1 fő pályázati asszisztens - közalkalmazott 
 122.000 Ft 23,5 hónap 2.867.000 Ft 
TB járulék 2.440 Ft 23,5 hónap 57.340 Ft 
Nyugdíjjárulék 29.280 Ft 23,5 hónap 688.080 Ft 
Munkaerőp.jár. 1.220 Ft 23,5 hónap 28.670 Ft 
Összesen: 154.940 Ft 23,5 hónap 3.641.090 Ft 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a döntéssel 
kapcsolatos feladatok elvégzésére.  
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. JNSZ Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 5000 Szolnok, Kossuth u. 2. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető  
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4/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a legszegényebb rétegeknek karácsony előtt –  
úgy tervezik, hogy december 14-én, szerdai napon lenne tűzifaosztás. 150 személynek, 
családonként 2 q fát szeretnének kiosztani és ehhez 300 q tűzifát kellene vásárolni.  
 
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy a 150 személy 150 családot jelene. Másrészt valószínű 
módosítani kell a költségvetési rendeletet is, mivel 200 ezer Ft volt erre betervezve. 
 
Szabó András polgármester válasza, hogy igen, ez 150 családot jelent. Szeretnének ügyel-
ni arra, - ebben nagy segítségére van Tamasi Sándorné az igazgatási osztályról, mivel ezt 
az egészet dokumentálni is kell, ő nagyon jól ismeri ezt a réteget – hogy egy családból csak 
egy személy kaphasson.  
 
Dr.Horváth Lajos  véleménye szerint azt is figyelembe kell venni, akik jelentős közüzemi 
tartozást halmoztak fel, ebben a segélyformában ne részesülhessenek. 
 
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a  javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
243/2011. (XI.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
természetben nyújtott átmeneti segélyezésről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy 
az arra jogosult rászorulók természetben nyújtott, egyszeri átmeneti segélyben 
részesüljenek tűzifa formájában 2011 decemberében, amelyhez a pénzügyi fe-
dezetet a város a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a természetben 
nyújtott átmeneti segélyezés lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
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4/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester korábban már jelezte, hogy az Ady úti épületben működő 
varroda megszűnt és a cég végelszámolása is megtörtént. Most egy új cég fogja itt beindí-
tani a munkát, kezdetben 15 fővel. A megállapodásban úgy fogják rögzíteni, hogy a 10 főt 
tartani kell, akkor kapják meg ingyenesen bérletbe. Emellett az a cél, hogy felfejlesszék 20 
fő fölé. Jelenleg az is gond, hogy egyesek kiestek a szakmából, őket is folyamatosan be 
kell tanítani, de 15 fő lesz, aki tudja végezni ezt a munkát.  
Ennek a cégnek más piaca van, mint az előzőnek. Ők is Németországba dolgoznak, az elő-
ző vállalkozás a McDonaldc-nak készített ingeket, pólókat. Ez más cég, Kisújszálláson is 
van varrodája, most úgy néz ki, jó megrendelése van és itt is be tudják indítani a munkát.  
A dolgozókat nem a tulajdonos fogja alkalmazni, hanem a közvetítő cég. Eddig is így volt, 
elhordták őket Szolnokra mikrobusszal, és úgy egyeztek meg, hogy ők fogják alkalmazni 
őket.  
 
Dr.Horváth Lajos  megkérdezi, hogy az előző kft-nek a végelszámolása befejeződött-e és 
hogyan. Gondol itt az elmaradt munkabérekre.  
 
Szabó András polgármester válasza, a béreket a dolgozók megkapták, mert azt a Garan-
ciaalap fizette, csak nagyon nehezen ment az igények beadása. Az ott dolgozókat ugyanez 
a cég vitte már Szolnokra dolgozni. 
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előter-
jesztett határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
244/2011. (XI.15.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az OGSZ Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (8060 
Mór, Vasút utca 12. 4. számú üzlet) bérleti szerződés megkötéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormány-
zatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában biztosí-
tott jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 
22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet előírásait 
 

hozzájárul 
 
ahhoz, hogy az OGSZ Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (8060 Mór, Vasút utca 12. 4. számú üzlet, képviseli: Szabó Imre 
Csaba ügyvezető) az önkormányzat tulajdonában lévő Kunhegyes, Ady Endre 
u. 2/a. szám alatti ingatlant munkahelyteremtés céljából varrodai tevékenység 
végzésére bérbe vegye a határozat mellékletét képező bérleti szerződésben fog-
lalt feltételek mellett. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szer-
ződés aláírására. 
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. OGSZ Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8060 Mór, Vasút utca 12. 

4. számú üzlet 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, hogy a napirendi pontok megtárgyalásának végére 
értek, megköszöni képviselőtársainak azt, hogy az ülésen részt vettek és a döntéseikkel 
segítették az önkormányzat munkáját. 
A képviselőtestület 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/454/41/2011. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2011. november 15-én megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 27. 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

239/2011. az Észak-alföldi Operatív Program Funkcióbővítő integrált 
települési fejlesztések a komplex programmal segítendő LHH 
kistérségekben ÉAOP-5.1.1/G-0-9-2010-0001 azonosító jelű, 
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városában” 
című pályázat Konzorciumi megállapodásának 3. számú mó-
dosításáról 

A 15 

240/2011. Kunhegyes 2011. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek 
fel- és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálásáról 

D 7 

241/2011. az Önkormányzat fenntartásában működő két főzőkonyha 
folyamatos működésének biztosításához marhahús és sertés-
hús beszállító kiválasztásáról 

D 7 

242/2011. a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. 
ütem” című ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f-2010-0001 azonosító 
számú pályázat keretén belül közalkalmazotti munkaviszony-
ban foglalkoztatott asszisztens bérének (és járulékainak) 
megelőlegezéséről 

A 15 

243/2011. természetben nyújtott átmeneti segélyezésről Z 1 
244/2011. az OGSZ Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (8060 Mór, Vasút utca 12. 4. számú 
üzlet) bérleti szerződés megkötéséről 

D 7 

 


