
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. július 20-án meg-
tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével: 

Dienes Attila, Emődi Imre Dr.Kiss István, Kun Istvánné, Madarasi Imre, 
Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Szabó Zoltán, Szász Gábor, Szathmári 
Istvánné és Vincze László önkormányzati képviselők. 

 
Jelen vannak továbbá: Dr.Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Haj-

nalka gazdasági osztályvezető, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, 
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető, Bibókné Simon Mária kis-
kincstári csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető tanácsos, Szabó István a 
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Szakiskola igazgatója, Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 
intézményvezetője, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 
csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit 
jegyzőkönyvvezető és 1 fő érdeklődő 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti az ülésen megjelent önkormányzati képviselőket, 
meghívott jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a képviselőtestület nyilvános ülése határozatképes, azon tizenkettő ön-
kormányzati képviselő jelen van. Távolmaradását jelezte: Csoma János, Dr.Horváth Lajos. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja meg azzal a sorrendi módosítással, hogy az 1. napirendi pontot köve-
tően a 12/3. napirendi pont kerüljön megtárgyalásra, majd ezt követően az írásbeli meghí-
vóban feltüntetett sorrend szerint végezzék az előterjesztések megtárgyalását. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi javaslatot az elhangzott módosítással fo-
gadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a napirendi javaslatot az elhangzott módosí-
tással együtt egyhangúlag, tizenkettő igenlő szavazattal elfogadja. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Tiszta udvar, rendes ház” és „Tiszta utca” cím alapításá-
ról szóló 5/2008. (III.28.) rendelet módosítására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a személyi jövedelemadó változása miatt minden 
évben szükséges a rendelet ezen paragrafusát változtatni. 
 
Dienes Attila megkérdezi, az a változás, hogy mi lesz a jutalom. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, összegében nem változott a jutalom, csak a formáját 
tekintve a személyi jövedelemadó változását követve így kevesebb adóterhet igényel. 
 
Szathmári Istvánné köszöntést követően azon egyszerű kérdést teszi fel, hogy a jegyző 
asszony miért nem írta alá a rendelet-tervezetet. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, az előterjesztést helyette Barta Ferenc aljegyző úr írta 
alá, a polgármester úr a rendelet-tervezetet is aláírta, ő maga csak a kihirdetéskor szokta 
aláírni.  
 
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a rendelet-tervezetet egyhangúlag, tizenkettő 
igenlő szavazattal elfogadja és megalkotja 
 
 
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

17/2010. (VII.21.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a „Tiszta udvar, rendes ház” és „Tiszta utca” címek alapításáról szóló 5/2008. (III.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
12/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a vis maior pályázathoz kapcsoló-
dik, szakértő kiválasztásáról kell dönteni. Három árajánlat érkezett, ahogy látja Paróczai 
Dezső szakértő adta a legkedvezőbb ajánlatot, 545 ezer Ft értékben, ami ÁFA mentes, ala-
nyi adómentes. 
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy a javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot tíz igenlő szavazattal, két tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
166/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
vis maior igény benyújtásához műszaki szakértő megbízásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szó-
ló 8/2010. (I.28.) Kormányrendelet támogatásának elnyeréséhez kapcsolódó 
műszaki szakértői feladatok ellátásával 
 

megbízza  
PARÓCZAI DEZSŐ Ph.D. 
igazságügyi szakértő IM3391 

(5000 Szolnok, Zagyvahíd út 1.)-t. 
 

A bruttó megbízási díj: 545.000 Ft, azaz: ötszáznegyvenötezer forint. 
 
A műszaki szakértői feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkor-
mányzata a 2010. évi költségvetésében, illetve a pályázati támogatásból bizto-
sítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Dr.Nagy László 5000 Szolnok, Réz u. 8. 
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5. DINAMIKA- H Bt. 5000 Szolnok, Kalász u. 9. 
6. Paróczai Dezső 5000 Szolnok, Zagyvarhíd u. 1. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Barta Jenő az Építési Hivatal vezetője 
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 8/2010. (I.28.) kormányrendelet előírásainak megfelelő támogatási 
igény benyújtásához (önkormányzati ingatlanokban keletkezett vihar-
károk helyreállítására készült költségbecslés alapján) 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, öt önkormányzati ingatlan szenvedett viharkárt a 
közelmúltban kisebb-nagyobb mértékben. A Művelődési Központ kárértéke 8 millió Ft, a 
Kossuth Iskoláé 450 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatalé 650 ezer Ft, a szociális konyháé 200 
ezer Ft, az öregek napközi otthonáé 150 ezer Ft.  
 
Szathmári Istvánné nem tartja magát szakértőnek, de megkérdezi, hogy a kárfelvételi 
jegyzőkönyvnek nem kellene egyértelműen tartalmaznia az érintett ingatlan nevét és címét. 
Nem szeretné, ha a későbbiek folyamán ebből probléma lenne. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, a kárfelvételi jegyzőkönyveket a biztosító szakértője 
töltötte ki. A szerződés a biztosítóval tartalmazza minden egyes ingatlan részletes és pon-
tos adatát. A szakértő valószínű nem tartotta fontosnak, hogy ez pontosan legyen benne. A 
pályázatban viszont pontos névvel, címmel és helyrajzi számmal jelölik az ingatlanokat. 
 
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenkettő igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
167/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) kormány-
rendelet előírásainak megfelelő támogatási igény benyújtásáról (önkormányzati ingatla-
nokban keletkezett viharkárok helyreállítására készült költségbecslés alapján). 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a vis maior tartalék 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezés: „5 önkormányzati épületben keletkezett vihar-
károk helyreállítása”. 
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Károsodott ingatlanok: 
- Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ 5340 Kunhegyes, Szabad-

ság tér 7. Hrsz.: 2938. – kárérték: bruttó 8.000.000 Ft 
- Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 43. Hrsz.: 1963. – kárérték: 
bruttó 450.000 Ft 

- Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 5340 Kunhe-
gyes, Szabadság tér 1. Hrsz.: 1967. – kárérték: bruttó 650.000 Ft 

- Szociális Konyha 5340 Kunhegyes, Arany János u. 26/A. Hrsz.: 255. – kár-
érték: bruttó 200.000 Ft 

- Öregek Napközi Otthona 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 55. Hrsz.: 
1380. – kárérték: bruttó 150.000 Ft 

 
További költségek:      adatok: Ft-ban 

Megnevezés nettó ÁFA bruttó 
OMSZ igazolás díja 17.600 4.400 22.000 
Szakértői díj 545.000 0 545.000 
Összesen: 562.600 4.400 567.000 
 
 
A káresemény forrásösszetétele:  

adatok Ft-ban 
Megnevezés 2010. év 

Saját forrás (10 % önerő)) 1.001.700 Ft 
Biztosító kártérítése 234.340 Ft 
Egyéb forrás 0 Ft 
Vis maior igény 8.780.960 Ft 
Források összesen: 10.017.000 Ft 
 
-  A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett költsége: 

10.017.000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben 
tudja biztosítani. 

 
-  A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel kapcsolatban az Önkor-

mányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik. 
 

Biztosító Társaság megnevezése: AEGON Magyarország Zrt. 
Biztosítási szerződés száma: 12572 

 
-  Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. 
 
- Az önkormányzat más, tulajdonában lévő vagyontárggyal a feladatát el tudja 

látni / nem tudja ellátni. 
 
-  A testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. 

(II.16.) önkormányzati költségvetési rendeletben / határozatában biztosítja. 
 
-  A testület felhatalmazza Szabó András polgármestert az igénybejelentés be-

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

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 8/2010. (I.28.) kormányrendelet előírásainak megfelelő támogatási 
igény benyújtásához (kizárólag ár- és belvíz miatti védekezési költségek 
vonatkozásában) 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak vis maior pályázat benyújtásáról van 
szó. A belvízi védekezés költségeinek megtérítését kéri az önkormányzat. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenkettő igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
168/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) kormány-
rendelet előírásainak megfelelő támogatási igény benyújtásáról (kizárólag ár- és belvíz 
miatti védekezési költségek vonatkozásában). 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a vis maior tartalék 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezés: „az előre nem látható természeti vagy más eredetű 
veszély miatti szükségessé váló védekezés”. 
A vis maior esemény jellege: belvízelhárítás, védekezés 
 
 
A káresemény forrásösszetétele: védekezés előzetesen becsült költségigé-
nye 
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adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nél-
kül) 

600.000 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 % 
Egyéb forrás 0 Ft 0 % 
Vis maior igény 5.400.000 Ft 90 % 
Források összesen: 6.000.000 Ft 100 % 
 
A káresemény forrásösszetétele: kizárólag a védekezési költségek vonatko-
zásában 2010. július 15-ig kiállított számlák összesítése alapján (jelen álla-
pot szerint) 
 

adatok Ft-ban 
Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nél-
kül) 

566.676 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 % 
Egyéb forrás 0 Ft 0 % 
Vis maior igény 5.100.087 Ft 90 % 
Források összesen: 5.666.763 Ft 100 % 
 
-  A költségvetés alapján a védekezési költségek összege: 5.666.763 Ft, mely-

nek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani. 
 

-  A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel kapcsolatban az Önkor-
mányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik. 

 
-  Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. 
 
-  A testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. 

(II.16.) önkormányzati költségvetési rendeletben / határozatában biztosítja. 
 
-  A testület felhatalmazza Szabó András polgármestert az igénybejelentés be-

nyújtására.  
 

 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Belügyminisztérium 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb tan-
eszközök beszerzése tárgyában 
 

( írásban csatolva ) 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó taneszközök 
beszerzéséhez szállító kiválasztásáról kell dönteni. Három árajánlatot kértek be és a leg-
kedvezőbb ajánlatot a Hobla Kft. adta be.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenkettő igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
169/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódó kompe-
tencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök beszerzése tárgyában. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-3.1.4-
08/2-2009-0278 azonosító számú, nyertes pályázat megvalósításához szüksé-
ges kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök be-
szerzésére  

HOBLA HUNGARY Kft-vel 
(székhelye: 8474 Csabrendek, Szőlőskert utca 3., cégjegyzékszám: 19-09-

507348, képviseli: Homann Ane-Marie ügyvezető) 
 
köt szerződést. 
 
A beszerzés költsége: nettó: 399.000 Ft, ÁFA: 99.750 Ft, összesen bruttó 
498.750 Ft, azaz: Négyszázkilencvennyolcezer-hétszázötven forint.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Barta Adrienna egyéni vállalkozó 6500 Baja, Kodály u. 20. IV/13. 
5. CREATIVE TOY’S FAKTORY Kft. 8474 Csabrendek, Nyárfasor u. 1. 
6. Hobla H Kft. 8474 Csabrendek, Szőlőskert utca 3. 
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7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Szarka Tünde projektmenedzser 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános 
Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium létszámcsökkentéséhez 
kapcsolódó nyilatkozatról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, hogy tiszaörsi létszámcsökkentésről van szó, de 
mivel a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása tagjai vagyunk, így önkormányzatunknak 
is jóvá kell hagyni.  
Két határozatról kell dönteni, az elsőben egy fő pedagógus felmentéséről van szó. Aki 
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot tizenegy igenlő szavazattal, egy 
tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
170/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a társulás intézményeként működő Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általá-
nos Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium létszámcsökkentéséhez kapcsolódó 
nyilatkozatról. 
 

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása intézményeként működő tiszafüredi 
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai 
Szakszolgálat és Kollégiumra vonatkozólag a Tanács 80/2009. (XI.17.) számú, 
illetve a 95/2009. (XII.08.) számú határozatában döntött 1 fő pedagógus 2009. 
december 1-től történő felmentéséről. 
 
A hivatkozott határozathoz kapcsolódóan Kunhegyes Város Önkormányzatá-
nak Képviselőtestülete visszamenőleges érvénnyel az alábbi nyilatkozatot te-
szi: 
 
 Az Önkormányzat költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 
a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következ-
tében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatossá-
gának megszakítása nélküli foglalkoztatására nem volt lehetőség. 
 
 



10 
 

 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása – Kistérségi irodavezető 
5. Tiszaörs Község Önkormányzata 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a másik nyilatkozat 2 fő technikai dolgozó lét-
számcsökkentésére vonatkozik. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot egyhangúlag, tizenkettő igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
171/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a társulás intézményeként működő Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általá-
nos Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium létszámcsökkentéséhez kapcsolódó 
nyilatkozatról. 
 

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása intézményeként működő tiszafüredi 
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai 
Szakszolgálat és Kollégiumra vonatkozólag a Tanács 29/2010. (II.22.) számú, 
illetve a 30/2010. (II.22.) számú határozatában döntött 2 fő technikai dolgozó 
2010. március 1-től történő felmentéséről. 
 
A hivatkozott határozathoz kapcsolódóan Kunhegyes Város Önkormányzatá-
nak Képviselőtestülete visszamenőleges érvénnyel az alábbi nyilatkozatot te-
szi: 
 
 Az Önkormányzat költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 
a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következ-
tében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatossá-
gának megszakítása nélküli foglalkoztatására nem volt lehetőség. 
 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása – Kistérségi irodavezető 
5. Tiszaörs Község Önkormányzata 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés „A Szabadság tér revitalizációja 2 című, ÉAOP-5.1.1/E-09-
2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez 
kapcsolódó kivitelezési munkálatok” tárgyában kiírt általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, a park2 pályázat kivitelezési munkálataihoz kap-
csolódó közbeszerzési eljárás eredményéről kell dönteni. Egy ajánlattevő volt, a Via Plaza 
Kft., amely a kiírásnak megfelelő ajánlatot adott be. A bíráló bizottság az ajánlat elfogadá-
sát javasolja. 
 
Szathmári Istvánné kérdezi, nem etikátlan dolog-e az, hogy egy képviselőtársuk érdekelt-
ségében álló vállalkozás kapja meg ezt a munkát. 
 
Szabó András polgármester válasza, hogy ez a cég nem kunhegyesi érdekeltségű. 
 
Szathmári Istvánné azt látja, hogy nem kunhegyesi, de azt tudja, hogy a kivitelező kun-
hegyesi lesz.  
 
Emődi Imre megkérdezi, hogy most miről beszél a képviselő asszony, itt most nem erről 
van szó. 
 
Vincze László alpolgármester elmondja jelen esetben a park következő szakaszának felújí-
tási munkálatairól van szó. 
 
Szathmári Istvánné megkérdezi, nem a Duna Aszfaltról.  
 
Vincze László alpolgármester pontosítja, nem útépítésről szól ez a pályázat.  
 
Szathmári Istvánné bocsánatot kér, hogy nem figyelt arra, hogy az utolsó másodpercben 
megkapott anyag került az asztalukra. 
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző elmondja, a közbeszerzési eljárás során az ajánlatok bontására, 
illetve a bíráló bizottság ülésére hétfőn került sor.  
 
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a bíráló bizottság javaslatát elfogadva a Via Plaza Kft.-t bízzák meg a feladat-
tal. 
Aki a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
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A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, három 
tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
172/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Szabadság tér revitalizációja2 című, ÉAOP-5.1.1/E-09-2009 azonosító számú pályázat 
keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok” tárgyában 
kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a 
„Szabadság tér revitalizációja2 című, ÉAOP-5.1.1/E-09-2009 azonosító számú 
pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési mun-
kálatok” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értéke-
léséről, és az eljárás nyertesének megállapításáról a következők szerint dönt: 
 
1. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a Via Plaza Tervező, Építő és Szolgáltató 

Kft. (1186 Budapest, Tövishát u. 1. IV/12.) ajánlata a jelen eljárás tekinte-
tében érvényes. 
 

2. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertese a Via 
Plaza Tervező, Építő és Szolgáltató Kft. (1186 Budapest, Tövishát u. 1. 
IV/12.).  
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes ajánlatte-
vővel. 
 
A döntés ellen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. §-
ában foglaltak alapján van helye jogorvoslatnak.  
 

Indokolás: 
 
1. ponthoz: 

A Via Plaza Tervező, Építő és Szolgáltató Kft. (1186 Budapest, Tövishát u. 
1. IV/12.) ajánlata érvényes jelen közbeszerzési eljárásban, mivel megfelelt a 
Kbt., az eljárás ajánlattételi felhívása, valamint az ajánlati dokumentáció elő-
írásainak. Az ajánlatban található igazolások, nyilatkozatok alapján megálla-
pítható, hogy ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, valamint szakmai, műszaki 
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
2. ponthoz: 

A Kbt. 91.§ (1) bekezdése szerint az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a 
meghatározott feltételek szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Jelen 
eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 57. § (2) b) pontja szerint az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása volt. Az alkalmazott súly-
számok és bírálati szempontok szerint a legtöbb pontot a Via Plaza Tervező, 
Építő és Szolgáltató Kft. (1186 Budapest, Tövishát u. 1. IV/12.) szerezte.  
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Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Via Plaza Tervező, Építő és Szolgáltató Kft. 1186 Budapest, Tövishát u. 

1. IV/12.  
 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés „A Szabadság tér revitalizációja 2 című, ÉAOP-5.1.1/E-09-
2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez 
kapcsolódóan szobor megalkotása” tárgyban kiírt, hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás eredményének megállapításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak a park 2 pályázathoz kapcsolódóan hir-
detmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményhirdetése, a szobor megalkotá-
sára. A Bíráló Bizottság az Éden Kert Kft. ajánlatát javasolja elfogadni. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot támogassák. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, három 
tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
173/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Szabadság tér revitalizációja 2 című, ÉAOP-5.1.1/E-09-2009 azonosító számú pályázat 
keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan szobor megalkotása” tárgyában kiírt 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a 
„Szabadság tér revitalizációja 2 című, ÉAOP-5.1.1/E-09-2009 azonosító számú 
pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan szobor megalko-
tása” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésé-
ről, és az eljárás nyertesének megállapításáról a következők szerint dönt: 
 
1. Ajánlatkérő megállapítja, hogy az Éden Kert Otthon Bt. (székhelye: 1084 

Budapest, Nagyfuvaros utca 3/b. 1. em. 16/a.) ajánlata a jelen eljárás tekin-
tetében érvényes. 
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2. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertese az 
Éden Kert Otthon Bt. (székhelye: 1084 Budapest, Nagyfuvaros utca 3/b. 
1 em. 16/a.). 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes ajánlatte-
vővel. 
 
A döntés ellen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. §-
ában foglaltak alapján van helye jogorvoslatnak. 
 

Indokolás: 
 
1. ponthoz: 

Az Éden Kert Otthon Bt. (székhelye: 1084 Budapest, Nagyfuvaros utca 3/b. 1. 
em. 16/a.) ajánlata érvényes jelen közbeszerzési eljárásban, mivel megfelelt a 
Kbt., az eljárás ajánlattételi felhívása, valamint az ajánlati dokumentáció elő-
írásainak. Az ajánlatban található igazolások, nyilatkozatok alapján megálla-
pítható, hogy ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, valamint szakmai, műszaki 
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
2. ponthoz: 

A Kbt. 91. § (1) bekezdése szerint az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a 
meghatározott feltételek szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Jelen 
eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 57. § (2) b) pontja szerint az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása volt. Az alkalmazott súly-
számok és bírálati szempontok szerint a legtöbb pontot az Éden Kert Otthon 
Bt. (székhelye: 1084 Budapest, Nagyfuvaros utca 3/b. 1. em. 16/a.) szerezte. 

 
 

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. Éden Kert Otthon Bt. 1084 Budapest, Nagyfuvaros utca 3/b. 1. em. 16/a. 
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád körút aszfaltburko-
lat építés” tárgyában már előzőekben megkötött keretmegállapodáshoz 
kapcsolódó konzultációs eljárás kiírásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az útépítéshez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás 
kiírásáról van szó. 
 
Szathmári Istvánné fenntartva korábbi kérdését megkérdezi, nem etikátlan-e az, hogy egy 
képviselőtársuk illetőségében lévő vállalkozás végezze el ezt a munkát. Az előzőekben is 
elvégezte, tudják milyen minőségben és ildomos lenne átgondolni.  
 
Szabó András polgármesternek a képviselő asszony kérdésére válasza, hogy nem. A fő-
vállalkozónak joga van bárkit megkérni besegíteni, de aszfaltozni pl. egyetlen kunhegyesi 
cég sem tud.  
 
Dienes Attila ha jól tudja ez a cég végezte korábban is az út felújítását.  
 
Szabó András polgármester válasza, a korábbi felújítás a vis maior keretből történt. Pon-
tosan már nem emlékszik, hogy ennek az útnak a felújítását melyik cég végezte. A válasz-
adáshoz segítségül kéri Répászky Gabriellát. 
 
Répászky Gabriella válasza, bevallja őszintén nem emlékszik, hogy melyik cég végezte 
ennek az útnak a felújítását, annak idején a főépítész bonyolította ennek a pályázatnak a 
végrehajtását.  
 
Szabó András polgármester úgy gondolja, talán a Vakond Kft. végezte ezt a munkát. 
 
Szathmári Istvánné állítja, hogy a képviselőtársuk ebben a munkában benne volt fizikai-
lag. Ő csinálta, ő csak tudja, hogy melyik kft. csinálta. 
 
Emődi Imre válasza, több cégnek is alvállalkozója volt abban az időben, de sem a Duna 
Aszfalt-nak, sem a Vakond Kft.-nek nem dolgozott. Teljesen más cégnek dolgozott, utána 
kell járni, egyiknek sem dolgozott. Valaki megbízta, hogy az útpadkán, ami földet 
összetoltak, hordják el. Az ő cége ezt a munkát végezte el. Nem volt köze az útépítéshez, 
csak a felesleges földet szállította el. Ha valaki járkált Kunhegyesen tudja, és nem kell 
meggyanúsítani, megrágalmazni senkit sem, ha nem tudnak valamit biztosan. Nem ő 
csinálta, egy vidéki cég hozta az összes gépsort, ő a földelszállítást kapta egy kunhegyesi 
cégtől.   
Szabó András polgármester azt kéri munkatársaitól, hogy a következő ülésig nézzék már 
meg, hogy pontosan melyik cég végezte ezt a munkát. 
 
Emődi Imre még egyszer megerősíti, hogy a képviselő asszonynak nagyon téves informá-
ciói vannak erről. 
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Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy 
nemleges szavazat ellenében, három tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatá-
val: 
 
174/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád körút aszfaltburkolat építése” tárgyában már előző-
ekben megkötött keretmegállapodáshoz kapcsolódó konzultációs eljárás kiírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbe-
szerzési Szabályzat V. fejezete alapján már előzőekben megkötött 
keretmegállapodáshoz kapcsolódó konzultációs eljárást indít „Kunhegyes, 
Gyepszél utca és Árpád körút aszfaltburkolat építése” tárgyában. 
 
Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András pol-
gármestert bízza meg. 
 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló bizottság elnöke 
5. Bíráló bizottság tagjai 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az eljárás lefolytatásához a bíráló bizottságot is 
létre kell hozni. Elnöknek javasolja Vincze Lászlót, tagjainak Nagy Kálmánt, Metzinger 
Ferencet, Barta Jenőt és Lódi Tündét. 
Aki a fenti személyi összetétellel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, három 
tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
175/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád körút aszfaltburkolat építése” tárgyában már előző-
ekben megkötött keretmegállapodáshoz kapcsolódó konzultációs eljáráshoz bíráló bizott-
ság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
V. fejezete 2. pontja alapján „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád körút asz-
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faltburkolat építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során ér-
kezett ajánlatok elbírálására öt (5) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak 
szerint: 
 
Elnök: Vincze László  önkormányzati képviselő 
 
Tagok: Nagy Kálmán  önkormányzati képviselő 
  Metzinger Ferenc önkormányzati képviselő 
  Barta Jenő  Városi Építési Hivatal vezetője 
  Lódi Tünde   vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának közbeszerzési tervé-
nek módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, a közbeszerzési tervet is módosítani kell, mivel az 
előzőekben hozott döntést is bele kell építeni, ez az előírás. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot tíz igenlő szavazattal, két tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
176/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése alapján készült 2010. évi 
közbeszerzési terv módosítását 
 

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

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés közoktatási szakértő kiválasztására 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az Óvodai Intézmény Nevelési Programjának jóvá-
hagyásához szükséges szakértő kiválasztása. Horváth Ildikó adta a legkedvezőbb ajánlatot. 
 
Szathmári Istvánné megkérdezi, hogy mi szükség van erre. 
 
Szabó András polgármester válasza, a közoktatási törvény előírja, hogy milyen esetekben 
van szükség szakvéleményre.  
 
Fűtő Georgina válaszként elmondja, a közoktatási törvény kötelezően előírja azokat az 
eseteket, amikor az önkormányzatnak közoktatási szakértőt kell igénybe vennie. 
 
Kun Istvánné elmondja, az egyik szakértő utalt arra, hogy most nem kötelező a nevelési 
program szakértése. Kérdezi, hogy a közoktatási törvénynek ez az előírása a legfrissebb. 
 
Fűtő Georgina válasza, megnézte az ülést megelőzően a törvénynek a mai napon hatályos 
állapotát és még az is azt tartalmazza, hogy kötelező.  
 
Kun Istvánnét meglepte, hogy a szakértő azt jelezte, nem kötelező a nevelési program 
szakértése.  
 
Metzinger Ferenc úgy gondolja, a TÁMOP pályázat miatt úgy is meg kell tenni, nem le-
het kikerülni. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot tizenegy igenlő szavazattal, egy 
nemleges szavazat ellenében elfogadja a következő határozatával: 
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177/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
közoktatási szakértő kiválasztására. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 
fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Nevelési 
Programjához szükséges szakértői vélemény elkészítésével 
 

HORVÁTH  ILDIKÓ 
(5000 Szolnok, Vágóhíd u. 10.) 

közoktatási szakértőt  
bízza meg. 

 
 A szakértői munka díjazását bruttó 50.000 Ft-ban (azaz: Ötvenezer fo-

rintban) határozza meg. 
 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a feladat elvégzésével kapcsolatos szerződés 
megkötésére. 
 

Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Major Anikó intézményvezető 
5. Horváth Ildikó szakértő 5000 Szolnok, Vágóhíd u. 10.  
6. Nagy Jenőné szakértő 5000 Szolnok, Baross u. 51. I/1. 
7. Nagy Ágnes szakértő 4028 Debrecen, Damjanich u. 22/C. I/16. 
8. Kissné Takács Erika szakértő 4000 Debrecen, Magtár u. 34.  
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
11. Fűtő Georgina ügykezelő 

 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Társulási Megállapodás módosításáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, a hulladéklerakók rekultivációjára létrejött társulás 
megállapodásának módosítása szükséges. Az első melléklet tartalmazza, hogy mi változik 
a megállapodásban, a második melléklet pedig a módosításokkal egybeszerkesztett megál-
lapodást tartalmazza. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot tíz igenlő szavazattal, két tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
178/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás Társulá-
si Megállapodásának módosításáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit 
Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás jelen 
határozat 1. számú melléklete szerinti változtatásával egyetért. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt – 2. számú melléklet szerinti – Társulási Megállapodást jóváhagy-
ja,– a tagönkormányzat által a Társulási Tanácsba delegált képviselő által a 
határozatot a Társulás elnökének megküldi. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármes-

tert a szükséges feladatok elvégzésére. 
 

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. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa 5350 Tiszafüred, Fő u. 1.  
 
 
 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 
 
12/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a könyvvizsgáló szerződése július 31-ével lejár, 
egy éves időtartamra meghosszabbíthatják. Jelen esetben egy éves időtartamról van szó, 
azonos feltételekkel. 
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Nagy Kálmán véleménye, hogy ez nem igazán alkalmas így. Természetesen el kell, hogy 
fogadja, mert kell a könyvvizsgáló, azonban hihetetlenül magasnak tartja azt a díjat, amit a 
könyvvizsgáló kér ezért a munkáért. Másrészt viszont úgy gondolja, sokkal körültekintőb-
ben kellett volna eljárni annak, aki ezt kezeli. Most is egy pályázatot kellett volna kiírni 
erre a feladatra, mert a 2006-os előterjesztés van most előttük. Teljesen mindegy, hogy ki 
lesz jövőre a város vezetője, milyen összetételű lesz a képviselőtestület, de időben ki kell 
írni a pályázatot és nem megbízást adni. Tudják jól, hogy nem ennyi az, amit elvisz, min-
den egyes pályázatnál bizonyos összegeket még. A 90 ezer Ft + ÁFA-t soknak tartja, közel 
másfél millió forint évente, ennél sokkal nagyobb települések lényegesen kisebb összege-
ket fizetnek ki könyvvizsgálói díjra. Ez a szerződés már 2006 óta fut, örökölték az előző 
képviselőtestülettől, ezt nagyon magas díjnak tartja.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző egyetért azzal, hogy az új képviselőtestületnek ki kell írnia az új 
pályázatot és új könyvvizsgálót kell választani. A jogfolytonosság miatt döntöttek a szer-
ződés meghosszabbítása mellett. A pályázatok során az árakkal tudnak találkozni, esetük-
ben 2,2 milliárdos költségvetésű önkormányzatról van szó.  
 
Nagy Kálmán megjegyzi, egy 8 milliárdos költségvetésű városban 1 millió Ft díjat fizet-
nek a könyvvizsgálónak.  
 
Szabó András polgármester is egyetért Nagy Kálmánnal, hogy jövőre időben ki kell írni a 
pályázatot.  
 
Metzinger Ferenc a szerződéssel kapcsolatban a 2.7. pontot nem igazán tudja értelmezni, 
segítséget kér hozzá, hogy mit jelent ez büntetőjogilag. Idézi a szerződés 2.7. pontját. Mit 
jelent ez, mond valamit és nem tud vállalni érte felelősséget, hogy van-e benne hiba, vagy 
nincs – kérdezi, hogyan értse ezt.  
 
Szoboszlai Hajnalka válasza, a könyvvizsgáló nem fog minden egyes bizonylatot végig-
nézni, ami egy könyvelésben egy adott önkormányzatnál szerepel. Kiválaszt bizonyos bi-
zonylatokat, ami alapján következtetéseket von le, ami alapján kiadja a záradékot. Elsősor-
ban azokra a kifizetésekre koncentrál, ami alapvetően meghatározza az adott évben az ön-
kormányzat gazdálkodását. A legnagyobb összegű tételek, a legnagyobb összegű pályáza-
tok. Minden évben a könyvvizsgáló dönti el, hogy mit ellenőriz. Teljes körűen, minden 
egyes bizonylatot leellenőrizve arra nincs mód és nincs idő.  
 
Dr.Pénzes Tímea jegyző a választ kiegészítve elmondja, a szolgáltatott adatok alapján 
állítja ki a záradékot, azonban a hibátlanságért nem vállal felelősséget.  
 
Metzinger Ferenc megkérdezi, hogy ennek a pontnak muszáj a szerződésben benne lenni. 
Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon kellemes álláspont a könyvvizsgáló részéről.  
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző válasza, mindenképpen tolmácsolni fogja a képviselő úr felveté-
sét a könyvvizsgáló felé. 
 
Nagy Kálmán elmondja, eléggé körbe járta ezt a témát, beszélt valakivel, akivel együtt él, 
ez a pont mindegyik könyvvizsgáló szerződésében benne van. Tulajdonképpen a könyv-
vizsgálatoknak elsősorban az a feladata, hogy az államilag juttatott pénzeket szabályszerű-
en használják-e fel, legyen az oktatási intézmény, szociális intézmény. Azt nem fogja 
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megnézni, hogy egy szociális segélyt jogszerűen, vagy jogtalanul fizettek-e ki. Mint ahogy 
Szoboszlai Hajnalka is elmondta a könyvvizsgálóknak azokat a nagytételeket kell elsősor-
ban ellenőrizni, hogy az önkormányzat részéről szabályszerű volt-e a felhasználás. Egy 
önkormányzatnál több ezer tétel, kiadási – bevételi bizonylat képződik egy évben, azok 
mindegyikét nem fogják végignézni. Elsősorban a normatíváknak a szakszerű felhasználá-
sa az, amit nekik mindenképpen le kell írni. Erről nemcsak a feleségével beszélt, hanem 
többekkel is, és mindenkinek szinte szó szerint ez a szöveg benne van a szerződésében.  
 
Szathmári Istvánné megkérdezi, miért nem lehetett most kiírni a pályázatot.  
 
Szabó András polgármester válasza, későn lett előterjesztve, hamarabb kellett volna. Va-
laki most jött rá, hogy a könyvvizsgálónak lejár a szerződése és most már nincs idő arra, 
hogy a pályáztatást lefolytassák, mert akkor augusztus 1-től nem lenne könyvvizsgáló. Az 
viszont nem lehet, hogy az önkormányzat könyvvizsgáló nélkül maradjon.  
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javasla-
tot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, három 
nemleges szavazat ellenében, egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
179/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Gellén Olivérné könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződés meghosszabbításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva GELLÉN  OLIVÉRNÉ könyvvizsgáló megbízási szerződését 
meghosszabbítja a következő feltételekkel: 
 
Megbízási díj: 90.000 Ft + ÁFA/hó 
 
Megbízás időtartama: határozott idő 2011. július 31-ig  
 
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert a megbízási szerződés meghosszabbításának aláírására. 

 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Gellén Olivérné könyvvizsgáló 5000 Szolnok, Mátyás király u. 2. V/8.  
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Molnár János költségvetési csoportvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
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Metzinger Ferenc észrevételezi, hogy a díjra vonatkozóan volt egy megjegyzés, arra mit 
tudnak tenni. 
 
Szabó András polgármester válasza, hogy semmit, mert akkor a pályáztatás során ez a díj 
került elfogadásra. 
 
 
12/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az útépítéshez kapcsolódó pályázathoz kell könyv-
vizsgálót kiválasztani. Három árajánlatot bekértek, amelyek közül Gellén Olivérné adta a 
legkedvezőbb ajánlatot. Az ajánlati ár 462.500 Ft, amely összeg a pályázatból fedezhető. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogad-
ják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy 
nemleges szavazat ellenében, három tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatá-
val: 
 
180/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program Önkormányzati utak fejlesztése a komplex programmal 
kezelendő LHH térségekben ÉAOP-2009-3.1.2/B-2010-0004 azonosító jelű pályázat elő-
írásainak teljesítéséhez szükséges könyvvizsgálói feladatok elvégzéséhez. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva a pályázathoz kapcsolódó – a könyvvizsgálói standardok és a 
pályázat szabályzatainak megfelelően ellátandó – könyvvizsgálói feladatok el-
látásával 
 

megbízza 
GELLÉN  OLIVÉRNÉ  

(kamarai tagsági száma: 000790) 
könyvvizsgáló-t 

 
A bruttó megbízási díj:  462.500 Ft, azaz: Négyszázhatvankettőezer-ötszáz 
forint. 
 
A könyvvizsgálói feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormány-
zata 2010. évi költségvetésében és pályázati támogatásból biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Deák Jánosné 5000 Szolnok, Gyík u. 4. 
5. Gellén Olivérné 5000 Szolnok, Mátyás király u. 2. V/8.- 
6. Détár Marianna 6041 Kerekegyháza, Bedő Albert u. 11. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
12/4. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés tartalma a nyilvánosság biztosítása 
szintén az előző pályázathoz kapcsolódóan. Három árajánlat érkezett, melyek közül a Szfé-
ra-Tisza Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot 1.062.500 Ft értékben.  
Javasolja az ajánlat elfogadását. Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal, három 
tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
181/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program Önkormányzati utak fejlesztése a komplex programmal 
kezelendő LHH térségekben ÉAOP-2009-3.1.2/B-2010-0004 azonosító jelű pályázat lebo-
nyolításához szükséges tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatok elvégzéséhez. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva a pályázathoz kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosí-
tása feladatok ellátásával 
 

megbízza 
 

SZFÉRA-TISZA Kulturális Szolgáltató Kft-t  
(székhelye: 5000 Szolnok, Damjanich u. 1., képviseli: Pap Gyula ügyveze-

tő). 
 

A bruttó megbízási díj: 1.062.500 Ft, azaz: Egymillió-hatvankettőezer-
ötszáz forint. 
 
A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladat ellátásának költségét Kunhe-
gyes Város Önkormányzata a pályázatban elnyert támogatásból, valamint a 
szükséges önerőből, a 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. GEOPROFIL Bt. 5000 Szolnok, Vitorla u. 21. 
5. Szféra-Tisza Kulturális Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Damjanich u. 1. 
6. Hatás Reklámstúdió Kft. 5000 Szolnok, Koszorú út 11. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
12/5. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan taneszközök 
beszerzésére szállító kiválasztásáról kell dönteni. Három ajánlat van, az összehasonlító 
táblázatból látható, hogy a Balázs Diák Kft. adta a legjobb ajánlatot 1.273 ezer Ft értékben. 
Javasolja az ajánlat elfogadását. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogad-
ják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot tíz igenlő szavazattal, két tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
182/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódó tan-
könyvek és programcsomagok beszerzése tárgyában. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-3.1.4-
08/2-2009-0278 azonosító számú, nyertes pályázat megvalósításához szüksé-
ges tankönyvek és programcsomagok beszerzésére 
 

BALÁZS-DIÁK Taneszközforgalmazó és Szolgáltató Kft-vel 
(székhelye: 1043 Budapest, Csányi László u. 34., képviseli: Balázs János 

ügyvezető) 
 

köt szerződést. 
 
A beszerzés költsége nettó: 1.019.124  Ft, ÁFA: 254.781 Ft, bruttó: 1.273.905 
Ft, azaz: Egymillió-kettőszázhetvenháromezer-kilencszázöt forint. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Balázs-Diák Kft. 1043 Budapest, Csányi László u. 34. 
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5. Meló-Diák Taneszközcentrum 3980 Sátoraljaújhely, Petőfi S. u. 1. 
6. Poli Computer 1154 Budapest, Domaháza u. 80.  
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
10. Szarka Tünde projektmenedzser 

 
 
 
12/6. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a funkcióbővítő pályázatnál tervellenőri feladatok 
ellátására kell kiválasztani vállalkozót. Három ajánlat érkezett, a legelőnyösebb az  
Archniface Építő Kft. részéről érkezett, 1.425 ezer Ft értékben. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az ajánlatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenkettő tagja a javaslatot tíz igenlő szavazattal, két tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
183/2010. (VII.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program Támogatási rendsze-
rében nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-
5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázat lebonyolításához szükséges tervellenőr kivá-
lasztásához.  
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körében eljárva a pályázathoz kapcsolódó tervellenőri feladatok ellátásával 
 

megbízza 
 

ARCHIFACE ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft-t 
(székhelye: 4031 Debrecen, Sárkány utca 4/a., képviseli: Pecsenye Béla épí-

tész vezető tervező, ügyvezető). 
 

A bruttó megbízási díj: 1.425.000 Ft, azaz: Egymillió-
négyszázhuszonötezer forint. 
 
A tervellenőri feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 
pályázati támogatásból és a szükséges önerőt a 2010. évi költségvetésében biz-
tosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Erről értesülnek: 
 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. KÖR-TERV68 Kft. 4026 Debrecen, Mester utca 38-40. 
5. Pelei Mérnökiroda 4032 Debrecen, Füredi út 18. 
6. ARCHIFACE ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. 4031 Debrecen, Sárkány utca 

4/a. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti az ülésre tervezett munkáját a képviselőtestület el-
végezte, zárt ülés megtartására nem kerül sor. 
Megköszöni képviselőtársainak az ülésen való részvételt, a hivatal munkatársainak az elő-
terjesztések előkészítését és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 35 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S z a b ó    András      Dr. P é n z e s   Tímea 
polgármester       jegyző 
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Iktatószám: KVÖ/824/25/2010. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2010. július 20-án megtartott nyilvános ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 14. 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 
 
Rendelet 
száma 

Rendelet tárgya Kódszám 

17/2010. „Tiszta udvar, rendes ház” és „Tiszta utca” címek alapításáról 
szóló 5/2008.(III.28.) rendelet módosítása 

Z0 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 
száma 

Határozat tárgya Kódszám 

166/2010. vis maior igény benyújtásához műszaki szakértő megbízásá-
ról. 

A 15 

167/2010. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 8/2010. (I.28.) kormányrendelet előírásainak megfelelő 
támogatási igény benyújtásáról (önkormányzati ingatlanok-
ban keletkezett viharkárok helyreállítására készült költség-
becslés alapján) 

A 15 

168/2010. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 8/2010. (I.28.) kormányrendelet előírásainak megfelelő 
támogatási igény benyújtásáról (kizárólag ár- és belvíz miatti 
védekezési költségek vonatkozásában) 

A 15 

169/2010. a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú nyertes 
pályázathoz kapcsolódó kompetencia alapú oktatás alkalma-
zását támogató egyéb taneszközök beszerzése tárgyában 

A 15 

170/2010. a társulás intézményeként működő Kossuth Lajos Gimnázi-
um, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szak-
szolgálat és Kollégium létszámcsökkentéséhez kapcsolódó 
nyilatkozatról 

E 16 
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171/2010. a társulás intézményeként működő Kossuth Lajos Gimnázi-
um, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szak-
szolgálat és Kollégium létszámcsökkentéséhez kapcsolódó 
nyilatkozatról 

E 16 

172/2010. a „Szabadság tér revitalizációja2 című, ÉAOP-5.1.1/E-09-
2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fej-
lesztésekhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok” tárgyában 
kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapí-
tásáról 

D 5 

173/2010. a „Szabadság tér revitalizációja2 című, ÉAOP-5.1.1/E-09-
2009 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fej-
lesztésekhez kapcsolódóan szobor megalkotása” tárgyában 
kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 

D 5 

174/2010. a „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád körút aszfaltburkolat 
építése” tárgyában már előzőekben megkötött 
keretmegállapodáshoz kapcsolódó konzultációs eljárás kiírá-
sáról 

D 5 

175/2010. a „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád körút aszfaltburkolat 
építése” tárgyában már előzőekben megkötött 
keretmegállapodáshoz kapcsolódó konzultációs eljáráshoz 
bíráló bizottság létrehozásáról 

D 5 

176/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról 

D 5 

177/2010. közoktatási szakértő kiválasztására J 4 
178/2010. a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Ön-

kormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítá-
sáról 

D 7 

179/2010. Gellén Olivérné könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződés 
meghosszabbításáról 

D 7 

180/2010. az Észak-alföldi Operatív Program Önkormányzati utak fej-
lesztése a komplex programmal kezelendő LHH térségekben 
ÉAOP-2009-3.1.2/B-2010-0004 azonosító jelű pályázat elő-
írásainak teljesítéséhez szükséges könyvvizsgálói feladatok 
elvégzéséhez 

A 15 

181/2010. az Észak-alföldi Operatív Program Önkormányzati utak fej-
lesztése a komplex programmal kezelendő LHH térségekben 
ÉAOP-2009-3.1.2/B-2010-0004 azonosító jelű pályázat lebo-
nyolításához szükséges tájékoztatás és nyilvánosság biztosítá-
sa feladatok elvégzéséhez 

A 15 

182/2010. a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 azonosító számú nyertes 
pályázathoz kapcsolódó tankönyvek és programcsomagok 
beszerzése tárgyában 

A 15 

183/2010. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív 
Program Támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő 
településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-
5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázat lebonyolításá-
hoz szükséges tervellenőr kiválasztásához 

A 15 

 


