
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. augusztus 9-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Vincze László alpolgármester elnökletével: 

Szabó András polgármester, Csoma János, Dienes Attila, Emődi Imre, 
Dr.Horváth Lajos, Dr.Kiss István, Kun Istvánné, Metzinger Ferenc, Nagy 
Kálmán, Szathmári Istvánné  önkormányzati képviselők. 

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

Hajnalka gazdasági osztályvezető, Lódi Tünde vagyongazdálkodási 
csoportvezető, Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
Vincze László alpolgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület nyilvános ülése 
határozatképes, azon a képviselőtestület tizenegy tagja jelen van. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 17 óra 25 perckor megnyitja. 
 

ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, a zárt ülésen elfogadott határozat szellemében 
közbeszerzési eljárást kell kiírni . 
Aki egyetért a eljárás kiírásával a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, az 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, három 
nemleges szavazat ellenében elfogadja a következő határozatával: 
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209/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormányzati infrastruktúrafejlesztési 
hitelprogram keretében” tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott 
Közbeszerzési Szabályzat V. fejezete alapján egyszerű közbeszerzési 
eljárást indít „Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormányzati 
infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyában. 
 

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

 
3. Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András 

polgármestert 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. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
 
Vincze László alpolgármester elmondja, a közbeszerzési eljárás ha lezajlik, a beérkezett 
ajánlatok bírálatát el kell végezni. Erre vonatkozóan javaslatot tettek, elnöke személye, 
majd tagjai: Szabó Zoltán, Dr.Horváth Lajos, Szoboszlai Hajnalka és Lódi Tünde. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottak alapján a bíráló bizottság személyi 
összetételét fogadja el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő tizenegy tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal, négy 
tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
210/2010. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormányzati infrastruktúrafejlesztési 
hitelprogram keretében” tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság 
létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
V. fejezete 2. pontja alapján „Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” 
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önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok elbírálására 5 (öt) 
tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök: Vincze László  önkormányzati képviselő 
 
Tagjai: Szabó Zoltán  önkormányzati képviselő 
  Dr.Horváth Lajos önkormányzati képviselő 
  Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
  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 

 
 
 
Vincze László alpolgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a mai napra tervezett 
munkáját elvégezte. Megköszöni mindenkinek az előkészítő munkában való 
közreműködést, a képviselőtestületnek a döntésekben mutatott aktív részvételt, a 
továbbiakban jó pihenést kívánva a képviselőtestület nyilvános ülését 17 óra 30 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/824/28/2010. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2010. augusztus 9-én megtartott nyilvános ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 16. 
 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

209/2010. „Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormányzati 
infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyában 
egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról 

D 5 

210/2010. „Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormányzati 
infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról 

D 5 

 
 
 


