
 
Jegyzőkönyv 

 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. szeptember 27-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
 Csoma János, Emődi Imre, Dr.Kiss István, Kun Istvánné, Madarasi Imre, 

Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán és Vincze László önkormányzati képvi-
selők. 

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

igazgatási osztályvezető, Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője, 
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Lódi Tünde vagyongazdálko-
dási csoportvezető, Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Földi 
Zsuzsanna vezető-tanácsos, Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvo-
dai Intézménye vezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné 
Házi Judit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. 
Megköszöni azoknak a képviselőknek a megjelenését, akik e soron kívüli ülésre eljöttek, 
ezzel is bizonyítva, hogy megfelelően gondolkodnak a felelősségről. A pályázatok miatt 
haladni kell és ezért kellett még a választások előtt soron kívüli testületi ülést összehívni. 
Akik hiányoznak, azok közül Szabó Zoltán jelezte, hogy később fog megérkezni, a többiek 
viszont kinyilvánították, hogy már nem hajlandók megjelenni ezen az ülésen.  
A képviselőtestület tagjai részéről jelen van kilenc fő, az ülés határozatképes, azt 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 kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Funkcióbővítő Településfejlesztés Kunhegyes Városban” 
tárgyban kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
 

(  írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, egyszerű közbeszerzési eljárást indított az önkor-
mányzat a funkcióbővítő pályázat megvalósítására. Ennek eredményhirdetését tartalmazza 
az előterjesztés. Le van írva ki pályázott, kinek érvényes, kinek nem érvényes a pályázata. 
A legfontosabb a 8-9. oldalon található, amikor a nyertes ajánlatok részenként fel vannak 
sorolva. Ezek szerint az 1. rész nyertese a Kunhegyesi Építő Kft., a 2. rész nyertese a Kun-
hegyesi Építő Kft., a 3. rész nyertese a Szilasi és Társa Kft. Fegyvernekről, a 4. rész 
tekintetében a Római Katolikus Templom felújítását illetően eredménytelen az eljárás, 
hiszen a többlet önerőt az egyház nem vállalta. A következő napirendben látják, hogy ezt is 
meg kell határozni, új eljárást kell indítani erre a részre. Az 5. rész nyertese a Kunhegyesi 
Építő Kft.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, döntsenek. 
Első döntést a bíráló bizottság javaslatának, a közbeszerzési eljárás eredményének elfoga-
dásáról kell hozni. 
Aki a bíráló bizottság javaslatát elfogadja az előterjesztésben leírtak és elhangzottak alap-
ján, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
232/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes 
Városban” elnevezésű ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 számú program keretében törté-
nő építési munkák megvalósítása” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az 
ajánlatok értékeléséről és az eljárás eredményének megállapításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a 
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” elnevezésű 
ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 számú program keretében történő építési 
munkák megvalósítása” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az 
ajánlatok értékeléséről és az eljárás nyertesének megállapításáról a következők 
szerint dönt: 
 
1. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a Kunhegyesi Építők Kft. (5340 Kunhe-

gyes, Zádor utca 4.) ajánlata a jelen eljárás minden részében érvényes. 
 

2. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a Szilasi és Társa Kft. (5231 Fegyvernek, 
Liszt Ferenc út 13/a.) ajánlata érvénytelen jelen eljárás 1. részében, érvé-
nyes a 2., 3., 4., 5. részében. 
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3. A Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest, Sze-

gedi út 35-37.) ajánlata érvényes jelen közbeszerzési eljárás 1. részében. 
 

4. A Lisznyai Építőipari Kft. (5420 Túrkeve, Szabadság út 7.) ajánlata ezen 
közbeszerzési eljárás minden részében érvénytelen.  

 
A nyertes ajánlatok részenként: 
 
5. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás 1. részének 

nyertese a Kunhegyesi Építők Kft. (5340 Kunhegyes, Zádor utca 4.).  
 

6. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás 2. részének 
nyertese a Kunhegyesi Építők Kft. (5340 Kunhegyes, Zádor utca 4.). 

 
7. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás 3. részének 

nyertese: a Szilasi és Társa Kft. (5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.). 
 

8. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredménytelen 
az eljárás 4. része tekintetében. 

 
9. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás 5. részének 

nyertese a Kunhegyesi 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 eljárás minden részében, mivel megfelelt a Kbt., az eljárás 
ajánlattételi felhívása, valamint az ajánlati dokumentáció előírásainak. Az aján-
latban található igazolások, nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlat-
tevő pénzügyi, gazdasági, valamint szakmai, műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére. 
 
2.) ponthoz: 

A Szilasi és Társa Kft. (5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.) ajánlata ér-
vényes jelen közbeszerzési eljárás 2., 3., 4., 5. részében, mivel megfelelt a Kbt., 
az eljárás ajánlattételi felhívása, valamint az ajánlati dokumentáció előírásai-
nak. Az ajánlatban található igazolások, nyilatkozatok alapján megállapítható, 
hogy ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, valamint szakmai, műszaki szempontból 
alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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A Szilasi és Társa Kft. (5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.) ajánlata ér-
vénytelen jelen közbeszerzési eljárás 1. részében a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) 
pontja értelmében, mivel nem igazolta megfelelően az 1. rész tekintetében 
előírt pénzügyi – gazdasági alkalmassági követelményeket. 
 
3.) ponthoz: 

A Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest, Szegedi 
út 35-37.) ajánlata érvényes jelen közbeszerzési eljárás 1. részében, mivel meg-
felelt a Kbt., az eljárás ajánlattételi felhívása, valamint az ajánlati dokumentá-
ció előírásainak. Az ajánlatban található igazolások, nyilatkozatok alapján 
megállapítható, hogy ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, valamint szakmai, mű-
szaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
4.) ponthoz: 

A Lisznyai Építőipari Kft. (5420 Túrkeve, Szabadság út 7.) ajánlata érvényte-
len jelen közbeszerzési eljárás valamennyi részében az alábbi okok miatt: 
 
Ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlás során támasztott feltételeket, így 
ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés  
 
e) pontja alapján: az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz száza-
lékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés telje-
sítéséhez szükséges alkalmassági követelményeket; 
f) pontja alapján: egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a do-
kumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 
 
alapján érvénytelen.  
 
5.,6.,7.,9.) pontokhoz: 
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) bekezdés b) pontja 
szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása volt. Az alkalma-
zott súlyszámok és bírálati szempontok szerint a legtöbb pontot az ajánlattevő 
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. Szilasi és Társa Kft. 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a. 
9. Kunhegyesi Építők Kft. 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4. 
10. Lisznyai Építőipari Kft. 5420 Túrkeve, Szabadság út 7. 
11. Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság 1135 Budapest, Szegedi út 

35-37. 
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Szabó András polgármester elmondja, mint említette a 4. rész vonatkozásában új eljárást 
kell kiírni. Aki elfogadja a kiírásra vonatkozó javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
233/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” című, ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-
2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 
római katolikus templom homlokzat-felújítása” tárgyában általános egyszerű közbeszerzési 
eljárás kiírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbe-
szerzési Szabályzat V. fejezete alapján általános egyszerű közbeszerzési eljá-
rást indít „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című, 
ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében 
megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan római katolikus templom hom-
lokzat-felújítása” 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 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester a harmadik előterjesztésről, a bíráló bizottság összetételéről 
kér döntést. Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy az elnöke a majdani pénzügyi bizott-
ság elnöke legyen, tagjai pedig Nagy Kálmán, Rizner Lajos, Bakos László és Lódi Tünde. 
Aki ezt a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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234/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” című, ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-
2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 
római katolikus templom homlokzat-felújítása” tárgyában általános egyszerű közbeszerzési 
eljárásban a bíráló bizottság megválasztásáról. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
V. fejezete 2. pontja alapján „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Vá-
rosban” című, ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat 
keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan római katolikus templom 
homlokzat-felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során 
érkezett ajánlatok elbírálására 5 (öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbi-
ak szerint: 
 
Elnök:  Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Tagjai:  Nagy Kálmán református lelkész 
   Rizner Lajos az Egyháztanács világi elnöke 
   Bakos László közbeszerzési tanácsadó 
   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 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormány-
zati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 

( írásban csatolva )  
 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, korábbi ülésén a képviselőtestület megszavazta, 
hogy a Sikeres Magyarországért programban hitelfelvételre közbeszerzési eljárást indíta-
nak. Három pénzintézet is meg lett híva, de rövidnek találták az időt, így nem tudtak bead-
ni pályázatot, így a közbeszerzési eljárás sikertelen lett.  
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
235/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Hitel felvétele a Sikeres Magyarországért” önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hi-
telprogram keretében” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a 
„Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormányzati infrastruktúrafej-
lesztési hitelprogram keretében” tárgyban kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás-
ban az eljárás eredményéről a következők szerint dönt: 
 
Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredménytelen a 
Kbt. 92.§ a) pontja szerint, mivel az ajánlattételi határidő lejártáig nem érkezett 
ajánlat. 
 
A döntés ellen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. §-
ában foglaltak alapján van helye jogorvoslatnak. 
 
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 pályázati csoportvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 16. 
9. Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 
10. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17.  

 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormány-
zati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyban általános 
egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról 
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, miután az eljárás eredménytelen volt, így újból 
javasolja kiírni a közbeszerzési eljárást, illetve meg kell választani a bíráló bizottságot is.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az eljárás kiírásáról szóló előterjesztett javaslatot fo-
gadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
236/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Hitel felvétele a Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitel-
program keretében” tárgyban általános egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbe-
szerzési Szabályzat V. fejezete alapján általános egyszerű közbeszerzési eljá-
rást indít „Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormányzati infrast-
ruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” 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 tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester – miután a bíráló bizottság személyi összetételére más javas-
lat nem érkezett, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják 
el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
237/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„Hitel felvétele a Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitel-
program 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” ön-
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kormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok elbírálására bíráló 
bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök:  Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Tagjai:  Pénzügyi Bizottság tagjai 
   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 tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád krt. aszfaltburkolatá-
nak építése – EU Önerő Alapból támogatás igényléséről 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat pályázott a Gyepszél utca és Ár-
pád krt. aszfaltburkolatának felújítására. A pályázat támogatottsága 75 %-os és lehet pá-
lyázni az EU Önerő Alapból az önerő mértékének csökkentésére. Ez jelen esetben 6 millió 
Ft-ot jelent. 
 
Kun Istvánné kérdezi, hogy akkor nem kell visszafizetni ezt a pályázati összeget.  
 
Szabó András polgármester válasza, hogy nem, már tavaly is volt lehetőség ilyen pályázat 
benyújtására, és most újból létrehozták ezt az önerő alapot. Olyan esetben lehet pályázni 
erre az alapra, ha már a támogatási szerződést megkötötték, vagy már közel van hozzá. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 



10 
 

238/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program Önkormányzati utak fejlesztése a komplex programmal 
kezelendő LHH térségekben tárgyú felhívásra benyújtott, ÉAOP-3.1.2/B-2010-0004 azo-
nosító jelű, „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád krt. aszfaltburkolatának építése” című 
nyertes pályázat saját forrásának kiegészítésére – az Európai Önerő Alap 2010. évi támo-
gatás elnyerésére – benyújtandó pályázathoz. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ÉAOP-3.1.2/B-
2010-0004 azonosító számú pályázat önerejének támogatására az Európai Ön-
erő Alap 2010. évi támogatás elnyerésére pályázatát az alábbiak alapján nyújtja 
be: 
 
A pályázó és a tervezett fejlesztés megnevezése: 
- Kunhegyes Város Önkormányzata 
- „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád krt. aszfaltburkolatának építése”  
 
A pályázat azonosítója: 
- ÉAOP-3.1.2/B-2010-0004 
 
A Támogatási szerződés szerinti összes költség: 
- 91.772.469 Ft 
 
A Támogatási szerződésben rögzített önerő: 
- 8.259.522 Ft 
 
Az Európai Önerő Alapból igényelt támogatás: 
- 6.194.642 Ft 

 
A források biztosításának módja: 
- Kunhegyes Város Önkormányzata a saját erőt a 193/2010. (VIII.09.) Kt. ha-

tározat szerint biztosítja. 
 
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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés „Szabadság tér revitalizációja 2.” című pályázathoz az EU 
Önerő Alapból támogatás igényléséhez 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, a park revitalizációja 2 pályázat kapcsán is lehető-
ség van az önerő alapból pályázni. Itt kisebb a támogatás mértéke, csak 30 %-ra lehet pá-
lyázni, így a megpályázható összeg 1.497.967 Ft.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
239/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „Szabadság tér 
revitalizációja II.” című ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0003 azonosító jelű nyertes pályázathoz 
saját forrásának kiegészítésére – az Európai Önerő Alap 2010. évi támogatás elnyerésére – 
benyújtandó pályázathoz. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ÉAOP-5.1.1/E-09-
2009-0003 azonosító számú pályázat önerejének támogatására az Európai Ön-
erő Alap 2010. évi támogatás elnyerésére pályázatát az alábbiak alapján nyújtja 
be: 
 
A pályázó és a tervezett fejlesztés megnevezése: 
- Kunhegyes Város Önkormányzata 
- „Szabadság tér revitalizációja II.”  
 
A pályázat azonosítója: 
- ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0003 
 
A Támogatási szerződés szerinti összes költség: 
- 49.932.219 Ft 
 
A Támogatási szerződésben rögzített önerő: 
- 4.993.222 Ft 
 
Az Európai Önerő Alapból megpályázott összeg: 
- 1.497.967 Ft 
 
A források biztosításának módja: 
- Kunhegyes Város Önkormányzata a saját erőt a 55/2010. (III.22.) Kt. hatá-

rozat szerint biztosítja. 
 



12 
 

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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Hangodi Krisztina projektmenedzser 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 

HATODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés „Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi tár-
sulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújí-
tása, bővítése” című pályázat – EU Önerő Alapból történő tá-
mogatásának igényléséhez 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, szintén az Önerő Alapba benyújtandó pályázatról 
kell dönteni. Ez az előterjesztés a tornaterem pályázathoz kapcsolódik, itt 50 %-ra lehet 
pályázni, ami összeg szerint 10.927.963 Ft-ot jelent. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
240/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
„A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és 
Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladatellátási helyeinek felújítása és 
bővítése” ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító számú nyertes pályázat saját forrásának 
kiegészítésére – az Európai Önerő Alap 2010. évi támogatás elnyerésére – benyújtandó 
pályázathoz. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  „A  Kunhegyesi Ál-
talános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda 
mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladatellátási helyeinek felújí-
tása és bővítése” ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító számú pályázat ön-
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erejének támogatására az Európai Önerő Alap 2010. évi támogatás elnyerésére 
pályázatát az alábbiak alapján nyújtja be: 
 
A pályázó és a tervezett fejlesztés megnevezése: 
- Kunhegyes Város Önkormányzata 
- „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, 
feladatellátási helyeinek felújítása és bővítése” 

 
A pályázat azonosítója: 
- ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 
 
A Támogatási szerződés szerinti összes költség: 
- 437.118.494 Ft 
 
A Támogatási szerződésben rögzített önerő: 
- 21.855.928 Ft 
 
Az Európai Önerő Alapból megpályázott összeg: 
- 10.927.963 Ft 
 
A források biztosításának módja: 
- Kunhegyes Város Önkormányzata a saját erőt a 338/2009. (XII.22.) Kt. ha-

tározat és a 2009. december 29-én kelt Konzorciumi megállapodás szerint 
biztosítja. 

 
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. Tiszagyenda Község Önkormányzata 
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Hangodi Krisztina projektmenedzser 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Funkcióbővítő Településfejlesztés Kunhegyes Városban” 
című pályázat – EU Önerő Alapból történő támogatásának igényléséhez 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, úgyszintén az Önerő Alapba benyújtandó pályázat-
ról kell dönteni, a Funkcióbővítő pályázat kapcsán. A megpályázni kívánt összeg 
5.468.156 Ft. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
241/2010. (IX.27.) 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-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azono-
sító jelű, „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városában” című nyertes pályázat 
saját forrásának kiegészítésére – az Európai Önerő Alap 2010. évi támogatás elnyerésére – 
benyújtandó pályázathoz. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ÉAOP-2009-
5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat önerejének támogatására az 
Európai Önerő Alap 2010. évi támogatás elnyerésére pályázatát az alábbiak 
alapján nyújtja be: 
 
A pályázó és a tervezett fejlesztés megnevezése: 
- Kunhegyes Város Önkormányzata 
- „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városában” 
 
A pályázat azonosítója: 
- ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 
 
A Támogatási szerződés szerinti összes költség: 
- 297.248.593 Ft 
 
A Támogatási szerződés szerint Kunhegyes Város Önkormányzatára eső 
önrész: 
- 55.409.319 Ft 
 
Az Európai Önerő Alap pályázatánál figyelembe vehető (gazdasági funk-
ció összegével csökkentett) önrész: 
- 7.290.875 Ft 
 
Az Európai Önerő Alapból megpályázott összeg: 
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- 5.468.157 Ft 
 

A források biztosításának módja: 
- Kunhegyes Város Önkormányzata a saját erőt a 185/2010. (VIII.09.) Kt. ha-

tározat szerint biztosítja. 
- A Konzorciumi partnerek a saját erőt számlapénz formájában biztosítják, 

esetükben Európai Önerő Alapra pályázat benyújtása nem lehetséges. 
 
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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Scitovszky Angelika a Tisza-tó Fejlesztési Kft.  (projektmenedzsment 

szervezet) ügyvezetője, Kisköre 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 

 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
8/1. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, bármely pályázat kapcsán, ha valami változás van, 
azt mindet jelenteni kell, kérelmezni kell, akár határidőről, akár személyekről, számlakibo-
csátásról van szó.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
242/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi tár-
sulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP-
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó változásokról.  
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1. Fordított Áfa- előleg kérelem és mellékletei benyújtásáról és a Támogatási 
Szerződés ennek megfelelő módosításáról: 

  Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, a pályá-
zathoz kapcsolódó fordított Áfa- előleg kérelem és mellékletei 1. sz. táblá-
zat szerinti benyújtásához, illetve a Támogatási Szerződés ennek megfele-
lő módosításához. 

 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fordított 
Áfa- előleg kérelem és mellékleteinek, valamint a Támogatási Szerződés 
módosításához kapcsolódó dokumentumok aláírására. 

 
2. A pályázat megvalósításával kapcsolatban felmerült megtakarítások átcso-

portosításáról: 

  Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a pályázat 
megvalósításával kapcsolatban felmerült megtakarítások átcsoportosításá-
hoz a 2. sz. táblázatnak megfelelően, valamint az ezzel kapcsolatos válto-
zás- bejelentő Közreműködő Szervezethez történő benyújtásához, illetve a 
Támogatási Szerződés ennek megfelelő módosításához. 

 
       A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az átcso-

portosítással kapcsolatos dokumentumok aláírására.  
 
3. A „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal kötött Vállalkozási szerződés módo-

sításáról: 

  Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Kunhe-
gyes 2009 Konzorciummal kötött Építési Vállalkozási Szerződés módosí-
tásához az alábbiak szerint: 

 
- a Szerződés 1.2. pontja helyébe a következő lép:  

„az építési munkálatok befejezésének időpontja, a műszaki átadás-
átvétel napja  

1. rész tekintetében: az időpont nem módosul  
2. rész tekintetében: 2010. október 05. 
3. rész tekintetében: 2010. szeptember 14.” 

 
- a Szerződés mellékleteit képező pénzügyi ütemtervek ezen időpont-

okhoz igazodva az 1. sz. melléklet szerint módosulnak. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a Kunhe-
gyes 2009 Konzorciummal kötött Építési Vállalkozási Szerződés módosí-
tásának aláírására. 

         
   4. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 

András polgármestert a 7/2010. (IX.22.) számú konzorciumi határozattal 
módosított Konzorciumi Szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos fel-
adatok elvégzésére. 
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20. 
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22. 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21. 
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
10. Hangodi Krisztina projektmenedzser 
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
 

 
8/2. alatti: 
 
Szabó András polgármester a szennyvízberuházással kapcsolatban elmondja, a pályázat a 
II. fordulóhoz érkezett. Ha ez sikeres lesz, akkor az utolsó, de itt vannak finanszírozási 
kérdések is. Vállalnia kell az önkormányzatnak a víziközmű társulat hitelfelvételéhez kész-
fizető kezességet. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
243/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulati hitel készfizetői kezességvállalásáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  
 

a) a Környezet és Energia Operatív Programra „KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0061 Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási 
projekt” című, nettó 3.471.003 ezer Ft bekerülési költségű szennyvíz 
beruházási projekt megvalósításához és a II. fordulóra történő pályázat 
benyújtásakor igazolandó önerőt a Kunhegyesi Csatornaberuházó 
Víziközmű Társulat által a pénzintézettől igénylendő – éven túli lejá-
ratú – víziközmű társulati hitelhez a bank által kívánt mértékben, de 
max. 280.693 ezer Ft tőke összeg és annak járulékai erejéig készfize-
tői kezességet vállal, valamint vállalja a társulati hitel kamatainak 
megfizetését; 
 

b) a készfizetői kezességvállalás időtartama a hitelszerződés aláírásának 
időpontjától a hitel lejáratáig és visszafizetéséig tart; 

 
c) a készfizető kezességvállalás fedezeteként a kötelezettségek teljesítésé-

hez szükséges összegek erejéig a költségvetéséből forrást biztosít; 
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d) kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt az éves költségvetés-

ében a készfizetői kezesség beváltása esetén keletkezett fizetési kötele-
zettséget tervezi és jóváhagyja; 

 
e) nyilatkozza, hogy a már meglévő, és az igényelt hitelből adódó éves kö-

telezettségeit figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) be-
kezdésében lévő tiltó hatálya alá nem tartozik. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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. Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat 

 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a társberuházói szerző-
dés megkötéséhez járuljanak hozzá.  
Aki egyetért az előterjesztett javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
244/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulattal társberuházói szerződés megköté-
séről. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Környezet és 
Energia Operatív Programra „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízel-
vezetési és tisztítási projektje” című (kódszám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0061) nettó 3.471.003 ezer Ft bekerülési költségű projekt megvalósításá-
hoz a 280.693 ezer Ft önerő biztosítására vonatkozóan a beruházás kivite-
lezése érdekében társberuházási szerződést köt. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű 
Társulattal kötendő, a határozat mellékleteként csatolt társberuházói megál-
lapodás aláírására. 
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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. Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat  

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a szennyvízberuházás megvalósításához még egy 
döntés elfogadása szükséges. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
245/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízprojekt megvalósításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Környezet és Ener-
gia Operatív Programra „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és 
tisztítási projektje” címmel (kódszám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0061) Abád-
szalók Város Önkormányzatával közösen létrehozott Abádszalók-Kunhegyes 
Közös Szennyvízkezelő Társulásként pályázatot nyújtott be a két város 
szennyvízkezelésének megoldása céljából. 
 
A Társulás által biztosítandó 80.000 ezer Ft saját forrás Kunhegyesre jutó ré-
szének – melynek összege 50.968 ezer Ft – hitelfelvételéhez készfizetői kezes-
ségvállalást nyújt.  
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvételhez szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
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 
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9. Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat 
 
8/3. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a park 2 pályázat kivitelezője jelezte, hogy a szer-
ződésben vállalt befejezési határidőt nem tudja tartani az elmúlt hetek időjárási helyzete 
miatt. Ezért kéri a határidő meghosszabbítását október 11-ig. Ezt kell a képviselőtestület-
nek jóváhagyni. 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
246/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Az ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0003 azonosító számú, „Szabadság tér revitalizációja 2” pályá-
zathoz kapcsolódó, „Kunhegyes Városközpont revitalizációja 2” tárgyban kötött vállalko-
zási szerződés módosításáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Via Pla-
za Kft.-vel (1186 Budapest, Tövishát u. 1. IV.12.) az ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-
0003 azonosító számú, „Szabadság tér revitalizációja 2” pályázathoz 
kapcsolódó, „Kunhegyes Városközpont revitalizációja 2” tárgyában kötött vál-
lalkozási szerződés módosításához az alábbiak szerint: 
 
A Szerződés 1.2. pontjában a befejezési határidő: 2010. szeptember 22-ről 
2010. október 11-re változik. 
Egyebekben a szerződés változatlan marad. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Via Plaza Kft. 1186 Budapest, Tövishát u. 1. IV/12. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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8/4. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény-
nek minden évben lehet pályázni érdekeltségnövelő hozzájárulásra. Az intézményhez több 
település tagintézménye is idetartozik és mivel Nagyiván esetében a beszerzés meghaladja 
az 1 millió forintot, ezért kell erről dönteni.  
Három ajánlatot kértek be és a legkedvezőbb ajánlatot a Metró Kft. Áruháza adta.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy az általa javasolt ajánlattevő ajánlatát fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
247/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Nagyiváni Művelődési Ház és Könyvtár telephelyen közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázaton nyert támogatás felhasználásáról. 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében bizto-
sított jogkörében eljárva 2010. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályá-
zat keretében a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
Nagyiváni Művelődési Ház és Könyvtár telephely részére 120 db alumíni-
um bankett széket szerez be. 
 
Szállító neve: METRO Kereskedelmi Kft.  
   Debreceni Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruház 
   4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 5. 
 
Teljes bruttó ajánlati ár: 1.228.500 Ft, 
   azaz: Egymillió-kettőszázhuszonnyolcvezer-ötszáz  
   forint. 
 

2. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, a beszerzéshez szükséges dokumentumok aláírá-
sára. 
 

Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Nagyiván Község Polgármestere 
5. Nagyiván Község Jegyzője 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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8/5. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a tornaterem kivitelezéséhez pótmunkák jóváha-
gyásáról kell dönteni. Az előterjesztés tartalmazza, hogy mit nem tartalmazott az eredeti 
kivitelezési terv. A műszaki ellenőr megvizsgálta és 13.465.900 Ft értékben úgy találta, 
hogy ezt kell vállalnia pótmunkaként az önkormányzatnak. 
 
Kun Istvánné ennek kapcsán megkérdezi, hogy a szennyvíz, elektromos áram, gázbeveze-
tés és egyéb közművek még mennyibe fognak kerülni. Már a tornateremről kb. van fogal-
ma, hogy mibe kerül, de a közművekről még nincs.  
 
Szabó András polgármester erre a kérdésre a következő előterjesztés kapcsán fog választ 
adni.  
Miután további kérdés, vélemény nem volt kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határoza-
ti javaslatot fogadják el.  
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
 
248/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében „A Kunhegyesi Általános Is-
kola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új 
tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP-
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat megvalósítása, kivitelezési munkák tárgyá-
ban a javasolt pótmunkák elfogadásához. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ÉSZAK-
ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM keretében támogatását elnyert 4.1.1/2F-
2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat megvalósítása, kivitelezési munkák tár-
gyában a javasolt pótmunkák elfogadásához az alábbi döntést hozza: 

 
1. A Többfunkciós tornaterem kivitelezésére a javasolt pótmunkák során 

felmerült többletköltségeket, 10 772 720 Ft + ÁFA, azaz: 13 465 900 Ft-
ot (Tizenhárommillió-négyszázhatvanötezer-kilencszáz forintot) az ön-
kormányzat vállalja: 

 
- Alapozással (betonminőség, betonacél többlet), csarnokmerevítéssel 

kapcsolatos többletköltség: nettó 4.833.055.-Ft 
- A küzdőtér padozatának tervmódosításából eredő többletköltség: nettó 

1.926.400.-Ft 
- A tervezett fix ülőkék helyett felhajtható székek költsége: nettó 

1.600.000.-Ft 
- A lakatos konszignáció módosításából (korlátok osztásának besűríté-

se) eredő többletköltség nettó 374.300.-Ft. 
- A nyílászárók konszignációjában előírt változtatások költséghatása: 

+1db M1 jelű ajtó többlet, automatizálva nettó 550.565.-Ft, ragasztott 
biztonsági üvegezés az M1 és M2 jelű ajtókba nettó 397.000.-Ft, 34db 



23 
 

M7 jelű ablak kézi távnyitóval való ellátása nettó 1.091.400.-Ft, ösz-
szesen: nettó 2.038.965.-Ft. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés pótmunkáival kapcsolatos 

szerződések megkötésére, illetve a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester  
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyes 2009 Konzorcium Gönczi János 5340 Kunhegyes, Zádor u. 4/a. 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
8/6. alatti: 
 
Szabó András polgármester ezen előterjesztés kapcsán tud válaszolni Kun Istvánné ko-
rábban felvetett kérdésére. Amennyiben ezt az előterjesztést a képviselőtestület elfogadja, 
akkor a legjobb ajánlatot tevő Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft.-t bízzák meg az ivó-
vízellátás biztosításával a tornateremnél, 4.463 ezer Ft ajánlati ár mellett. A szennyvíz ellá-
tására biztosítására adott ajánlat 9.829.354 Ft. Ezen kívül még van két közmű, a gáz és 
elektromos áram, amelynek a bekerülési költségét még nem tudják. Reméli, minél hama-
rabb megkapják az erre vonatkozó ajánlatot is és erről is tudnak dönteni.  
 
Kun Istvánné kérdezi, tudna mondani a polgármester egy sarokszámot, ha a tornaterem 
teljesen készen lesz, mennyibe fog kerülni.  
 
Szabó András polgármester válasza, az építés költsége 466 millió és ehhez jön a most 
jóváhagyandó 13 millió Ft. 
 
Kun Istvánné 500 millióig reálisnak tartja, de úgy gondolja, hogy ez sokkal többe fog 
kerülni.  
 
Szabó András polgármester véleménye szerint 480-490 millió Ft között lesz a bekerülési 
költsége.  
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javasla-
tot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadja a következő határozatával: 
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249/2010. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében „A Kunhegyesi Általános Is-
kola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új 
tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP-
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat megvalósításához szükséges külső közmű-
csatlakozások kivitelezéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Észak-alföldi Ope-
ratív Program keretében támogatását elnyert ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 
azonosító jelű pályázat megvalósításához külső közműcsatlakozások kivitele-
zéséről és annak költségviseléséről az alábbi döntést hozza: 
 
1. A közműcsatlakozások kivitelezési munkálatai során felmerült többletkölt-

ségeket az önkormányzat vállalja. 
 

2. Ivóvíz gerincvezeték telken belüli hálózatának kiépítését és a szennyvíz-
elvezető csatornahálózat megépítésével a Kunhegyesi Víz- és Csator-
namű Kft-t (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1., képviseli: Kolozsvári Imre 
ügyvezető) bízza meg a mellékelt árajánlat alapján az ivóvízellátás kiépíté-
se bruttó 4.376.469 Ft, valamint a szennyvízelvezetés kiépítése bruttó 
9.829.351 Ft vállalási díj ellenében.  

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata az elektromos áram csatlakozásának ki-

építésével E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt-t bízta meg, a képviselőtestü-
let a továbbiakban felmerülő költségekről eseti döntést hoz. 

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzata a gázvezeték csatlakozásának kiépítésé-

vel a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft-t bízta meg, a képviselőtestület a to-
vábbiakban felmerülő költségekről eseti döntést hoz. 

 
5. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezésekhez szükséges szerződések 

megkötésére, illetve a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 5340 Kunhegyes, Ady u. 3. 
5. Épvillszer Kft. 5000 Szolnok, Mészáros L. út 10. 
6. Közműép. Szolnok Kft. 5002 Szolnok, Keszeg u. 17. 
7. Kunhegyes 2009 Konzorcium Gönczi János 5340 Kunhegyes, Zádor u. 4/a. 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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8/7. alatti: 
 
Szabó András polgármester elmondja, a korábbiakban jóváhagyott döntések kapcsán a 
közbeszerzési tervet módosítani kell. 
Kéri az előterjesztett javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
250/2010. (IX.27.) 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 a mellékelt tartalommal  
 

e l f o g a d j a. 
 
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 

 
 
Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület soron kívüli ülésére terve-
zett munkáját elvégezte.  
Megköszöni képviselőtársainak, hogy rendelkezésre álltak és minden közreműködőnek, aki 
az előterjesztések kapcsán a segítségükre volt. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 20 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/824/32/2010. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2010. szeptember 27-én megtartott nyilvános  
ülésének 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 19. 
 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

232/2010. Kunhegyes Város Önkormányzatának a „Funkcióbővítő tele-
pülésfejlesztés Kunhegyes Városban” elnevezésű ÉAOP-
2009-5.1.1/G-09-2010-0001 számú program keretében törté-
nő építési munkák megvalósítása” tárgyában kiírt egyszerű 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről és az eljá-
rás eredményének megállapításáról 

D 5 

233/2010. „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” 
című, ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú 
pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 
római katolikus templom homlokzat-felújítása” tárgyában 
általános egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról 

D 5 

234/2010. „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” 
című, ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú 
pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 
római katolikus templom homlokzat-felújítása” tárgyában 
általános egyszerű közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság 
megválasztásáról 

D 5 

235/2010. a „Hitel felvétele a Sikeres Magyarországért” önkormányzati 
infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

D 5 

236/2010. a „Hitel felvétele a Sikeres Magyarországért önkormányzati 
infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyban 
általános egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról 

D 5 
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237/2010. „Hitel felvétele a Sikeres Magyarországért önkormányzati 
infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról 

D 5 

238/2010. az Észak-alföldi Operatív Program Önkormányzati utak fej-
lesztése a komplex programmal kezelendő LHH térségekben 
tárgyú felhívásra benyújtott, ÉAOP-3.1.2/B-2010-0004 azo-
nosító jelű, „Kunhegyes, Gyepszél utca és Árpád krt. aszfalt-
burkolatának építése” című nyertes pályázat saját forrásának 
kiegészítésére – az Európai Önerő Alap 2010. évi támogatás 
elnyerésére – benyújtandó pályázathoz 

A 15 

239/2010. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
nyertes „Szabadság tér revitalizációja II.” című ÉAOP-
5.1.1/E-09-2009-0003 azonosító jelű nyertes pályázathoz sa-
ját forrásának kiegészítésére – az Európai Önerő Alap 2010. 
évi támogatás elnyerésére – benyújtandó pályázathoz 

A 15 

240/2010. „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tor-
natermének építése, feladatellátási helyeinek felújítása és bő-
vítése” ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító számú nyer-
tes pályázat saját forrásának kiegészítésére – az Európai Ön-
erő Alap 2010. évi támogatás elnyerésére – benyújtandó pá-
lyázathoz 

A 15 

241/2010. az Észak-alföldi Operatív Program Funkcióbővítő integrált 
települési fejlesztések a komplex programmal segítendő LHH 
kistérségekben ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító 
jelű, „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes város-
ában” című nyertes pályázat saját forrásának kiegészítésére – 
az Európai Önerő Alap 2010. évi támogatás elnyerésére – 
benyújtandó pályázathoz 

A 15 

242/2010. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi tár-
sulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek fel-
újítása, bővítése” című ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azono-
sító jelű pályázathoz kapcsolódó változásokról 

A 15 

243/2010. Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulati hitel 
készfizetői kezességvállalásáról 

D 7 

244/2010. a Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulattal társ-
beruházói szerződés megkötéséről 

D 7 

245/2010. Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízprojekt megvalósítá-
sáról 

A 15 

246/2010. Az ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0003 azonosító számú, „Szabad-
ság tér revitalizációja 2” pályázathoz kapcsolódó, „Kunhe-
gyes Városközpont revitalizációja 2” tárgyban kötött vállal-
kozási szerződés módosításáról 

A 15 

247/2010. a Nagyiváni Művelődési Ház és Könyvtár telephelyen köz-
művelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatás 
felhasználásáról 

A 15 

248/2010. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
„A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

A 15 
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Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tor-
natermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bőví-
tése” című ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pá-
lyázat megvalósítása, kivitelezési munkák tárgyában a java-
solt pótmunkák elfogadásához 

249/2010. az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 
„A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tor-
natermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bőví-
tése” című ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pá-
lyázat megvalósításához szükséges külső közműcsatlakozá-
sok kivitelezéséről 

A 15 

250/2010. Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról 

D 5 

  
 


