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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. május 8-án meg-
tartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, 
Dr. Nagy Levente és Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna önkor-
mányzati képviselő 

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

zető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Répászky Gabriella veze-
tő-tanácsos, Nagy István ügyintéző tanácskozási joggal meghívot-
tak 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen a megjelent 
önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket.  Megállapítja, hogy a képviselő-
testület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. A képvise-
lőtestület nyilvános ülését 16 óra 00 perckor megnyitja.  
 
Kéri a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szava-
zattal elfogadja. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-
1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri 
feladatok ellátására hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás eredményé-
ről 

 (írásban csatolva) 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az Opus Team Kft. adta 
nettó 10.950.000,- Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
 100/2014.(V.08.) Kt. határozat, 
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0056 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására 
Hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyes vízminőség-javítás és 
vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú 
pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására a közbeszerzési 
eljárást – a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve – eredményesnek 
tekinti. 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata az Opus Team Kft. Ajánlattevő ajánlatát 

érvényesnek találta, tekintettel arra, hogy az mindenben megfelel az 
Ajánlattételi Felhívásban, Dokumentációban és a Közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvényben foglaltaknak, továbbá Ajánlattevő nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a PIROGÉZ Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek találta, tekintettel arra, hogy az 
mindenben megfelel az Ajánlattételi Felhívásban, Dokumentációban és a 
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltaknak, 
továbbá Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata – figyelembe véve a Bíráló Bizottság 

javaslatát – az Opus Team Kft. Ajánlattevőt (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.), 
mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló Ajánlattevőt hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként, melyre tekintettel ezen Ajánlattevővel szerződik 
a megajánlott nettó 10.950.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért. 

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzata a feladat ellátásának költségét a pályázat 

Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint biztosítja (TSZ. 2. sz. 
melléklet projektelemek költségvetési táblázat projektmenedzsment sor) 

 
5. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a nyertes Ajánlattevő társasággal való 
Megbízási szerződés megkötésére. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 
5. Opus Team Kft. 4028 Debrecen, Nyíl u. 46. 
6. PIROGÉZ Kereskedelmi Kft. 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 61. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
9. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
11.  Répászky Gabriella vezető főtanácsos 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-
1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó FIDIC Mérnöki és 
műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú beszerzés eredményéről 

 (írásban csatolva) 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az Akviron Kft. adta nettó 
6.850.000,- Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolat-
ban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
101/2014.(V.08.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0056 azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok 
ellátására” tárgyú beszerzés eredményéhez 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyes vízminőség-javítás és 
vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú 
pályázathoz kapcsolódó „Megbízási szerződés a „Kunhegyes vízminőség-
javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri 
feladatok ellátására” tárgyú – nem Kbt. hatálya alá tartozó – eljárásra 
beérkezett ajánlatok alapján az alábbi döntést hozza: 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a „Megbízási szerződés a „Kunhegyes 

vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0056 azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC Mérnöki és műszaki 
ellenőri feladatok ellátására” tárgyú árajánlatkérésre irányuló eljárást 
eredményesnek tekinti. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata az Akviron Kft. (5000 Szolnok, Hunyadi 
út 24.), mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló ajánlattevőt 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként, melyre tekintettel ezen ajánlattevővel 
szerződik a megajánlott nettó 6.850.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért. 
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3. Kunhegyes Város Önkormányzata a feladat ellátásának költségét a pályázat 
Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint biztosítja (TSZ.2. sz. 
melléklet projektelemek költségvetési táblázat mérnöki feladatok sor) 

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a nyertes Ajánlattevő társasággal való 
Megbízási szerződés megkötésére. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Mátrix Audit Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay út 27.) 
5. Akviron Kft. (5000 Szolnok, Hunyadi út 24.) 
6. Baured Kft. (5000 Szolnok, Kazinczy u. 1/a.) 
7. Á.B.T. 93 Építőipari és Kereskedelmi Kft. (2700 Cegléd, Dózsa Gy. út 35.) 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
11. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
12. Répászky Gabriella vezető főtanácsos 

 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-
4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátá-
sára beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az Bakos László adta 
500.000,- Ft + ÁFA értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
102/2014.(V.08.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok 
elbírálásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a 
pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátásával   
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Bakos László 
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 103. 

 
bízza meg. 
 
A megbízási díj 500.000,- Ft + ÁFA. 
 
A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat 
terhére biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a tervezésre vonatkozó szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Horváth Ferenc (5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2.) 
6. Szepesi Zoltán (5435 Martfű, Jókai út 9.) 
7. Bakos László (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 103.) 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Földi Zsuzsanna projektmenedzser 
10. Oláh Katalin a pályázat pénzügyi munkatársa 
11. Fűtő Georgina projekt asszisztens 

 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés lakossági veszélyes hulladék gyűjtésére kötött szerződés meghosszabbí-
tásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
103/2014.(V.08.) Kt. határozat, 
lakossági veszélyes hulladék gyűjtésére kötött szerződés meghosszabbításáról 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lakossági veszélyes 
hulladék gyűjtésére kötött szerződés meghosszabbítása kapcsán a következő 
döntést hozza: 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2014. évre vonatkozó lakossági 

veszélyes hulladék gyűjtésével a „Kristály-99” Környezetgazdálkodási, 
Szolgáltató Kft. bízza meg. 
 

2. Az Önkormányzatot terheli a veszélyes hulladékok begyűjtési, elszállításai, 
ártalmatlanítási kötelezettsége, amelyet az 1. pontban vállalt megbízással 
teljesít. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza 

„Kunhegyes Városért” Közalapítványt a begyűjtésben való 
közreműködéssel. 

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére, a 
megbízási szerződés megkötésére. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás 

(5350 Tiszafüred, Fő u. 1.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány alapító okiratá-
nak módosítására 

 (írásban csatolva) 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
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104/2014.(V.08.) Kt. határozat, 
a Kunhegyes és Térségi Ikergyermekeiért Alapítvány alapító okiratának módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek 
kötelezettségeiről az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (5) 
bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. 
évi CLXXVII. törvény 11. § (1) bekezdése alapján, mint alapító a „Kunhegyes és 
Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány alapító okiratának az időközbeni módosításokkal 
2010. június 15-én egységes szerkezetbe foglalt és jóváhagyott szövege módosítását 
határozta el az alábbiak szerint: 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes és Térsége 
Ikergyermekeiért Alapítvány alapító okiratának – az egyesülési jogról a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 
foglaltak szerint elfogadja és felkéri a polgármestert azok aláírására és a további 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri továbbá a 
polgármestert, hogy az alapítvány közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti 
kérelmet írja alá és terjessze a Szolnoki Törvényszék elé. 
 
Határid ő:  a módosítás és a közhasznú bejegyzés iránti kérelem 

bíróságra történő benyújtására a döntést követő 8 napon 
belül 

Felelős:  Szabó András polgármester 
Végrehajtást végzi:  Barta Ferenc aljegyző 
A határozat melléklete:  1. Alapító okirat módosítás 

2. Alapító okirat egységes szerkezetben 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Katóné Koczó Eszter a Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke, Kunhegyes, Gyepszél u. 39. 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyesi Központ Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-
12-2013-0006 azonosító számú pályázat Könyvvizsgálói feladatainak ellátására beér-
kezett árajánlatok elbírálásáról 

 (írásban csatolva) 
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Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot Tóthné Hegedűs Mária 
könyvvizsgáló adta nettó 230.000,- Ft + ÁFA értékben. Megkérdezi van-e valakinek kér-
dése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
105/2014.(V.08.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázat Könyvvizsgálói feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok 
elbírálásáról  
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a 
pályázat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával  
 

Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgálót 
6791 Szeged, István u. 21. 

 
bízza meg. 
 
A bruttó megbízási díj nettó 230.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 292.100,- Ft. 
 
A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat 
terhére biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Bóka Jánosné (5000 Szolnok, Batthyány u. 53.) 
6. Terhesné Miletin Katalin (6771 Szeged, Bánya u. 22.) 
7. Tóthné Hegedűs Mária (6791 Szeged, István u. 21.) 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
9. Földi Zsuzsanna projektmenedzser 
10. Oláh Katalin a pályázat pénzügyi munkatársa 
11. Fűtő Georgina projekt asszisztens 
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6/1. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a kunhegyesi „Mini Ipari Park” közműellátás kiépítéséhez tervező kivá-
lasztására 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot a KSK Mérnöki Vállalko-
zási Iroda Kft. adta nettó 1.016.000,- Ft + ÁFA értékben. Megkérdezi van-e valakinek kér-
dése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 

 
106/2014.(V.08.) Kt. határozat, 
a kunhegyesi „Mini Ipari Park” közműellátás kiépítéséhez tervező kiválasztására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a 
kunhegyesi „Mini Ipari Park” közműellátás kiépítéséhez a  
 

KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 
5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4. hrsz. 

 
gazdasági társaság árajánlatát fogadja el. 
 
A nettó tervezői költség 1.016.000,- Ft + ÁFA 
 
A tervezői feladatellátás költségét Kunhegyes Város 2014. évi költségvetéséből 
biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a tervezésre vonatkozó szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Ajánlattevők 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. További 
hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett munkáját 
elvégezte. 
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését. A képviselőtestület nyilvános 
ülését 16 óra 18 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


