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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. május 12-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 

Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Le-
vente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Somodi József és Vinc-
ze László önkormányzati képviselő 

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

vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella csoportvezető 
tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyző-
könyvvezető 

 
 
 
 
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 nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Madara-
si Imre képviselő igazoltan van távol. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 00 perc-
kor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az Állattartási rendelet módosítására 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a rendelet tervezet-
tel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, dönt-
senek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja hét igen és egy tartózkodás szavazattal a rendele-
tet elfogadja és megalkotja 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

12/2015. (V.13.) 
önkormányzati rendelete 

 
az állattartásról szóló 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyesi Startmunka mintaprogram 2015” tárgyban kiírt közbe-
szerzési eljárás eredményéről  

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja két ajánlattevő tett ajánlatot. A legkedvezőbb aján-
latot a Hegyesi Szabó Kft. adata mindegyik ajánlati rész esetén. Megkérdezi van-e valaki-
nek kérdése, véleménye. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagja-
it, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
89/2015.(V.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyesi Startmunka mintaprogram  2015” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a „Kunhe-

gyesi Startmunka mintaprogram 2015” „tárgyában kiírt tárgyalásos közbeszerzési el-
járásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének megállapításáról a követ-
kezők szerint dönt: 

 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Hegyesi Szabó Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5340 Kunhegyes, Nyár u. 14. 

Alkalmasság indoklása 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére, az általa benyújtott végleges ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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1. ajánlati rész: Mezőgazdasági program munka- és védőruha 
 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  681.245.- HU

F  
 
2. ajánlati rész: Mezőgazdasági program kis értékű tárgyi eszközök 

 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  222.620.- HU

F  
 
3. ajánlati rész: Mezőgazdasági program beruházási költségek 

 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  8.488.495.- HU

F  
 
4. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók felszámolásához munka- és védőruha 

 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  199.080.- HU

F  
 
5. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók felszámolásához kis értékű tárgyi eszkö-

zök 
 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  524.225.- HU

F  
 
6. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók felszámolásához nagy értékű tárgyi esz-

közök 
 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  314.000.- HU

F  
 
7. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók felszámolásához beruházási költségek 

 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  174.000.- HU

F  
 

A végső ajánlat kivonata 



 
 

5 
 

8. ajánlati rész: Közúthálózat javításához munka- és védőruha 
 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  167.450.- HU

F  
 
9. ajánlati rész: Közúthálózat javításához beruházási költségek 

 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  3.202.675.- HU

F  
 
10. ajánlati rész: Mezőgazdasági földút javításához munka- és védőruha 

 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  146.320.- HU

F  
 
11. ajánlati rész: Mezőgazdasági földút javításához kis értékű tárgyi eszközök 

 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  664.375.- HU

F  
 
12. ajánlati rész: Mezőgazdasági földút javításához beruházási költségek 

 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  324.400.- HU

F  
 
13. ajánlati rész: Helyi sajátosságra épülő programhoz nagy értékű tárgyi eszkö-

zök 
 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  164.500.- HU

F  
 
14. ajánlati rész: Helyi sajátosságra épülő programhoz beruházási költségek 

 
Az ajánlat kivonata  

. 
Nettó ajánlati ár  1.151.080.- HU

F  
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel 
 
 



 
 

6 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Faragó Bt. Kunhegyes Rákóczi út 58. 
7. Hegyesi Szabó Kft. Kunhegyes, Nyár u. 14. 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Répászky Gabriella vezető- főtanácsosa 
10. Szabó Ildikó városgazdálkodási ügyintéző 

 

 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes, Kolbász szék utca 36. (1615. hrsz.) alatti kivett lakóház, ud-
var ingatlan eladásáról  

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
egyhangúan elfogadásra javasolja az ingatlan eladását azzal a kikötéssel, hogy a vételár 
egy összegben történő kifizetése után kerüljön sor az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a határozati javas-
lattal kapcsolatban.  
 
 Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozat javaslat „A” változatát a szóban elhangzott kiegészítéssel, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
90/2015.(V.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes, Kolbász szék utca 36. (1615 hrsz.) alatti kivett lakóház, udvar megnevezésű 
ingatlan eladásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 
39/2004.(VII.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról 28. § (1) – (3) bekez-
déseiben foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
Ivanyics Zoltán (szül.:Gyula, 1977.08.16., an.: Lázók Etelka) Kunhegyes 
Kolbász szék utca 36/a. kérelmét, amely jelenleg nem hasznosított, önkor-
mányzati tulajdonban lévő Kunhegyes, Kolbász szék utca 36. (1615 hrsz.) alat-
ti ingatlan megvásárlására vonatkozik, 
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támogatja. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Kolbász szék utca 36. be-
építetlen terület megnevezésű ingatlant Ivanyics Zoltán részére 28.800,- Ft, az-
az huszonnyolcezer-nyolcszáz forint összegért értékesíti. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, amennyiben a vételár 
egy összegű kifizetése megtörtént. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Ivanyics Zoltán (5340 Kunhegyes, Kolbász szék utca 36/a.) 

 
 
 
Szabó András polgármester további hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtes-
tület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte. Megköszöni a meghívott jelenlévők 
ülésen való megjelenését.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 05 perckor bezárja.  
 
 

 
Kmf. 

 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


