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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 09-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kál-
mán, Dr. Nagy Levente, Somodi József és Vincze László önkor-
mányzati képviselő 

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

gal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testület ülése határozatké-
pes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Metzinger Ferenc képviselő 
egyéb hivatalos elfoglaltság miatt van távol. A képviselő-testület nyilvános ülését megnyit-
ja.  
 
 
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 a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-
1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekthez kapcsolódó szerződések utófinan-
szírozás miatti módosításhoz 

 (írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, a szerződésben álló felek finanszírozási szabályok 
módosítása miatt utófinanszírozássá válik a kifizetés. Megkérdezi van-e valakinek kiegé-
szítése a határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
230/2015.(XII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0056 azonosítószámú projekthez kapcsolódó szerződések utófinanszírozás miatti 
módosításhoz 
 
 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában biztosított 
jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes 
vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0056 azonosítószámú projekt keretében kötött alábbi szerződésekben 
 

- „FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása” 
- „Projektmenedzseri feladatok ellátása” 
- „PR és tájékoztatási feladatok ellátása” 
- „Kunhegyes vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú projekt 

keretén belül a FIDIC SÁRGA Könyv szerinti szerződéses feltételek 
alapján tervezési és kivitelezési munkák végzése” 

 
„a 2015. október 31-e után kiállított számlák finanszírozása a kifizetések 
határidőben történő biztosítása érdekében és a finanszírozási szabályok 
módosítása miatt utófinanszírozásúvá válik” – hivatkozás kerüljön beépítésre. 
 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert 
a szerződésmódosítások aláírására, és 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Akviron Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási Kft. 5000 

Szolnok, Hunyadi J. u. 24. 
7. OPUS Team Kft. 4032 Debrecen, Nyílt utca 46. 
8. SADE 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kossuth L. u. 106. szám alatti ingatlanban Család- és Gyermekjóléti 
Központ kialakítására kivitelezők ajánlattételre történő meghívásáról 

 (írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, 2016. január 1-jétől működő Család- és Gyermek-
jóléti Központot kívánnak kialakítani az ingatlanon belül. A Család- és Gyermekjóléti 
Központ kialakítására a következő kivitelezőket javasolja meghívni ajánlattételre, 4 ÉK 
Kft, Kunhegyesi Építő Kft. és a MALOMBAU Kft. Megkérdezi van-e valakinek kiegészí-
tése a határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, hogy az említett cégeket hívják meg ajánlattételre, kézfeltar-
tással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
231/2015.(XII.09.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kossuth L. u. 106. szám alatti ingatlanban Család- és Gyermekjóléti Központ 
kialakítására kivitelezők ajánlattételre történő meghívásáról 
 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében 
eljárvaa BMÖGF/616-2/2015. sz. Támogatási Okirat alapján a Család- és 
Gyermekjóléti Központ kialakítására az alábbi ajánlattevőket hívja meg: 
 

1. 4ÉK Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi M. u. 9/a.) 
2. Kunhegyesi Építő Kft. (5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.) 
3. MALOMBAU Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz.) 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Vincze Lászlóné intézményvezető 
5. Ajánlattevők 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában bejelenti, ezzel a képviselő-testület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvé-
gezte, zárt ülés keretében folytatja a munkáját. A képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 
09 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző  


