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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 19-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, Répászky Gabri-

ella vezető-főtanácsos, Fridrik Zsanett ügykezelő, Dr. Bánfi Zsu-
zsanna járási hivatalvezető-helyettes, Szirmai József tanácskozási 
joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelente-
ket, külön köszönti Dr. Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető-helyettest. Az ülés határozat-
képes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képvise-
lő asszony igazoltan van távol, Dr. Nagy Levente képviselő később fog érkezni. 
 
A képviselő-testület nyilvános ülését megnyitja.  
 
Elmondja, a mai ülésnek öt napirendi pontja van. Javasolja, hogy a meghívó szerint tár-
gyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi pontok elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szava-
zattal elfogadja. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés 2006/2015.(XII.29.) Korm. határozatban támogatott feladatellátás meg-
valósításához közbeszerzési eljárás indításáról 

(írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a Dózsa iskola tornatermének, lapos tető szigetelé-
sének felújításáról és központi fűtésének átalakításáról valamint a Zádor utca makadám 
burkolatának felújításáról szól. A közbeszerzési eljárást el kell indítani. Megkérdezi van-e 
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Metzinger Ferenc javasolja, hogy a makadám út felújítása kapcsán készüljön már egy 
olyan gránitkő valami, amiről elolvasható az, hogy az önkormányzat döntés alapján felújí-
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tott út és hogy helyi műemlékvédelem alatt áll ez az útszakasz. Úgy gondolja, hogy egy 
ilyen tábla beleférne a költségvetésbe.  
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a pályázatba nem tudják beletenni. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy ezt mindenféleképpen meg kell oldani, hogy 
lássák.  
 
 
15 óra 07 perckor megérkezik a képviselő-testület ülésére Dr. Nagy Levente képviselő, így 
a képviselő-testületi ülésen jelenlévő képviselők száma nyolc főre változott. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Madarasi Imre elmondja, szeret arra biciklizni és elég nehéz a biciklizés. Megkérdezi, 
hogy fel lehet-e venni a közútkezelővel a kapcsolatot az irányító tábla odahelyezése, hogy 
le lehessen kanyarodni, mert büntetik. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy utána fognak járni. 
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy amikor a makadám burkolatát felújítják, ahol a 34-eshez 
csatlakozik az a rész meg lesz bontva. Megkérdezi, hogy nincs kötelezettsége az önkor-
mányzatnak. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy az 5 m-es sárrázóhoz nem nyúlnak és a többi az 
önkormányzaté. Folyamatban van a szakvélemény hatósági véleményezése arra vonatko-
zóan, hogy engedély köteles-e. Ezt a Nemzeti Közlekedési Hatóság fogja véleményezni és 
ő fogja megmondani, hogy ezzel a műszaki tartalommal engedély köteles-e.  
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még vala-
kinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozati javaslatot a közbeszerzési eljárás indításáról, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
1/2016.(I.19.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 2006/2015. (XII.29.) Korm. határozat alapján útfelújítás, tornaterem felújítás és fűtéskor-
szerűsítés pályázathoz közbeszerzési eljárás indítása 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kormány 
határozat szerint a mellékelt szakvélemény és felújítási tervben szereplő műszaki 
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tartalom alapján az útfelújítás, tornaterem felújítás és fűtéskorszerűsítés megvaló-
sítását. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény előírásai és az indikatív ajánlatok alapján nemzeti eljá-
rásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert 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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés 2006/2015.(XII.29.) Korm. határozatban támogatott feladatellátás meg-
valósításához közbeszerzési szakértő kiválasztásáról 

(írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, az útfelújítás, tornaterem felújítás és fűtéskorszerű-
sítés pályázathoz szükséges közbeszerzési eljáráshoz lebonyolító kiválasztásáról szól az 
előterjesztés. A feladat elvégzésére az alábbi három ajánlattevőtől érkezett ajánlat. A leg-
kedvezőbb ajánlatot Bakos László adta bruttó 381.000,- Ft értékben. Megkérdezi van-e va-
lakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
2/2016.(I.19.) Kt. h a t á r o z a t, 
2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján útfelújítás, tornaterem felújítás és fűtéskor-
szerűsítés pályázathoz szükséges közbeszerzési eljáráshoz lebonyolító kiválasztásáról 
 
 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatára, és a 2006/2015. (XII.29.) Korm. 
határozat alapján útfelújítás, tornaterem felújítás és fűtéskorszerűsítés pályázat-
hoz szükséges közbeszerzési eljáráshoz az alábbi lebonyolítót választja: 
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Bakos László (5232 Tiszabő, Micsurin u.5. ) ajánlatát fogadja el. 
Bruttó vállalási ár: 381 000 Ft 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata az eljárás díját valamint az eljárás lebo-

nyolítás díját a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert 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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Bakos László (5232 Tiszabő, Micsurin u. 5.) 
7. Nardai Dániel (5231 Fegyvernek, Gyóni Géza út 27/A) 
8. Ladányi Zsófia (5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.) 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

10. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos 
 

 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés 2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról 

(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 2016. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról szóló hatá-
rozati javaslatot. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot a 2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról, kézfeltartással 
jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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3/2016.(I.19.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Terve elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. § (1) bekezdése alapján készült 2016. évi Közbeszerzési tervet a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 

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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
  

 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a piactéri szociális épület nyílászáróinak cseréje tárgyában 

 (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, hogy a piactéri szociális épület nyílászáróinak cserjével 
a TÜR-PLAST Kft-t bízzák meg. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, hogy a TÜR-PLAST Kft.-t bízzák meg a munkálatok elvégzé-
sével bruttó 470.894,- Ft összegért, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
4/2016.(I.19.) Kt. h a t á r o z a t, 
a piactéri szociális épület nyílászáróinak cseréje tárgyában 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a 
piactéri szociális épület nyílászáró cseréje tárgyában az alábbi döntést hozza: 
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A munkálatok elvégzésével megbízza a TÜR-PLAST Kft-t 
(5340 Kunhegyes, Széchenyi út 9.) bruttó 470.894,- Ft összegért. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Ajánlattevők 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Holt Kakat rehabilitációja” és az „Élő környezet kialakítása a  
Kakat-ér területén” című pályázatok előkészítéséhez 

(írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az előkészítési feladatok, megvalósíthatósági 
tanulmányok elkészítésére az Opus Team Kft., a Régió 99 Tanácsadó Bt. és a Solino Bt. 
ajánlattevők meghívását javasolja. 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. 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
5/2016.(I.19.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Holt Kakat rehabilitációja” és az „Élő környezet kialakítása a Kakat-ér területén” című 
pályázatok előkészítéséhez 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 11. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a „Holt Kakat  rehabilitációja” és az 
„Élő környezet kialakítása a Kakat-ér területén” című pályázatokhoz szükséges 
előkészítő munka elvégzéséhez, a szükséges tanulmányok elkészítésére az alábbi 
cégektől kér ajánlatot: 

 
1. Opus Team Kft 1138 Budapest székhely: Meder utca 8/B  3/2, leve-

lezési cím: 4028 Debrecen Nyíl utca 46. képviselő: Virágh Péter, email: 
viragh.peter@opusteam.hu 
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2. Régió 99 Tanácsadó Bt. Szőke Barbara  4032 Debrecen Károli Gáspár 
12/2. email: szokebarbara@gmail.com 

 
3. Solino Bt. Berencsi Zsuzsanna 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő Harmat 

u. 4. email: berencsi@solino.hu 
 

 
1. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármes-

tert a szükséges feladatok elvégzésére 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Meghívott ajánlattevők 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző  
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos     

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában bejelenti, ezzel a képviselő-testület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvé-
gezte, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 14 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző 
 


