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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 30-án 
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, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és 
Somodi József önkormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc jegyző, Egyed Boglárka pályázati ügyintéző tanács-

kozási joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető  
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen a megjelen-
teket.  
 
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Vincze László alpol-
gármester úr igazoltan van távol. A képviselő-testület soron következő nyilvános ülését 
megnyitja.  
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a meghívó szerinti napirend elfogadását. Kéri a képvise-
lő-testület tagjait kézfeltartással jelezze az, aki elfogadásra javasolja. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozattal: 
 
 
88/2019.(IV.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
napirendi pontok elfogadása 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – 
az alábbi napirendet fogadja el: 

 
Nyilvános ülés keretében tárgyalandók: 

 
1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására (írásbeli) 
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2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalko-
tására (írásbeli) 

 
3. Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács üléseire meg-

hatalmazott képviselő személyéről (írásbeli) 
 

4. Előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatás elnyerésére benyújtandó „Kunhegyesi 
belterületi utak lefedése 2019” című pályázathoz (írásbeli) 

 
5. Előterjesztés TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Iparterület fejlesztés Kunhegyesen 

című projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfo-
gadásához és az eljárás megindításához (írásbeli) 

 
6. Előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. 

törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések tá-
mogatása pályázati kiírásra történő támogatási igény benyújtásához, kötelező önerő 
vállalásához és a fejlesztés megvalósításának és a finanszírozásának tervezett idő-
beni ütemezéséhez a „Kunhegyes Városi Bölcsőde konyha felújításához” (5340 

Kunhegyes, Arany János utca 26/A, 255 hrsz.)” (írásbeli) 
 

7. Javaslat időszerű feladatok megoldására  

 
7/1. Előterjesztés a „Kunhegyes, Arany János utca u. 26/a. szám alatti Bölcsőde 
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződésének módosítására 
(írásbeli) 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 

2. Barta Ferenc jegyző 

3. Képviselő-testület tagjai 

 
 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

7/2019.(V.01.)  
önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról 
 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásá-
ra 

 (írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
8/2019.(V.02.)  

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bér-
beadásának feltételeiről 

 
 

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács üléseire megha-
talmazott képviselő személyéről 

 (írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester javasolja, hogy a polgármester akadályoztatása esetén Nagy 
Kálmán képviselő képviselje az önkormányzatot, ezzel egyidejűleg javasolja hatályon kí-
vül helyezni a 71/2018.(III.27.) Kt határozatot. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán képviselő személyes érintettsége miatt kéri, hogy a napirendi pont kapcsán 
a döntéshozatalból zárják ki. 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Nagy Kálmán képviselő 
érintettségére tekintettel a szavazás alóli felmentését fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
 
89/2019.(IV.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
Nagy Kálmán képviselő személyes érintettsége alapján döntésből való kizárásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányza-
tokról szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) 
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva  

Nagy Kálmán képviselőt 
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a 2019. április 30-ai nyilvános ülés 3.) napirendi pontja: a Nagykun Hagyo-
mányőrző Társulás Társulási Tanács üléseire meghatalmazott képviselő szemé-
lyéről – vonatkozásában személyes érintettség kapcsán a  

döntéshozatalból kizárja. 

 
Erről értesülnek: 
1. Nagy Kálmán képviselő 
2. Szabó András polgármester 
3. Barta Ferenc jegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 

 
 
 
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal – miután Nagy 
Kálmán képviselő érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – elfogadja a kö-
vetkező határozatával: 
 
 
90/2019.(IV.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács üléseire meghatalmazott képviselő 
személyéről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. §. (2) bekezdésben 
foglalt jogkörében eljárva, valamint a Társulási Megállapodás alapján a Nagykun 
Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács üléseire polgármester úr akadályozta-
tása esetén helyettesítőként 
 

NAGY KÁLMÁN 
önkormányzati képviselőt 

 
meghatalmazza, hogy az üléseken Kunhegyes Város Önkormányzata képviseleté-
ben teljes jogkörrel részt vegyen. 
 
Egyúttal a képviselő-testület a 71/2018.(III.27.) Kt. határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
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2. Barta Ferenc jegyző 
3. Nagy Kálmán önkormányzati képviselő 
4. Nagykun Hagyományőrző Társulás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatás elnyerésére benyújtandó „Kunhegyesi belterületi 
utak lefedése 2019” című pályázathoz 

(írásbeli) 
 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
  
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
91/2019.(IV.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 
II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra benyújtandó „Kunhegyesi belterületi utak lefedése 2019” című pályázathoz 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §- ban biztosított jog-
körében eljárva, a Magyarország Magyarország 2019. évi központi költségvetésé-
ről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás elnyerésére, „Kun-
hegyesi belterületi utak lefedése 2019” címmel, bruttó 22 523 768 Ft összegben 
pályázatot nyújt be - a Csete köz (1377 hrsz) és a Kisér utca (39 hrsz) valamint a 
Bródi Sándor utca (1519 hrsz) felújítására 
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1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 7 523 768 Ft önerőt Kunhegyes Város 
2019. évi költségvetéséből biztosítja 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető 
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző  
6. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Iparterület fejlesztés Kunhegyesen című 
projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfogadásához 
és az eljárás megindításához 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
  
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
92/2019.(IV.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Iparterület fejlesztés Kunhegyesen című projektek kivite-
lezési munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfogadásához és az eljárás megin-
dításához  
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egybeszámítá-
si és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával megállapította a beszerzés 
becsült értékét az alábbiak szerint: 
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   Egybeszámítás szerinti beszerzés becsült értéke: nettó 83.896.200.- HUF 
  
 

2. A Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta az 
eljárási körülményeket és az alábbi eljárásrendet alakítja ki: 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt 
nemzeti eljárásrend irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltéré-
sekkel történő alkalmazásával lefolytatandó eljárás.  

 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőkben 
jelöli meg a beszerzés nettó forrását:  

  Támogatás:  
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 támogatói okirat alapján:   
83.896.200.- HUF 

 
  Rendelkezésre álló forrás:       
  83.896.200.- HUF 
 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi eljárási 
iratokat elfogadja: Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció, Szerződésterve-
zet, Műszaki dokumentáció 

 
 

5.   A Képviselő-testület a Bírálóbizottság előzetes vizsgálatát elfogadva az alábbi 
gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:  

 
  1. 4 Ék Kft. (5340 Kunhegyes Toldi M. u. 9/a)  
  2  Malom Bau Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 3246/2 hrsz.) 
  3  Héder Bt. (5233 Tiszagyenda, II Rákóczi Ferenc út 38/a)  
  4. Alföldi Munkaerő Kft. (5340 Kunhegyes, Árpád krt. 5.)  

 5. Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 6.) 
 
 

6. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti elnevezésű 
és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítását elfogadja 

 
 

7. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Bíráló-
bizottságot és a bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az el-
járás megindításához szükséges lépések megtételére, az eljárás megindítására 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző, a Bíráló Bizottság elnöke 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Bakos László közbeszerzési szakértő 
5. Pályázati csoport 
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HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. 
törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támo-
gatása pályázati kiírásra történő támogatási igény benyújtásához, kötelező önerő vál-
lalásához és a fejlesztés megvalósításának és a finanszírozásának tervezett időbeni 
ütemezéséhez a „Kunhegyes Városi Bölcsőde konyha felújításához” (5340 Kunhegyes, 

Arany János utca 26/A, 255 hrsz.)” 
(írásbeli) 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezeteket. 
  
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 javaslatot a támogatási igény benyújtásáról, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
93/2019.(IV.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 3. melléklet 
II. 3 pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására „Kunhegyes Vá-
rosi Bölcsőde konyha felújítására (5340 Kunhegyes, Arany János utca 26/A, 255 

hrsz.)” támogatási igény benyújtásáról  
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogköré-
ben eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L törvény 3. melléklet II. 3 pont szerinti Önkormányzati étkez-
tetési fejlesztések támogatására 95 %-os támogatás elnyerésére bruttó 
19 047 439 Ft összegben pályázatot nyújt be (Pályázati cél: az önkor-

mányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fej-

lesztésével, Fejlesztés helyszíne: Kunhegyes, Arany János utca 26/A, 255 

hrsz.) 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzata 952 372 Ft önerőt 2019 évi költségve-

tésének terhére biztosítja 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Major Anikó intézményvezető 
7. Pályázati csoport 

 
 

 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a fejlesztés megvalósításának és a finanszírozásának tervezett időbeni ütemezé-
séről, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
94/2019.(IV.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet  
II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati kiírásra 
történő fejlesztés megvalósításának és a finanszírozásának tervezett időbeni ütemezé-
séről 
a „Kunhegyes Városi Bölcsőde konyha felújítására (5340 Kunhegyes, Arany János utca 

26/A, 255 hrsz.)”  
 
 

1.  Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogköré-
ben eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L törvény 3. melléklet II. 3 pont szerinti Önkormányzati étkez-
tetési fejlesztések támogatásának felhasználásának ütemezését az alábbi 
táblázat alapján elfogadja 

 

Tevékenység megnevezése 

Tevékenység megvalósítá-
sának tervezett ideje 
vagy „nem szükséges” 
megjegyzés 

A tevékenység el-
éréséhez felhasz-
nált összeg (Ft) 
önrész + igényelt 
támogatás 

Támogatási igény előkészí-
tése, tervkészítés, árajánla-
tok bekérése, támogatási 
igény benyújtása stb. (rész-

letezhető) 

2019. 06.20. 0 Ft 

Hiánypótlás teljesítése 2019.07.22. 0 Ft 
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Támogatói okirat kézhezvé-
tele 

2018.10. 31. 0 Ft 

Telekvásárlás  nem szükséges 0 Ft 
Engedélyezési eljárások nem szükséges 0 Ft 
Műszaki megvalósítás  Ft 
Árajánlatok bekérése, kivi-
telezők kiválasztása 

2019.11. 30. 0 Ft 

Kivitelezés (részletezhető) 
- 39,96 m2 felület előkészí-

tés 

- 14,91 m2 válaszfal bontá-

sa 

- 93,87 m2 vakolat leverése 

- 93,87 m2 oldalvakolat ké-

szítése 

- 39,96 m2 lapburkolat 

bontása (padló) 

- 93,87 m2 lapburkolat 

bontása (fal-,pillér-

oszlopburkolat bármely 

méretű mozaik, kőanyag 

és csempe) 

- 72,87 m2 felület előkészí-

tés (fal) 

- 39,96 m2 padlóburkolat 

felület előkészítése 

- 72,87 m2 fal-,pillér-

oszlopburkolat készítése 

bel térben, tégla, beton, 

vakolt alapfelületen má-

zas kerámiával 

- 39,96 m2 padlóburkolat 

készítése bel térben 

- Vizesblokk felújítása 

- 2 db falba szerelhető ven-

tilátor elhelyezése 

 

12. 698. 934 Ft 
(634 947 Ft önrész 
+ 12. 063. 987 Ft 
igényelt támoga-
tás) 

Műszaki átadás-átvétel idő-
pontja 

2020. 05.31. 0 Ft 

Eszközbeszerzés  
 
mellékletben csatolva 2020. 05.31. 

6. 348. 505 Ft 
(317. 425 Ft ön-
rész + 6.031.080 
Ft igényelt támo-
gatás) 

Szakmai és pénzügyi elszá-
molás benyújtása 

2020.12.31. 0 Ft 

Összesen:  19 047 439 Ft 
   
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
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2. Barta Ferenc János jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Major Anikó intézményvezető 
7. Pályázati csoport 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 
 
 
7/1. NAPIRENDI PONT  
Előterjesztés a „Kunhegyes, Arany János utca u. 26/a. szám alatti Bölcsőde felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződésének módosítására  
(írásbeli) 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
  
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
95/2019.(IV.30.) Kt. h a t á r o z a t,  
a „Kunhegyes, Arany János utca u. 26/a. szám alatti Bölcsőde felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződésének módosítására  
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 24. 
napján a Kunhegyesi Építők Kft.-vel (5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.) megkötött, a 
Kunhegyes, Arany János utca u. 26/a. szám alatti Bölcsőde felújítására vonatkozó 
szerződést módosítja. 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert a közbeszerzési szerződés 1. módosításának aláírásával, és a kapcsolódó 
feladatok ellátásával. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc János jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
5. Pályázati csoport 

 
 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 15 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Barta Ferenc  
polgármester  jegyző 
   


