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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-án 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Kontra József, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Levente, 
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Vincze László önkormányzati 
képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-

zető, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky 
Gabriella vezető-főtanácsos, Kovácsné Lázár Elvira általános is-
kola igazgatója, Dr. Bánfi Zsuzsanna a Kunhegyesi Járási Hivatal 
hivatalvezető helyettese tanácskozási joggal meghívottak, vala-
mint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, Dr. Bánfi Zsuzsanna Járási Hivatalvezető helyettes asszonyt 
és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az 
ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Horváth Lajos képviselő úr és Magyar 
György képviselő úr jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. A képviselőtestü-
let nyilvános ülését 15 óra 15 perckor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat 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” című KEOP-
1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásá-
ra 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy a projekt nettó 
összköltsége 286.247.750,- Ft, melyhez az önkormányzatnak 30.367.987,- Ft önerőt szük-
séges biztosítania. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az elő-
terjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, 
hogy aki elfogadja 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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172/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0056 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében el-
járva az alábbi döntést hozza: 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban ré-

szesült Kunhegyes Város Önkormányzata által elnyert „Kunhegyes vízminőség-
javítás és vízbázis fejlesztés” KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú pro-
jekt megvalósításához szükséges saját forrás összegét, amely 30.367.987,- forint, 
költségvetésének terhére vállalt saját forrásból biztosítja. 
A finanszírozás a projekthez igényelt KEOP támogatás, és a BM EU Önerőalap tá-
mogatás forrásként való felhasználása mellett valósul meg. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi 
ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése az alábbiak 
szerint alakul: (Ft-ban) 

 2013 2014 2015 Összesen 
1. EU Alapokból igényelt 
forrás összege (85%) 19.679.432,- 197.818.367,- 0 217.497.799,- 

2. A fejlesztéshez hazai 
társfinanszírozás keretében 
biztosított összeg (15%) 

3.472.840,- 34.909.124,- 0 38.381.964,- 

3. A pályázó összes saját 
forrása (3.1+3.2+3.3) 2.747.728,- 27.620.259,- 0 30.367.987,- 

3.1. A pályázó által költ-
ségvetésének terhére vállalt 
saját forrás összege 

2.747.728,- 27.620.259,- 0 30.367.987,- 

3.2 Hitel 0 0 0 0 
3.3 Az EU Önerő Alap felhasz-
nálásának részletes szabályairól 
szóló 285/2012.(X.9.) Korm. 
rendelet szerinti EU Önerő Alap 
összege 

0 0 0 0 

4. Egyéb források össze-
sen (4.1+4.2+4.3) 0 0 0 0 

4.1 Lakossági hozzájárulás 0 0 0 0 
4.2 Egyéb magánforrás 0 0 0 0 
4.3 Egyéb szervezetek támoga-
tása 

0 0 0 0 

Összesen 25.900.000,- 260.347.750,- 0 286.247.750,- 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilat-
kozatok megtételére. 
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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 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-f őkapitánysággal kötendő 
együttműködési megállapodás kezdeményezéséről 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester a mezőőri szolgálat felállítása érdekében javasolja az együtt-
működési megállapodás kötésének kezdeményezését. Megkérdezi van-e valakinek ezzel a 
napirendi ponttal kapcsolatban kérdése.  
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: 
 
173/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megálla-
podás kezdeményezéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kifejezi szándékát me-
zőőri szolgálat felállítására. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi az 
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
2012. évi CXX. törvény 24. § (1) bekezdése szerinti együttműködési megállapo-
dás megkötését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrkapitánysággal. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges 
feladatok ellátására, valamint az együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Erről értesülnek: 
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrkapitányság 5000 Szolnok, Baross Gábor út 39. 
2. Karcag Rendőrkapitányság 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
3. Szabó András polgármester  
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető  
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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2/1. PONT ALATT: 
Előterjesztés vagyonértékelés elvégzésére megbízási szerződés kötéséről a TRV Zrt.-
vel 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
174/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
vagyonértékelés elvégzésére megbízási szerződés kötéséről a TRV Zrt.-vel 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1)-(2) bekezdései alapján 
 

hozzájárul 
 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötendő megbízási szerződés melléklet 
szerinti tartalommal történő megkötéséhez. 
Kunhegyes Város Önkormányzata a vagyonértékelésre vonatkozó, közbeszerzési el-
járás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben rögzített díj megfizetését a 
TRV Zrt.-vel 2012. június 21-én megkötött üzemeltetési szerződésben megállapított 
bérleti díj terhére kívánja biztosítani. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a szerződés aláírására.  

 
Erről értesülnek: 
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 
2. Képviselőtestület tagjai 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
2/2. pont alatti 
Előterjesztés a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányza-
ti Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
175/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás Társulá-
si Megállapodásának módosításáról 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tisza-tavi Régió Hulladéklera-
kóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítá-
sával kapcsolatban a következő döntést hozza: 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Tisza-tavi Hulladéklerakókat Rekultiváló Tár-
sulás Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést, és az 1. sz. 
melléklet szerinti – a Társulási Megállapodás Módosító okiratában foglalt – változ-
tatásokat elfogadja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a módosításokkal egysé-
ges szerkezetben foglalt – 2. sz. melléklet szerinti – Társulási Megállapodást jóvá-
hagyja. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-

rás polgármestert a 2. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetbe foglalt módosított 
Társulási Megállapodás aláírására. 

 
 
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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
2/3. pont alatti 
Előterjesztés a 3303/12. hrsz. alatti beépítetlen ingatlan visszavásárlásáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy szeptember 1. napjáig nem kezdődtek az in-
gatlanon a beruházás megvalósításához szükséges építkezési munkák, így az önkormányzat 
visszavásárolja az ingatlant. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
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176/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
a 3303/12. hrsz. alatti beépítetlen ingatlan visszavásárlásáról 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, 
figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) rendelet előírásait – 
az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 3303/12. helyrajzi szá-
mú terület visszavásárlásának kérdését megtárgyalva – tekintettel a Szuper Beton 
Kft. (5233 Tiszagyenda, Szőlő köz 7.) képviseletében eljáró Pisók Katalin ügyveze-
tő nyilatkozatára, hogy 2013. szeptember 1. napjáig nem kezdődtek meg az ingatla-
non a beruházás megvalósításához szükséges építkezési munkálatok, valamint az 
önkormányzat és a vevő között az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződésben 
foglaltakra, - határozott arról -, hogy 15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint összegért 
visszavásárolja a vevő kizárólagos tulajdonát képező kunhegyesi belterületi 
3303/12. hrsz.-ú, 1 ha 5000 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant.  
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert az ingatlan önkormányzat által történő visszavásárlásának írásbeli 
jognyilatkozattal történő kezdeményezésére, az adásvételi szerződés felbontásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
Felelős:  Szabó András polgármester 

 
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szuper Beton Kft. (5233 Tiszagyenda, Szőlő köz 7.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Vagyongazdálkodási csoport 

 
 
 
2/4. pont alatti 
Előterjesztés a 3303/10. hrsz. alatti beépítetlen ingatlan visszavásárlásáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy szeptember 1. napjáig nem kezdődtek az in-
gatlanon a beruházás megvalósításához szükséges építkezési munkák, így az önkormányzat 
visszavásárolja az ingatlant. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
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177/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
a 3303/10. hrsz. alatti beépítetlen ingatlan visszavásárlásáról 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, 
figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) rendelet előírásait – 
az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 3303/10. helyrajzi szá-
mú terület visszavásárlásának kérdését megtárgyalva – tekintettel a Nagy Kálmán 
(5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.) alatti lakos nyilatkozatára, hogy 2013. szept-
ember 1. napjáig nem kezdődtek meg az ingatlanon a beruházás megvalósításához 
szükséges építkezési munkálatok, valamint az önkormányzat és a vevő között az 
ingatlan adásvételére vonatkozó szerződésben foglaltakra, - határozott arról -, hogy 
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összegért visszavásárolja a vevő kizárólagos tulaj-
donát képező kunhegyesi belterületi 3303/10. hrsz.-ú, 10000 m2 nagyságú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.  
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert az ingatlan önkormányzat által történő visszavásárlásának írásbeli 
jognyilatkozattal történő kezdeményezésére, az adásvételi szerződés felbontásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
Felelős:  Szabó András polgármester 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Nagy Kálmán (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Vagyongazdálkodási csoport 

 
 
 
2/5. pont alatti 
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, 
„TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó eszközbeszer-
zés kapcsán az ajánlattevők alkalmasságának megállapításáról 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miu-
tán az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
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178/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-
12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés kapcsán az aján-
lattevők alkalmasságának megállapításáról 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Óvodafejlesztés Kunhegyes 
Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű 
pályázat megvalósításához eszközbeszerzés kapcsán nemzeti eljárásrendben folytatott hir-
detmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi döntést hozza:  
 

- az alábbi Ajánlattevők alkalmasak a tárgyalásokon történő részvételre, 
- az alábbi Ajánlattevők megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, valamint a doku-

mentációban meghatározott feltételeknek, 
- az alábbi Ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát, 
- az alábbi Ajánlattevők ajánlata érvényes, azok a kizáró okok hatálya alá nem tarto-

zik, 
 

1. ajánlat 
Ajánlattevő neve: ALEX Fémbútor Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23. 

 
 

2. ajánlat 
Ajánlattevő neve: Bankó Kft. – Holland Pázsit Kft. – közös. A.t. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 3530 Miskolc, Kont u. 9. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata a tárgyalások időpontját és az Ajánlattevői be-
osztást az alábbiak szerint határozza meg. 

 
Ajánlattevő neve: ALEX Fémbútor Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23. 
Tárgyalás pontos időpontja: 2013. október 9. nap 10:00 órától 

 
Ajánlattevő neve: Bankó Kft. – Holland Pázsit Kft. – közös. A.t. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 3530 Miskolc, Kont u. 9. 
Tárgyalás pontos időpontja: 2013. október 9. nap 10:30 órától 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a tárgyalások lefolytatására. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Bakos László közbeszerzési szakértő 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
7. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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2/6. pont alatti 
Előterjesztés az Orvosi Rendelő épületébe gázkazán beszerzéséről 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, három árajánlat érkezett. A legjobb árajánlatot a 
Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
 
179/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
az Orvosi Rendelő épületébe gázkazán beszerzéséről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jog-
körében eljárva   

 
hozzájárul 

 
az Orvosi Rendelő (Kunhegyes, Dózsa György utca 4.) épületébe 1 db. VARA FÉG 
C-36 HE típusú gázkazán  
 

SZATMÁRI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.-t ől 
(5100 Jászberény, Jásztelki u. 73) 

 
történő beszerzéséhez. 
 
Bruttó beszerzési ár: 199.900.-Ft/db., azaz Egyszázkilencvenkilencezer-kilencszáz 
forint. 
 
Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
megrendeléshez kapcsolódó feladatok ellátására.  

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5100 Jászberény, Jásztelki u. 73. 
5. Agromix 2002 Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. 
6. Malom-Bau Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
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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 nyilvá-
nos ülését 15 óra 25 perckor bezárja. 
 
 
 Kmf.   
 
 
Szabó András Barta Ferenc  
 polgármester  aljegyző 


