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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. december 5-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Dr. Horváth Lajos, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kál-
mán, Dr. Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és 
Vincze László önkormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Haj-

nalka gazdasági osztályvezető tanácskozási joggal meghívottak, 
valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Kontra 
József képviselő jelezte, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. A képviselőtestület nyil-
vános ülését 15 óra 05 perckor 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 a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” 
benyújtott pályázat megvalósításához kapcsolódó elektronikus dokumentumkezelő 
beszerzéséhez 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján nyújtottak be 
pályázatot elektronikus dokumentumkezelő beszerzéséről szól, illetve ajánlattételi felhívás-
ról. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése.  
 
Kérdés és hozzászólás hiányában elmondja, kéri a képviselőtestület tagjait, aki elfogadja a 
javaslatot kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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233/2013.(XII.05.) Kt. határozat, 
a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP -1.A.5 felhívás alapján” benyújtott pályázat 
megvalósításához kapcsolódó elektronikus dokumentumkezelő beszerzéséhez 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP 
-1.A.5 felhívás alapján” című,  ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosító számú 
pályázat megvalósításához kapcsolódó elektronikus dokumentumkezelő beszerzé-
séhez a következők szerint dönt: 

 
 

1./ Kunhegyes Város Önkormányzata az elektronikus dokumentumkezelő beszerzé-
séhez az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre:  

 
1. Fraktál Informatika Kft 
Somorjai Tamás 
1161 Budapest, Szabadkai utca 17 
tsomorjai@fraktal-informatika.hu 
 
2. H-Fit Informatikai Bt. 
Hüse Zsolt 
6753 Szeged, Tanító tér 3. 
husezs@invitel.hu 
 
3. Fatimex Technologies Kft. 
Zsolnai Máté 
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 
mate.zsolnai@ftech.hu  
 

2./  Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert az 
ajánlatkéréssel kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Fraktál Informatika Kft Somorjai Tamás 1161 Budapest, Szabadkai utca 17. 
5. H-Fit Informatikai Bt. Hüse Zsolt 6753 Szeged, Tanító tér 3. 
6. Fatimex Technologies Kft. Zsolnai Máté 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, 
„TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó „Hajnal úti 
Óvoda eszközbeszerzése” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatására 

(írásban csatolva) 
 
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 határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
234/2013.(XII.05.) Kt. határozat, 
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-
12/2 -2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó Hajnal úti Óvoda eszközbeszerzé-
se” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai In-
tézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító jelű pályázat 
megvalósításához Hajnal úti Óvoda eszközbeszerzése” tárgyban a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122. §. (7) bekezdés a) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. 
Kunhegyes Város Önkormányzata az Ajánlattételi felhívást a mellékletben csatolt 
formában jóváhagyja. 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
szükséges feladatok elvégzésével. 

 
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 
7. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „STARTMUNKA PROGRAM 2013 – ÁTCSOPORTOSÍTOTT PRO-
JEKTRÉSZ”- hez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban.  
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
235/2013.(XII.05.) Kt. határozat, 
A kistérségi „Start munka mintaprogram „Közúthálózat javítása” és „Illegális hulladék 
lerakóhelyek felszámolása” programelem utólagos átcsoportosítás közbeszerzési eljárás 
eredményéről 

Kunhegyes Város Önkormányzata a kistérségi „Start munka mintaprogram „Közút-
hálózat javítása” és „Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása” programelem utó-
lagos átcsoportosítás kapcsán nyílt közbeszerzési eljárásrendben lefolytatott hirdet-
mény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az 
eljárás nyertesének megállapításáról a következők szerint dönt: 
 

Ajánlati 

rész 

Ajánlati rész 

elnevezése 

Beérkezett vég-

leges- legjobb- 

ajánlat (bruttó) 

Nyertes aján-

lattevő 

1. Ajánlati 

rész 

Illegális hulla-

déklerakó helyek 

felszámolásának 

eszközei        

1 195 756 Ft Smaragd Ker-

tészet 

2. Ajánlati 

rész 

Közútfelújítás 

eszközei, anyagai                                                 

1 302 946 Ft Agromix 2002 

Kft. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a szállítási szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevőkkel. 

 
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. Vectitor Kft. 8946 Baktüttös, Rákóczi u. 118. 
7. Smaragd Kertészet 8411 Veszprém, Csimorka u. 29. 
8. Agromix 2002 Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
11. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az ÉAOP-3.1.4/B-09-2010-0003 kódszámú, „Közösségi Közlekedés fej-
lesztése a Tiszafüredi kistérség településein” című pályázathoz kapcsolódó Kunhegyes 
Széchenyi út 46. számú buszöbölben az elektromos tartószerkezet áthelyezéséhez 

(írásban csatolva) 
 
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 határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
236/2013.(XII.05.) Kt. határozat, 
az ÉAOP-3.1.4/B-09-2010-0003 kódszámú „Közösségi Közlekedés fejlesztése a Tiszafü-
redi kistérség településein” című pályázathoz kapcsolódó Kunhegyes Széchenyi út 46. 
számú buszöbölben az elektromos tartószerkezet áthelyezéséhez 
 

 
az ÉAOP-3.1.4/B-09-2010-0003 kódszámú „Közösségi Közlekedés fejlesztése a Ti-
szafüredi Kistérség településein” című pályázathoz kapcsolódó Kunhegyes Széche-
nyi út 46. számú buszöbölben az elektromos tartószerkezet áthelyezéséről a követke-
zők szerint dönt: 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Széchenyi út 46. számú buszöbölben az 

elektromos tartószerkezet áthelyezésére saját költségvetéséből 1 984 000 Ft + 
27% Áfa (535 680 Ft) = 2 519 680 Ft azaz kettőmillió- ötszáztizenkilencezer- 
hatszáznyolcvan forintot biztosít. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás 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. 4. ÉK. Kft. Kunhegyes Toldi M. u. 9/a 
6. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás 5350 Tiszafüred Fő u. 1. 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további karácsonyi fény-
dekorációs elemek megvásárlása tárgyában 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
237/2013.(XII.05.) Kt. határozat, 
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további karácsonyi fénydekorációs elemek 
megvásárlása tárgyában 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban biztosított jogkörében 
eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához karácsonyi fénydekorációs 
elemek megvásárlását engedélyezi. 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungary Kft.-től vásá-
rolja meg a fényfüzéreket az alábbiak szerint: 

Mennyiség Nettó összesen 

Fényfüzér (20 m LED) 22db 396.000 Ft 
Futófényrúd (80 cm LED) 8 db 384.000 Ft 

 
Nettó ár:  780.000 Ft 
ÁFA:  210.000 Ft 
Bruttó ár:  990.600 Ft 
+ kiszállítás:  29.718 Ft 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésé-

nek bruttó 990.600,- Ft összegét + a kiszállítás összegét bruttó 29.718 Ft-ot, azaz 
mindösszesen 1.020.318,- Ft-ot a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a ka-
rácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésére, és azzal kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Vagyongazdálkodási csoport 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
5/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és a Kunhegyesi Állatvédő Egyesület 
közötti ingyenes használati szerződés megkötéséről 

 (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 
véleményezte egyhangúan elfogadásra alkalmasnak találta Kunhegyes Város Önkormány-
zata és a Kunhegyesi Állatvédő Egyesület közötti ingyenes használati szerződés megköté-
séről szóló határozati javaslatot.  
 
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
238/2013.(XII.05.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Önkormányzata és a Kunhegyesi Állatvédő Egyesület közötti ingyenes 
használati szerződés megkötéséről 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi Állatvédő 
Egyesülettel az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 461 hrsz-ú ingatlanva-
gyonra ingyenes használati szerződést köt az önkormányzati kötelező feladat – a kó-
bor állatok befogadása – ellátására illetve állatmenhely működtetésére határozatlan 
időre. 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a vagyonhasználati szerződés aláírására. 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármestert 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 

 
 
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 20 perckor bezárja. 
 
 
 Kmf.   
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


