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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. március 25-én meg-
tartott soron következő 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 Vinc-
ze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá:  Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Földi Zsuzsanna 

vezető-tanácsos, Bodó István főmunkatárs, Répászky Gabriella veze-
tő-tanácsos, Dr. Bánfi Zuszanna a Kunhegyesi Járási Hivatalvezető 
helyettese, Szirmai József, Szentpéteriné Lévai Mária intézményve-
zető, Kisné Veres Edit könyvtárvezető, Szabó József a „Kunhegyes 
Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Molnár Zoltán tűzoltópa-
rancsnok, Nagy Ferencné tanácskozási joggal meghívottak, valamint 
Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a megjelent 
önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket.  Megállapítja, hogy a képviselőtestü-
let ülése határozatképes, az ülésen hat önkormányzati képviselő megjelent. A képviselőtestület 
nyilvános ülését 15 óra 00 perckor megnyitja.  
 
A kiküldött napirendi javaslatnál változást javasol, az ötös napirendi pont nem kerül megtár-
gyalásra. Kéri a napirendi pontok elfogadását a módosítással együtt. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szavazat-
tal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve in-
terpellációk vannak, tegyék meg. Senkinek nincs bejelenteni valója, így a meghívóban kikül-
dött napirendi pontokat tárgyalják meg. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezésről szóló 23/2008. (XII. 23.) számú ön-
kormányzati rendelet módosításáról 

(írásban csatolva) 
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Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, 
Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra alkalmasnak a rendelet terveze-
tet. 
 
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 rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot hat igen szavazattal a rendeletet elfogad-
ja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
3/2014.(III.26.)   

önkormányzati rendelet 
 

a köztemetőről és a temetkezésről szóló 23/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e kiegészíteni valója parancsnok úrnak. 
 
Molnár Zoltán  tűzoltóparancsnok elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni beszámolóját. 
 
Magyar György képviselő gratulál az önkéntes egyesületnek, nemrég jutott kezébe az a 
könyv, amelyet a helyi Oláh Lajos gyűjtésének összefoglalója. Tájékoztatást kér a vasárnapi 
tűzesetről. 
 
Molnár Zoltán  elmondja, hogy a Fehér Gyula féle tanya, illetve a Kolozsvári Gyula bácsiék 
temető felőli részen elég nagy terjedelemben égett. Két autóval voltak kint és még a tiszafüredi 
tűzoltókat is segítségül kellett hívni, a vizsgálat folyik, hogy mi okozta a tüzet.  
 
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megköszöni parancsnok úrnak és az 
egész személyzetnek a munkáját és további sok sikert kíván. Megkérdezi van-e még valakinek 
kérdése.  
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozati javaslatot a módosítással, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a beszámolót egyhangúan hat igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
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65/2014.(III.25.) Kt. határozat, 
Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város tűz- és kataszt-
rófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámolót megismerte és azt  

 
jóváhagyólag elfogadja, 

 
egyúttal a Kunhegyesi Önkormányzatai Tűzoltó-parancsnokság valamennyi dol-
gozójának megköszöni a tűz- és katasztrófavédelmi feladatok során kifejtett 
megelőző és védekezési tevékenységét. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea  jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Nagy Kálmán köztestület elnöke 
5. Molnár Zoltán tűzoltó parancsnok 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes város versenysport – tevékenységének 2014. évi támogatásá-
ra 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, 
Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra alkalmasnak a határozati javasla-
tot. Szirmai Józsefnek tájékoztatásul mondja, hogy a bizottság elfogadta a kért 100.000 
forint támogatási igényt, 2014-ben ünneplik az alapításának nyolcvan éves jubileumát az 
egyesület, ehhez gratulál, és sok sikert kíván.   
 
 
Megérkezik a képviselőtestület ülésére Metzinger Ferenc képviselő, így a képviselőtestület 
létszáma hét főre változik. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Ja-
vaslata a következő a Postagalambsport Egyesület 100.000 forintot, a Sporthorgász Egye-
sület 200.000 forintot, a Kun FC szintén 200.000 forintot, a Kunhegyesi Dózsa DSE kézi-
labdások 300.000 forintot és a KESE labdarúgó és röplabda szakosztály pedig 4.200.000 
forintot kapjon. Megkérdezi van-e valakinek más javaslata. 
 
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő megkérdezi, hogy az előterjesztés szerint a 
Kun FC támogatása jelenlegi szerepét a benne föllelhető sportolói létszámot, esetleg a sza-
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badidő szakosztályt is figyelembe véve, nem tűnik-e kicsit fölül reprezentáltnak. A többi-
hez képest, ahol több a diák. 
 
Megérkezik a képviselőtestület ülésére Nagy Kálmán képviselő, így a képviselőtestület létszá-
ma nyolc főre változik. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy nem tartja soknak, 200 fő sportol a Kun Fc-
nél. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a 
képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, hogy a Postaga-
lambsport Egyesület 100.000 forintot, a Sporthorgász Egyesület 200.000 forintot, a Kun 
FC szintén 200.000 forintot, a Kunhegyesi Dózsa DSE kézilabdások 300.000 forintot és a 
KESE labdarúgó és röplabda szakosztály pedig 4.200.000 forintot kapjon, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
66/2014.(III.25.) Kt. határozat, 
Kunhegyes város versenysport tevékenységének 2014. évi támogatására 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a város sporttevékenységének 
támogatásáról szóló 42/2003.(XII.16.) számú önkormányzati rendelete alapján, a sport 
támogatására elkülönített 2014. évi költségvetési összeg felosztásáról az alábbiak szerint 
döntött: 
 

1. A Képviselőtestület a benyújtott pályázatok alapján a rendelkezésre álló 5.000.000 
Ft keretösszeget az alábbiak szerint osztja fel: 
 

R-04 Postagalambsport Egyesület  100.000 Ft 
Sporthorgász Egyesület  200.000 Ft 
Kun FC  200.000 Ft 
Kunhegyesi Dózsa DSE kézilabda  300.000 Ft  
Kunhegyes ESE  4.200.000 Ft 

- labdarúgás 
- röplabda 

Összesen:  5.000.000 Ft 
 

2. A támogatás utalásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya gondoskodik. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Gál Lajosné elnök, Sporthorgász Egyesület 
5. Somogyi Géza elnök Kun FC 
6. Szabó György ügyvezető, Kunhegyes ESE 
7. Szirmai József elnök, R-04 Postagalamb Egyesület 
8. Fazekas Gyula elnök, Kunhegyesi Dózsa DSE 
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
11. Bodó István főmunkatárs 

 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Tájékoztató a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. évi 
szakmai munkájáról  

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, 
Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan jóváhagyta a szakmai beszámolót, elfogadás-
ra alkalmasnak a határozati javaslatot.   
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. Miután 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: 
 

67/2014.(III.25.) Kt. határozat, 
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. évi szakmai beszámoló-
járól szóló bizottsági tájékoztató tudomásul vételéről  

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Oktatási, Kulturális, 
Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottságának a Kunhegyes Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. évi szakmai munkájáról szóló tájé-
koztatót 

tudomásul vette 
 

azzal, hogy az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a 2013. évben a 
közművelődési, kulturális feladatok végrehajtása, a városi rendezvények színvona-
las lebonyolítás során kifejtett tevékenységét. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Magyar György Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bi-

zottság elnöke 
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény igazgatója 
6. Kisné Veres Edit könyvtárvezető 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-
4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás 
megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztására vonatkozó a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122/A. §. (7) 
bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefoly-
tatásához Bíráló Bizottság létrehozásáról 

(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, hogy az elnök Barta Ferenc aljegyző legyen, a bíráló bizottság 
tagjai Földi Zsuzsanna, Oláh Katalin és Bakos László legyenek, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
68/2014.(III.25.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás megvalósításához 
szükséges kivitelező kiválasztására vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. §. (7) bekezdése a) pontja szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottság létreho-
zásáról 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő fel-

újítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kap-
csolódóan az építési beruházás megvalósításához szükséges kivitelező kiválasz-
tására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat alapján, a kiírt hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásához 4 tagú bírá-
ló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök:    Barta Ferenc aljegyző 
Tagjai:   Földi Zsuzsanna projektmenedzser 
  Oláh Katalin pénzügyi szakember 
  Bakos László közbeszerzési szakember 

 
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert 

a szükséges feladatok elvégzésére. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bakos László E.V. (5232 Tiszabő, Micsurin út 5.) 
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5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
8. Földi Zsuzsanna vezető-főtanácsos 
9. Fűtő Georgina ügykezelő 
10. Oláh Katalin ügyintéző 
11. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos   

 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-
4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás 
megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész ének 122/A. §. (7) bekezdése a) 
pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáráshoz ajánlattevők 
kiválasztásáról 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. A hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési tárgyalásos eljáráshoz az alábbi 
ajánlattevők meghívását javasolja Szabó és Fia Kft., 4ÉK Kft. és KEVESZOL Kft. Meg-
kérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel 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 el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
69/2014.(III.25.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás megvalósításához 
szükséges kivitelező kiválasztására vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. §. (7) bekezdése a) pontja szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáráshoz Ajánlattevők kiválasztásáról 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő 

felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz 
kapcsolódóan az építési beruházás megvalósításához szükséges kivitelező kivá-
lasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.) Harmadik részének 122. §. (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alapján közbeszerzési eljárás indításához 
az alábbi Ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre.  

 
1. Szabó és Fia Kft. (5340 Kunhegyes, 515.hrsz) 
2. 4ÉK Kft . (5340 Kunhegyes Toldi M. u. 9/a) 
3. KEVESZOL Kft.  (5420 Túrkeve, Ady Endre u. 22.) 
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2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete 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. Bakos László E.V. (5232 Tiszabő, Micsurin út 5.) 
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
8. Fűtő Georgina ügykezelő 
9. Oláh Katalin ügyintéző 
10. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos   

 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-
4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás 
megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész ének 122/A. §. (7) bekezdése a) 
pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Ajánlattételi 
dokumentáció felhívásának elfogadásához és az eljárás megindításához 

(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 az ajánlattételi dokumentáció felhívás elfogadásához és az eljárás 
megindításához, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
 
70/2014.(III.25.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás megvalósításához 
szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a 
továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. §. (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Ajánlattételi dokumentáció felhívásának elfogadásá-
hoz és az eljárás megindításáról 

 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyesi Központi Orvosi Ren-
delő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pá-
lyázathoz kapcsolódóan az építési beruházás megvalósításához szükséges 
kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 
(a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. §. (7) bekezdése a) pont-
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ja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alapján köz-
beszerzési eljárás indításához a mellékletben csatolt „Ajánlattételi felhí-
vás”-t elfogadja, és az eljárást megindítja. 

 
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András pol-

gármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bakos László E.V. (5232 Tiszabő, Micsurin út 5.) 
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
8. Fűtő Georgina ügykezelő 
9. Oláh Katalin ügyintéző 
10. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos   

 
 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata lakossági járda felújítási program 
megvalósításáról 

(írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a Kunhegyesi Híradóban hirdették meg, hogy 
az az utca, amelyik szeretné, hogy a járdáját felújítsák, adjon be kérelmet. Húsz utca adott 
be kérelmet, egy részét vállalkozók csinálnák másik részét közfoglalkoztatottak. Megkér-
dezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy sajnálja, hogy az előterjesztésben nem lát 
egy utca nevet, biztosan nem adták be. A Petőfi utcán Kovács Sándoréktól a Kakatig lett 
volna egy olyan rész, utólagos bejárást kérne erre, mert azt mondták, hogy nem kellene 
fölszedni a járdát, maradna a régi lent, csak rá kellene dolgozni valamivel. Azt a részt 
megnézhetnék, neki szóltak, de ezek szerint nem adták be írásban a kérelmüket.  
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy amennyiben marad ki anyag, vissza fognak 
térni erre.. Elmondja, az anyagra az AGROMIX 2002. Kft. az elkészítésre a Malom Bau 
Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, javaslata 
 
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 el-
fogadja a következő határozatával: 
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71/2014.(III.25.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Önkormányzat lakossági járda-felújítási program megvalósításáról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva járdaépí-
tési munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzésére az 
 

AGROMIX 2002. Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 3246/2. hrsz.) 

ajánlatát fogadja el. 

Bruttó ajánlati ár: 9.969.500 Ft. 

 
járdaépítés kivitelezésére a 
 

Malom Bau Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 3246/2. hrsz.) 
 
ajánlatát fogadja el. 
 
Bruttó ajánlati ár: 13.785.850 Ft. 
 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szerződések megkötésére és a szükséges teendők ellátásá-
ra. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Nyertes ajánlattevők 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Barta Jenő építési hivatalvezető 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 

 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az „ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosítószámú, „Szervezetfejlesztés 
Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” című projekthez kapcsolódóan 
szervezetfejlesztés megvalósítása tárgyban a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122/A. §.-a  szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság 
létrehozásáról 
 

(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, hogy az elnök Barta Ferenc aljegyző legyen, a bíráló bizottság 
tagjai Répászky Gabriella, Fűtő Georgina és Holakovszki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
közbeszerzési szakértője legyenek, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
72/2014.(III.25.) Kt. határozat, 

az „ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosítószámú, „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az 
ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” című projekthez kapcsolódóan szervezetfejlesztés 
megvalósítása tárgyban a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. Harmadik részének 
122/A. §.-a  szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosí-

tó számú „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” 
című nyertes pályázatához kapcsolódóan a „Rendezvényszervezés” valamint a 
„Mérnöki, szakértői feladatok” megvalósításhoz vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján meg-
alkotott Közbeszerzési Szabályzat alapján, a kiírt hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához 4 tagú bíráló bizottságot hoz létre az aláb-
biak szerint: 

 
Elnök:    Barta Ferenc aljegyző 
Tagjai:   Répászky Gabriella projektmenedzser 
  Fűtő Georgina pénzügyi szakember 
  Holakovszki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. közbeszerzési szakértő 

 
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete 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 osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport 
7. Bíráló Bizottság tagjai   

 
 
10/1.NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes város területén a IV. számú védőnői körzet módosításáról 
 

(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 el-
fogadja a következő határozatával: 
 

 
73/2014.(III.25.) Kt. határozat, 
Kunhegyes város területén a IV. számú védőnői körzet módosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egész-
ségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése alap-
ján Kunhegyes város területén a módosított IV. számú védőnői kör-
zetet a mellékelt formában elfogadja. 

 
 
Erről értesülnek:  

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Magyar György intézményvezető, Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvo-

da 
5. Tarné Földes Andrea védőnő 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
10/2. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács üléseire megha-
talmazott képviselő személyéről 
 
 

(írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy meghatalmazzák Nagy Kálmán képviselőt, 
hogy akadályoztatása esetén a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanácsa ülése-
in részt vegyen. 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 képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 

 
74/2014.(III.25.) Kt. határozat, 
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 
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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. 

 
Erről értesülnek: 

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

 
 
 
 
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 nyilvános 
ülését 15 óra 25 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


