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204/2014. „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-
4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsoló-
dóan az építési beruházás pót- és többletmunkák megvalósítá-
sához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik ré-
szének 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény köz-
zététele nélküli tárgyalásos eljárásban a tárgyalásra alkalmasság 
megállapításáról 
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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. szeptember 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 és Vincze László önkormányzati képvise-
lő 

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

vezető-tanácsos, Szirmai József tanácskozási joggal meghívottak 
valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen a megjelent 
önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket.  Megállapítja, hogy a képviselő-
testület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. Dr. 
Prágerné Dr. Kádár Magdolna egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen, Dr. 
Horváth Lajos nem jelzett, valószínűleg később érkezik. A képviselőtestület nyilvános ülé-
sét 15 óra 00 perckor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják 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 a „Kunhegyes Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-
12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás pót- és 
többletmunkák megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzé-
sekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. § (7) 
bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban a 
tárgyalásra alkalmasság megállapításáról 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben arról van szó, hogy a pályázat 
megvalósításához, további térburkolat és járdaépítésre nemzeti eljárásban lefolytatandó 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítottak. Megkérdezi van-e valaki-
nek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.  
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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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfo-
gadja a következő határozatával: 
 
204/2014.(IX.30.) Kt. határozat, 
„Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás pót- és többletmunkák 
megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. § (7) bekezdése a) pontja sze-
rinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban a tárgyalásra alkalmasság meg-
állapításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítá-
sa” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító jelű pályázat megvalósításához az 
építési beruházás pót- és többletmunkák kapcsán nemzeti eljárásrendben folytatott 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi 
döntést hozza: 
 
- az alábbi Ajánlattevő alkalmas a tárgyalásokon történő részvételre, 
- az alábbi Ajánlattevő megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentá-

cióban meghatározott feltételeknek 
- az alábbi Ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmas 
- az alábbi Ajánlattevő ajánlata érvényes, a kizáró okok alá nem tartozik. 

 
1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: 4. ÉK Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata a tárgyalások időpontját az alábbiakban határozza 
meg. 

 
Ajánlattevő neve: 4. ÉK Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a. 
Tárgyalás pontos időpontja: 2014.10.02. 10:00-tól - 10:15-ig 

 
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. 4. ÉK Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a.) 
7. Oláh Katalin a pályázat pénzügyi munkatársa 
8. Fűtő Georgina projekt asszisztens 
9. Földi Zsuzsanna projektmenedzser 



 
 

4 
 

MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Kunhegyes Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-
12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési- kivitelezési vál-
lalkozási szerződés módosítására 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, nem lesz kész időben az orvosi rendelő, ezért mó-
dosítani kell a vállalkozási szerződést. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesz-
téssel kapcsolatban.  
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
205/2014.(IX.30.) Kt. határozat, 
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési- kivitelezési vállalkozási szerződés 
módosítására 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő 
felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz 
kapcsolódóan a 2014. május 14-én kelt építési- kivitelezési vállalkozási 
szerződést a határozat 2. pontja szerint módosítja. 
 

2. A vállalkozási szerződés 4. pontjában meghatározott Műszaki átadás-átvétel 
napja 2014. szeptember 30. nap helyett 2014. október 30. napra módosul. 
 

3. A vállalkozási szerződés többi pontja változatlanul hatályban marad. 
 

4. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére, a módosított vállalkozási 
szerződés aláírására. 

 
 
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. Oláh Katalin a pályázat pénzügyi munkatársa 
9. Fűtő Georgina projekt asszisztens  
10. Földi Zsuzsanna projektmenedzser 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 
 
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 05 perckor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 

 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


