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Rendelet 

száma 

 

Rendelet tárgya Kódszám 

11/2014. a társadalmi megbízatású polgármester és alpolgármester 
egyéb juttatásának és az önkormányzati képviselők, bizottsági 
tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megálla-
pításáról  

A2 

12/2014. a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.05.) rendelet 
módosításáról   

B1 

 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 

Határozat 

száma 

 

Határozat tárgya Kódszám 

220/2014. Nagy Kálmán képviselő sürgősségi indítványáról a Kár-
pátaljai magyar területekre fűtőanyag eljuttatása támogatá-
sa ügyében 

Z1 

221/2014. Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett okta-
tás- és a fenntartásában működő nevelési intézmények 
tanévindításáról 

 
J4 

222/2014. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013/2014-es neve-
lési évről szóló szakmai beszámolójának elfogadására 

J4 

223/2014. az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általá-
nos Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 
szakmai beszámolójának elfogadására 

 
J4 

224/2014. a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2014. évi 
működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Z1 

225/2014. a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. III. negyed-
évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Z1 
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226/2014. a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg 
gyermekek karácsonyi megajándékozásáról 

Z1 

227/2014. a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság El-
nökségében az önkormányzat képviseletének biztosításáról 

Z1 

228/2014. a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács 
üléseire meghatalmazott képviselő személyéről 

Z1 

229/2014. a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavá-
sárlásról 

Z1 

230/2014. a helyi önkormányzati képviselők és külsős bizottsági ta-
gok részére Notebook beszerzéséről 

Z1 

231/2014. a Kunhegyesi Mikrotérségi Tornaterem hő és füstelvezető 
rendszere, karbantartási szerződésének módosításáról 

Z1 

232/2014. a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további 
karácsonyi fénydekorációs elemek megvásárlása tárgyá-
ban 

 
Z1 

233/2014. a Kunhegyes Szabadság téren felállítandó műanyag jégpá-
lya bérbevételéről 

Z1 

234/2014. TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú, „Óvo-
dafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” 
című projekt megvalósítása során helyettesítési díj marad-
vány összegének felhasználására irányuló a közbeszerzé-
sekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban 
Kbt.) 122. §. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
 

A15 

235/2014. Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány „Az én kultúrházam” 
című kiadványának támogatásáról 

Z1 

236/2014. a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 
azonosító számú „Kunhegyes vízminőség javítás és vízbá-
zis fejlesztés” tárgyú Projekt tervezési és kivitelezési 
munkáinak elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA 
Könyv feltételei szerint” tárgyban közbeszerzési eljárás-
ban ajánlati kötöttség időpontjának hosszabbításáról 

 
 
 

A15 

237/2014. Kunhegyes Város Önkormányzata és a V&L Electronics 
Kft. között létrejött bérleti szerződés felmondásáról 

Z1 
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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. október 30-án 
megtartott soron következő 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, So-
modi József és Vincze László önkormányzati képviselő 

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

nalka gazdasági osztályvezető, Barta Jenő építési hivatalvezető, 
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Bodó István főmunkatárs, 
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella 
vezető-főtanácsos, Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető, 
Szirmai József, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Kovácsné Láz-
ár Elvira iskola igazgató,  Suki Lászlóné Kunhegyes Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Barkóczi József Kunhegyes 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, Szabó Jó-
zsef „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Oláh 
Katalin ügyintéző tanácskozási joggal meghívottak valamint Bar-
ta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a megje-
lent önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket.  Megállapítja, hogy a képvi-
selőtestület ülése határozatképes, az ülésen kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A 
képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 00 perckor megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve 
interpellációk vannak, tegyék meg. 
 
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna elmondja, hogy nem Kunhegyes Város Önkormány-
zata hatáskörében, de az itt élők ellátásbiztonsága és minőség tekintetében három kérdése 
lenne. Az egyik, hogy realitás-e hogy az Ápolási Osztály a jövőben a Karcagi Kátai Gábor 
Kórház integráns részeként és irányításával működik illetve az önkormányzatnak lehet-e 
ráhatása arra, hogy az osztály működését illetve szükséges bővítését, fejlesztését ez a rend-
szer is, amennyiben létrejön megfelelő módon biztosíthassa, demográfiai okokból erre sú-
lyos szükség van. A másik, az előző ciklusokból örökölték és komoly ígéreteket kaptak a 
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helyi rendőrőrs állagának felszereltségének és az ott tartózkodás civilizáltsági szintjének 
emelésére. Érzése szerint az a kedvező ígéretekben tükröződő változás még nem követke-
zett be. A harmadik pedig az OMSZ helyi állomásának az eredményes pályázati rekonst-
rukciója, fejlesztése egy ideje nem halad előre és az ezzel kapcsolatos információkra sze-
retne rákérdezni. 
 
Szabó András polgármester válaszol Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna kérdéseire. Az 
Ápolási Osztállyal kapcsolatban elmondja, azt tudják, hogy elég nagy probléma van, előző-
leg könnyen ment a gazdálkodás, mert az önkormányzattól előre megkapták a pénzt és 
abból tudták finanszírozni a költségeket. Arról nem tud, hogy már Karcaghoz tartozna, azt 
viszont tudja, hogy nincsen gazdasági vezetőjük és a karcagi intézmény intézi a gazdasági 
ügyeiket. A helyi rendőrőrs felújításával kapcsolatban elmondja, hogy már tavaly is felve-
tették ezt a problémát, akkor felajánlotta Metzinger Ferenc igazgató úr felajánlotta az okta-
tói, tanulók segítenek a külső, belső felújítással kapcsolatosan. Körülbelül három hete volt 
közbiztonsági értekezlet, akkor felvetették ezt a problémát, a főkapitány úr megnézte a 
rendőrőrsöt és maga is rácsodálkozott az állapotokon, remélik, hogy fel lesz újítva az őrs. 
A mentőállomással kapcsolatban elmondja, hogy az Országos Mentőszolgálat nyerte meg a 
pályázatot, egy kézben van az egész pályázat, de elcsúsztak a határidővel és ebben segített 
az önkormányzat, hogy az engedélyek ne járjanak le, megvan a pénz a kunhegyesi mentő-
állomásra is, hogy mikor kezdenek el teljes intenzitással dolgozni, azt még nem tudják. 
Megkérdezi van-e még valakinek felvetése. 
 
Nagy Kálmán elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen Kárpátaljai magyarok megsegíté-
sére felhívással élt. Megkérdezi van-e lehetőség rá, hogy most hozzanak döntést ebben az 
ügyben, hogy tudja-e támogatni az önkormányzat a Kárpátaljai magyarokat.  
 
Szabó András polgármester javasolja, hogy Nagy Kálmán sürgősségi indítványára 50.000 
Ft összegű adománnyal járuljanak hozzá a Kárpátalján élő magyar területekre segélyszer-
vezet közreműködésével fűtőanyag eljuttatásához. Kéri a képviselőtestület tagjait, döntse-
nek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
220/2014. (X.30.) Kt. határozat 
Nagy Kálmán képviselő sürgősségi indítványáról a Kárpátaljai magyar területekre fűtő-
anyag eljuttatása támogatása ügyében 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzat és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X.22.) önkormányzati 
rendelet 15 §-a (11) bekezdésében kapott jogkörében eljárva – megtárgyalta Nagy 
Kálmán képviselő sürgősségi indítványáról, hogy a Kárpátalján élő magyar lakta te-
rületekre segélyszervezet közreműködésével fűtőanyag eljuttatásához Kunhegyes 
Város Önkormányzata 50.000 Ft összegű adománnyal járul hozzá.  
A város a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül csatlakozik a felhívás-
hoz, az adomány jelképes átadására 2014. november 9-én vasárnap kerül sor a Re-
formátus Lelkészi Hivatalban Szabó András polgármester közreműködésével. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
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2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 

 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. 
Interpelláció hiányában kéri, a képviselőtestület tagjait kezdjék el a meghívóban szereplő 
napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint a bizottsági 
elnökök tiszteletdíjának megállapításáról szóló módosított 22/2010.(X.12.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.  
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy egy teljesen új rendeletről lesz szó, nem módo-
sításról, mert annyira megváltoztak a jogszabályi keretek, az összes jogszabályi hivatkozást 
ki kellett cserélni. Kérné a képviselőtestületet, hogy új rendeletet alkossanak. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
11/2014. (X.31.)  

önkormányzati rendelet 
 

az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint a bizottsági elnökök 
tiszteletdíjának megállapításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet mó-
dosítására 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet 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 rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
12/2014. (X.31.)  

önkormányzati rendelet 
 

a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Tájékoztató a Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási- és a 
fenntartásában működő nevelési intézmények tanévindításáról 

 (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 javasolja a határozati javaslatot, 
annyi javítással, hogy a statisztikai adatok tagintézményenkénti táblázatában a szakiskola 
117 főjét 17 főre helyesbítette.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban.  
 
Vincze László észrevétellel él, elmondja, hogy összesen 489 fő szerepel a statisztikai ada-
tokban, az anyagban a Tiszagyendai tagintézmény 117 fővel szerepel, itt 114 fővel és így 
nem jön ki a szám, tehát 117 fő a helyes.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, kérdése. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
221/2014.(X.30.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatás- és a fenntartásában működő 
nevelési intézmények tanévindításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat ál-
tal működtetett oktatási – és fenntartásában működő nevelési intézmények 
2014/2015-ös tanévindításról szóló tájékoztatót a mellékelt formában 
 

elfogadja. 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető 
5. Kovácsné Lázár Elvira igazgató 
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai beszámolójának elfoga-
dására 

 (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 javasolja a határozati javaslatot.  
 
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
222/2014. (X.30.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013/2014-es nevelési évről szóló szakmai beszá-
molójának elfogadására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdésében 
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foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város 
Óvodai Intézménye vezetőjének 2013/2014-es nevelési évről szóló 
szakmai beszámolóját megvitatta és azt a mellékelt formában  

 
e l f o g a d j a. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola szakmai beszámolójának elfogadására  

 (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 javasolja a határozati javaslatot, 
azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az időjárás és anyagi helyzet engedi a Kossuth 
tagintézmény épületének ablakain állagmegóvó intézkedéseket kellene tenni.  
 
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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
223/2014. (X.30.) Kt. határozat, 
az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Szakiskola szakmai beszámolójának elfogadására 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola vezetőjének 2012/2013-as tanévről szóló 
szakmai beszámolóját megismerte és elfogadja és ezzel együtt az intézmény 
valamennyi dolgozójának megköszöni a 2013/2014-es tanévben végzett 
lelkiismeretes tevékenységét. 
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Amennyiben az időjárás és anyagi helyzet engedi a Kossuth tagintézmény épületének 
ablakain állagmegóvó intézkedéseket kellene tenni 

 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunhegyesi Tankerülete 
4. Kovácsné Lázár Elvira igazgató 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Tájékoztató a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2014. évi látogatottsága 
létszám és bevétel adatairól 

 (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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
224/2014. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2014. évi működéséről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi Városi 
Strand és Gyógyvizű Fürdő 2014. évi működéséről, létszám és bevétel adatairól 
szóló tájékoztatót – a mellékelt tartalommal –  
 

t u d o m á s u l  v e s z i .  
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
6. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. év III. negyedéves tevé-
kenységéről 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Vincze László elmondja, a tájékoztató harmadik oldalán elírás történt 47 db kátyút szün-
tettek meg, nem kártyát. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek észrevétele, kérdése. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
225/2014. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. III. negyedévi tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes 
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány 2014. év III. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a 
mellékelt tartalommal – jóváhagyólag 
 

e l f o g a d j a. 
 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke 
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 

 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Javaslat a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek kará-
csonyi megajándékozásáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester javasolja, hogy 2.700 Ft értékben készüljenek el a csomagok. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
226/2014. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg gyermekek karácsonyi megajándé-
kozásáról 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában 
biztosított jogkörében eljárva egyetért azzal, hogy a város 65 év feletti lakosait, 
valamint a hátrányos helyzetű tartósan beteg gyermekeket (1500 fő) kis értékű 
bruttó 2.700,- Ft/csomag karácsonyi ajándékcsomaggal köszöntsék, amelyhez a 
pénzügyi fedezetet a város 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával. 

 
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 

 
 

 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Köztestületének 
Elnökségében az önkormányzat képviseletének biztosításáról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester javasolja, hogy a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság Köztestületének Elnökségében az önkormányzat képviseletét továbbra is 
Nagy Kálmán önkormányzati képviselő lássa el. Megkérdezi Nagy Kálmán önkormányzati 
képviselőt elvállalja-e a képviseletet. 
 
Nagy Kálmán képviselő elvállalja a képviseletet. 
 
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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő és egy tartózkodás sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
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227/2014. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Elnökségében az önkormányzat 
képviseletének biztosításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Elnökségében Kunhegyes Város 
Önkormányzatának képviseletével NAGY KÁLMÁN (született: 
Vásárosnamény, 1962. december 29., anyja neve: Magyar Éva) 5340 
Kunhegyes, Szabadság tér 13. szám alatti lakos, önkormányzati képviselőt 
bízza meg. 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Nagy Kálmán önkormányzati képviselő 
5. Molnár Zoltán a Kunhegyesi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka 
6. Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Elnöksége 

 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács üléseire megha-
talmazott képviselő személyéről 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester javasolja, hogy hatalmazzák meg Nagy Kálmán képviselőt a 
polgármester akadályoztatása esetén az üléseken való részvételre. Megkérdezi Nagy Kál-
mán önkormányzati képviselőt elvállalja-e a képviseletet. 
 
Nagy Kálmán képviselő elvállalja a képviseletet. 
 
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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő és egy tartózkodás sza-
vazattal elfogadja a következő határozatával: 
 
 
228/2014. (X.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 
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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. 

 
 
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. 

 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy a költségvetés készítésekor 700.000 forint 
került betervezésre. Javasolja, hogy 1.000.000 forint értékben kérjenek árajánlatot. A nyer-
tes ajánlat az összességében legelőnyösebb ajánlattevőé, aki a rendelkezésre álló keretösz-
szegért a legjobb minőségben és legnagyobb mennyiségben ad ajánlatot. Megkérdezi van-e 
valakinek kérdése, más javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot a szóbeli kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
229/2014. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a pénzben és természetben nyújtott, va-
lamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló többször mó-
dosított 2/2009. (II.13.) számú rendelete 13. § (4) bekezdése alapján az alábbiak-
ról dönt: 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az 
arra jogosult rászorulók természetben nyújtott, egyszeri átmeneti segélyben része-
süljenek szociális célú tűzifa formájában 2014. decemberében, amelyhez az 
1.000.000 Ft összegű pénzügyi fedezetet a Kunhegyes Városi Önkormányzat a 
2014. évi költségvetéséből biztosítja. 
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A következő cégeket kéri fel ajánlattételre: 

 
1. AGROMIX-2002 Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz.) 
2. Szabó és Fia Kft. (5340 Kunhegyes Kossuth Lajos utca 79/a.) 
3. 4.ÉK Kft. (5340 Kunhegyes Toldi M. u. 9/a) 

 
A nyertes ajánlat az összességében legelőnyösebb ajánlattevőé, aki a rendelkezés-
re álló keretösszegért a legjobb minőségben és legnagyobb mennyiségben ad aján-
latot. 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert az ajánlatkérés lebonyolításával és az ajánlatok képviselő-
testület elé terjesztésével. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok részére 
Notebook beszerzéséről 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy az önkormányzat számára az ülések napirendi 
pontjainak fénymásolása és kipostázása jelentős költség- és személyi ráfordítást jelent éves 
szinten. Költséghatékonyság szempontjából javasolja, hogy az önkormányzati képviselők 
és külsős bizottsági tagok részére Notebookot vásároljanak és így elektronikusan kerülné-
nek a napirendi pontok kiküldésre. Az informatikus az ajánlatokat áttekintette és az ő ja-
vaslata alapján vásárolnák meg a Notebookokat. A legkedvezőbb árajánlatot a legelőnyö-
sebb konfigurációban a Hegyesi KÉTERKER Kft. adta. Javasolja, hogy a Hegyesi 
KÉTERKER Kft. által benyújtott, bruttó 141.488 forint/db összeget tartalmazó ajánlatot 
fogadja el az ajánlatban szereplő konfiguráció szerint. Megkérdezi van-e valakinek kérdé-
se, más javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Metzinger Ferenc megkérdezi, hogy miért nem Laptopot vásárolnak inkább. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy kifejezetten kérés volt, hogy inkább Notebook 
kerüljön beszerzésre. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása az 
előterjesztéshez. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
230/2014. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a helyi önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok részére Notebook beszerzésé-
ről 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében el-
járva az alábbiakról dönt: 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a he-

lyi önkormányzati képviselők és a külsős bizottsági tagok, valamint az üléseken 
közreműködők (jegyző, aljegyző, jegyzőkönyvvezető) részére 17 db notebookot vá-
sárol, amelyhez a pénzügyi fedezetet Kunhegyes Város Önkormányzata a 2014. évi 
költségvetéséből biztosítja. 

 
2. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a notebookok beszerzésére  – 

az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó – Hegyesi KÉTERKER Kft. (szék-
hely: 5340 Kunhegyes, Rákóczi utca 17.) által benyújtott, bruttó 141.488 forint/db 
összeget tartalmazó ajánlatot fogadja el az ajánlatban szereplő konfiguráció szerint. 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-

rás polgármestert a beszerzéshez szükséges intézkedések megtételére és az ezzel 
kapcsolatos kötelezettségvállalásra. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. nyertes ajánlattevő 

 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Mikrotérségi Tornaterem hő és füstelvezető rendszere, 
karbantartási szerződésének módosításáról 

 (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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
231/2014. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Mikrotérségi Tornaterem hő és füstelvezető rendszere, karbantartási szerző-
désének módosításáról 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva 
az alábbi döntést hozta: 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata (Kunhegyes, Szabadság tér 1.) és az AUTENT 
Hungária Kft. (Budapest, Gyömrői u. 156-158.) között, a Kunhegyesi Mikrotérségi 
Tornaterem hő és füstelvezető rendszerének karbantartása tárgyában kötött karban-
tartási szerződés módosítását a mellékelt szerződéstervezet szerint jóváhagyja. 
 

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

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Bodó István főmunkatárs 

 
 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további karácsonyi fény-
dekorációs elemek megvásárlása tárgyában 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb árajánlatot a Blachere Illumintation 
Hungary Kft adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
232/2014. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
A karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további karácsonyi fénydekorációs elemek 
megvásárlása tárgyában 
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1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 107 §-ában biztosított 
jogkörében eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához karácsonyi 
fénydekorációs elemek megvásárlását engedélyezi. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungari Kft. (1146 
Budapest, Dózsa Gy. út 1.) szervezettől vásárolja meg a fényfüzéreket az 
alábbiak szerint: 

   
 
 
 
 
 
 
 Nettóár:  699.000 Ft 

ÁFA:  188.730 Ft 
Bruttó ár:  887.730 Ft 
+ kiszállítás:  26.632 Ft 

 
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a karácsonyi fénydekorációs elemek 

beszerzésének bruttó 887.730 Ft összegét + a kiszállítás összegét 26.632 Ft-ot, 
azaz mindösszesen 914362 Ft-ot a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
  

4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
karácsonyi 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 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Vagyongazdálkodási csoport 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyes Szabadság téren felállítandó műanyag jégpálya bérbevéte-
lére 

 (írásban csatolva) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot a Sateam Kft. adta. Meg-
kérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 

 Mennyiség Nettó egy-
ségár 

Nettó  
összesen 

Fényfüzér (20 m LED) 15 db 19.000 Ft 285.000 Ft 
Jégcsapfüggöny (450x60 
cm) 

  23 db 18.000 Ft 414.000 Ft 
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
 
233/2014. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Szabadság téren felállítandó műanyag jégpálya bérbevételéről 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva 
az alábbi döntést hozza: 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gilde 350 típusú mű-
anyag jégpálya 2014. december 10. és 2015. január 11. közötti bérbevételét, 
1.334.262 Ft azaz bruttó egymillió-háromszázharmincnégyezer-kétszázhatvankettő 
forint bérleti díj ellenében a Sateam Kft.-től (Budakeszi, Fő u. 66.) jóváhagyja. 
 

2. A fentiekre a város a pénzügyi fedezetet a 2014. évi költségvetéséből biztosítja. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a bérleti szerződés aláírására, a lebonyolításhoz kapcsolódó fel-
adatok ellátására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Bodó István főmunkatárs 

 
15/1. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú, „Óvodafejlesztés 
Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” című projekt megvalósítása során 
helyettesítési díj maradvány összegének felhasználására irányuló a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122. §. (7) bekezdés a) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot a Sateam Kft. adta. Meg-
kérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
234/2014. (X.30.) Kt. h a t á r o z a t, 
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TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú, „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város 
Óvodai Intézményében” című projekt megvalósítása során helyettesítési díj maradvány 
összegének felhasználására irányuló a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban Kbt.) 122. §. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
 

1./ Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. Tv. Harmadik részének 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdet-
mény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 
értékeléséről, és az eljárás nyertesének megállapításáról a következők sze-
rint dönt: 

Nyertes ajánlattevő:  
Fair Play Trade Kft.  

1171 Budapest, Lokátor u. 7. 
Ajánlati ár: 

 
1. ajánlati rész: Kunhegyes óvodai játékok 

Nettó ajánlati ár  515.900.- 
.- 

HUF 

2. ajánlati rész: Kunhegyes papír-írószer beszerzések 
Nettó ajánlati ár  72.850.- 

.- 
HUF 

3. ajánlati rész: Kunhegyes elektronikai berendezések 
Nettó ajánlati ár  349.200.- 

.- 
HUF 

4. ajánlati rész: Tiszagyenda papír-írószer beszerzések 
Nettó ajánlati ár  49.760.- 

.- 
HUF 

5. ajánlati rész: Tiszagyenda óvodai játékok 
Nettó ajánlati ár  216.560.- 

.- 
HUF 

6. ajánlati rész: Tiszagyenda elektronikai berendezések 
Nettó ajánlati ár  21.300.- 

.- 
HUF 

7. ajánlati rész: Tiszaszentimre óvodai játékok 
Nettó ajánlati ár  275.300.- 

.- 
HUF 

8. ajánlati rész: Tiszaszentimre elektronikai berendezések 
Nettó ajánlati ár  99.500.- 

.- 
HUF 

9. ajánlati rész: Tiszaszentimre papír-írószer beszerzések 
Nettó ajánlati ár  48.420.- HUF 

10. ajánlati rész: Tomajmonostora papír-írószer beszerzések 
Nettó ajánlati ár  41.980.- 

.- 
HUF 

11. ajánlati rész: Tomajmonostora óvodai játékok 
Nettó ajánlati ár  99.100.- 

.- 
HUF 

12. ajánlati rész: Tomajmonostora elektronikai berendezések 
Nettó ajánlati ár  117.200.- 

.- 
HUF 

13. ajánlati rész: Tiszaroff papír-írószer beszerzések 
Nettó ajánlati ár  191.050.- 

.- 
HUF 

14. ajánlati rész: Tiszaroff óvodai játékok 
Nettó ajánlati ár  89.600.- 

.- 
HUF 

15. ajánlati rész: Tiszaroff elektronikai berendezések 
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Nettó ajánlati ár  123.900.- 
.- 

HUF 

 
 

2./ Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból al-
kalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott végleges ajánlat megfe-
lel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltéte-
leknek. 

 
3./ Kunhegyes Város Önkormányzata az árubeszerzés költségét a helyettesítési 

díjak maradványösszegének átcsoportosításából biztosítja. 
 
4./ Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármes-

tert a szerződés aláírására. 
 

 
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. Fair Play Trade Kft. 1171 Budapest, Lokátor u. 7 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos 

 
 
15/2. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány „Az én kultúrházam” című 
kiadványának támogatásáról 
 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja a kuratórium elnöke kérelemmel fordult az önkor-
mányzathoz, melyben kérik az önkormányzat támogatását. Megkérdezi van-e valakinek 
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 

 
235/2014.(X.30.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány „Az én kultúrházam” című kiadványának támogatásá-
ról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes Kultúrájáért 
Alapítvány „Az én kultúrházam” című kiadványának megjelenését 100.000 Ft-tal 
támogatja. 
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2. Kunhegyes Város Önkormányzata a 100.000 Ft összegű támogatást a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Szabó András 
polgármestert – az Önkormányzat által egyes jogi személyek, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek és magánszemélyek részére nyújtott támogatások 
pénzügyi elszámolása rendjéről szóló – 20/2005.(VII.13.) rendelet szerinti támoga-
tási szerződés megkötésére. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
15/3. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító szá-
mú „Kunhegyes vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú Projekt tervezési és 
kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA Könyv feltételei sze-
rint” tárgyban közbeszerzési eljárásban ajánlati kötöttség időpontjának hosszabbítá-
sáról 
 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztésben olvasható, hogy az eljárás ered-
ményéről döntést az Ajánlattevő alkalmasságának tisztázásáig ne hozzanak döntést. Meg-
kérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
236/2014.(X.30.) Kt. határozat, 
a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú „Kunhegyes 
vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú Projekt tervezési és kivitelezési munkái-
nak elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA Könyv feltételei szerint” tárgyban közbe-
szerzési eljárásban ajánlati kötöttség időpontjának hosszabbításáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 65. § (2) alapján az ajánlati kötöttség időpontját az 
Ajánlattevő Sade Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 72-74.) al-
kalmasságának tisztázása érdekében kéri 60 nappal meghosszabbítani. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
szükséges feladatok elvégzésére. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 
5. Opus Team Kft. 4028 Debrecen, Nyíl utca 46. 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Akviron Kft. (5000 Szolnok, Hunyadi u. 24.) 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
15/4. NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és a V&L Electronics Kft. között 
létrejött bérleti szerződés felmondásáról 

 (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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal 
elfogadja a következő határozatával: 
 
237/2014.(X.30.) Kt. határozat, 
Kunhegyes Város Önkormányzata és a V&L Electronics Kft. között létrejött bérleti szer-
ződés felmondásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jog-
körében eljárva és a 2007. április 03. napján megkötött határozatlan időtartamú 
bérleti szerződés 13.) pontja alapján a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal 
megszünteti. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
felmondás megküldésére, illetve a szükséges feladatok elátására. 
 

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 

 
Szabó András polgármester további hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtes-
tület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte. Megköszöni a meghívott jelenlévők 
ülésen való megjelenését.  
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 30 perckor bezárja.  
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Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
 polgármester  jegyző 


