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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-
án megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Magyar György, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Leven-
te, Somodi József és Vincze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Kolozsvári Imre 

a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. vezetője tanácskozási jog-
gal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelente-
ket.  
 
Az ülés határozatképes, hat önkormányzati képviselő megjelent. Nagy Kálmán képviselő 
úr később fog megérkezni. Metzinger Ferenc és Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna igazol-
tan vannak távol. A képviselő-testület soron kívüli nyilvános ülését megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szava-
zattal elfogadja. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy mivel nem soros ülés interpellációra nincs 
lehetőség, de mivel jegyző asszonynak fontos bejelenteni valója van, kéri mondja el. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző megköszöni a szót, tájékoztatja a jelenlévőket, állásfoglalásuk 
kérésének eredményeként a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megüresedett 
helyeire időközi választást kell tartani. Egy fő mandátuma méltatlanság miatt szűnt meg, 
egy fő lemondott, Suki Lászlóné, akinek a mandátuma meg van. Nem kettő, hanem három 
helyre kell kiírni az időközi választást a Nemzeti Választási Iroda álláspontja szerint, mert 
már 150 fős létszám négy fős testületre ad okot. A Helyi Választási Bizottság ebben össze-
ült az időközi választási időpontját 2016. december 4-re tűzte ki. Ennek a megvalósulása 
akkor lesz biztos, amikor lesz kellő számú jelöléssel rendelkező jelölt, aki a választáson 
kíván indulni. 
 
Megérkezik Nagy Kálmán képviselő a képviselő-testületi ülésre, így a létszám hét főre vál-
tozik. 
 
Vincze László alpolgármester megkérdezi, mi van olyankor, ha nem lesz jelentkező. 
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Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, ilyen esetben megszűnik az önkormányzat. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés szociális bérlakások felújítására közbeszerzési eljárás kiírására, ajánlat-
tételi felhívás elfogadására, Bíráló bizottság létrehozásáról  

(írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot a szociális bérlakások felújítására közbeszerzési eljárás kiírására, ajánlattéte-
li felhívás elfogadására, Bíráló bizottság létrehozásáról, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
197/2016.(IX.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
szociális bérlakások felújítására közbeszerzési eljárás kiírására, ajánlattételi felhívás 
elfogadására, Bíráló bizottság létrehozásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a 
tulajdonában lévő szociális bérlakások (Gyepszél u. 40. szám alatt 2. lakás; József 
A. u. 31. szám alatt 3. és 4. lakás; Péntekkút u. 18. szám alatt 1. lakás; Dózsa Gy. u. 
31. szám) felújítására – a becsült érték és az egybeszámítás szabályaira tekintettel – 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 115. § (1) 
bekezdés alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít a 
melléklet szerinti ajánlattételi felhívás elfogadásával. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárás lefolytatásához 
Bíráló Bizottságot hoz létre az alábbi tagokkal: 
Barta Ferenc aljegyző 
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
Bakos László közbeszerzési szakértő 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 
polgármestert a szükséges teendők ellátására. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Kerekes Sándor építési hivatalvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés szociális bérlakások felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban meghí-
vandó ajánlattevők elfogadásáról 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot a szociális bérlakások felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban meghívandó 
ajánlattevők elfogadásáról, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
198/2016.(IX.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a szociális bérlakások felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárásra meghívandó 
ajánlattevők elfogadására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § (1) bekezdés – építési beruházás megvalósításához – fenti 
tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevőket hívja meg: 
 
1. 4ÉK Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a.; Adószám: 24244297-2-16, 

e-mail: kunpal63@hotmail.com)  
2. Hegyesi Szolgáltató Kft. (5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 79., Adószám: 

22741918-2-16; e-mail: hegyesikft@freemail.hu ) 
3. Kunhegyesi Építő Kft. (5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.; Adószám: 11269001-

2-16; e-mail: kunhegyesiepitok@gmail.com)  
4. ROYAL Épkerszolg Kft. (5340 Kunhegyes, Feketehegy u. 13/a; Adószám: 

22934899-2-16; e-mail: laci69@citromail.hu)  
 
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
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András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Bakos László közbeszerzési szakértő 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
9. Irattár 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Közbeszerzési Terv módosításáról 

 (írásban csatolva) 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot Közbeszerzési Terv módosításáról, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
199/2016.(IX.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 2016. évi Közbeszerzési terv módosításáról 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (3) bekezdése alapján 
a módosított 2016. évi Közbeszerzési tervet a melléklet szerint elfogadja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 gazdasági osztályvezető 
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5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés víziközmű-rendszerenként készített tizenöt éves gördülő fejlesztési ter-
vek jóváhagyásáról 

 (írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot Közbeszerzési Terv módosításáról, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
200/2016.(IX.28.) Kt. h a t á r o z a t, 
víziközmű-rendszerenként készített tizenöt éves gördülő fejlesztési tervek jóváhagyásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 21. pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a víziközmű-rendszerenként készített tizenöt éves 
gördülő fejlesztési terveket a melléklet szerinti tartalommal 
 

elfogadja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a gördülő fejlesztési tervek Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7., 
postacím: 1444 Budapest, Pf.: 247.) történő benyújtásához szükséges, ellátási 
kötelezettet terhelő feladatok ellátására. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
2. Abádszalók Város Önkormányzata 5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 12. 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
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6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója.  
 
Nagy Kálmán képviselő elmondja, hogy nagyon sok szemét van a temetőben. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, az a probléma, hogy október 9-én a traktornak lesz 
műszaki vizsgája, október vége felé meg a pótkocsinak. 
 
Szabó András polgármester megígéri, hogy halottak napjára elviszik a szemetet. Megkér-
dezi van-e még valakinek bejelenteni valója. 
 
Hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 
óra 15 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző 


