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Határozat tárgya Kódszám 

165/2017. „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat 
közbeszerzési szakértőjének kiválasztásához 

A15 

166/2017. a „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 
és energia felhasználásának racionalizálása” pályázat 
Támogatási Szerződésének aláírásához 

A15 

167/2017. a „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 
és energia felhasználásának racionalizálása” pályázat 
közbeszerzési szakértőjének kiválasztásához 

A15 

168/2017. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra benyújtott „Kunhegyesi 
belterületi utak lefedése” című nyertes pályázat 
megvalósításához 

A15 

169/2017. a Dr. Borsos Imre Központi Orvosi rendelőbe légkondici-
onáló berendezés beszerelésére érkezett ajánlatok bírálatá-
ra 

Z1 

170/2017. a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján 
„Kunhegyes Város Önkormányzata ASP központhoz való 
csatlakozása” című pályázat eszközeinek beszerzéséhez 
 

A15 

171/2017. a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a Tűzijáték meg-
tartásához kapcsolódó szerződés megkötéséről 
 

Z1 

172/2017. a Kossuth Lajos u. 43. szám alatti iskola ingatlan 
érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi munkálatai 
költségének jóváhagyásáról 

Z1 
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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus 29-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Le-
vente, Somodi József és Vincze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Lukácsné Nagy 

Erika vezető-főtanácsos, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, 
Barta Györgyné a Kunhegyesi Járási Hivatal hivatalvezető helyet-
tese, Tokai Lajos alezredes tanácskozási joggal meghívottak és 
Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a megjelenteket a soron kívüli képviselő-testületi 
ülésen  
 
Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Magyar György képviselő 
úr és Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő asszony igazoltan 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 hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szava-
zattal elfogadja. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat közbeszerzési 
szakértőjének kiválasztásához 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzatot a „Kunhegyes Kakat-ér re-
konstrukciója I.” című pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága döntése alapján 349.984.327,- Ft támogatásban ré-
szesítette. Közbeszerzési szakértőt kell választani. Három árajánlat érkezett, a legkedve-
zőbb ajánlatot Bakos László adta bruttó 3.399.790,- Ft értékben. 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
165/2017.(VIII.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
„Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat közbeszerzési szakértőjének 
kiválasztásához 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírása szerint 
közbeszerzési eljárást indít a kivitelezés becsült értéke alapján. 
 
Az eljárás lebonyolításához közbeszerzési szakértőnek bruttó 3.399.790,- 
Ft összegben 
 

Bakos László-t bízza meg. 
 

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 
pályázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Tóth Róbert 5000 

Szolnok, Arany János utca 20. 
5. MELZS Kft. Ladányi Zsófia 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 
6. Bakos László 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia 
felhasználásának racionalizálása” című pályázat Támogatási Szerződésnek aláírásá-
hoz 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, a pályázaton 84.735.070,- Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült az önkormányzat. A Támogatási Szerződés aláírásáról kell most 
döntenie a képviselő-testületnek. 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
166/2017.(VIII.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának 
racionalizálása” pályázat Támogatási Szerződésének aláírásához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a TOP-3-2-1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú 
„Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia 
felhasználásának racionalizálása” című pályázat Irányító Hatóság által 
véglegesített Támogatási Szerződésének 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. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 

 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia 
felhasználásának racionalizálása” című pályázat közbeszerzési szakértőjének kivá-
lasztásához 

(írásbeli) 
 
Szabó András polgármester elmondja, közbeszerzési szakértőt kell kiválasztani. Három 
árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot Bakos László adta bruttó 825.500,- Ft érték-
ben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
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167/2017.(VIII.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának 
racionalizálása” pályázat közbeszerzési szakértőjének kiválasztásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírása szerint 
közbeszerzési eljárást indít a kivitelezés becsült értéke alapján. 
 

Az eljárás lebonyolításához közbeszerzési szakérőnek bruttó 825.500,- Ft 
összegben 

 
Bakos László-t bízza meg. 

 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 

pályázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni.  
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 

 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II.2. pont a) b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott „Kunhegyes belterületi utak lefedé-
se” című nyertes pályázat megvalósításához 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, hogy a munkálatok elvégzésével a leg-
jobb ajánlatot adó ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bízzák meg. 
 
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
168/2017.(VIII.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 
melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra benyújtott „Kunhegyesi belterületi utak lefedése” című nyertes 
pályázat megvalósításához 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás „Kunhegyesi 
belterületi utak lefedése” című pályázat megvalósításához, az utak felújítási 
munkálatainak elvégzésével, bruttó 17.663.160,- Ft összegben az  
 

ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t bízza meg. 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a felújítási költségeket a 

Belügyminisztérium 15.000.000,- Ft-os támogatásából és a 89/2017. (IV.24.) 
Kt. határozat alapján önerőből finanszírozza. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8. 
5. Észak-Agró Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3373 Besenyőtelek, Gárdonyi 

Géza utca 4. 
6. Tomtimber – Road Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Garadna 044/1. 
7. Andezit Kft. 3200 Gyöngyös, Vasút u. 5. 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelőbe légkondicionáló berende-
zés beszerelésére érkezett ajánlatok bírálatára 

(írásbeli) 
 

Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, hogy a légkondicionáló berendezés be-
szerelésével a legjobb ajánlatot adó SZIMILAN Hűtéstechnikai Kft.-t bízzák meg. 
 
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
169/2017.(VIII.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelőbe légkondicionáló berendezés beszerelésére 
érkezett ajánlatok bírálatára 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított jogkö-
rében eljárva a Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelőbe légkondicionáló be-
rendezés beszerelésével 
 

a SZIMILAN Hűtéstechnikai Kft-t (5200 Törökszentmiklós, Toldi u. 3.) 
bízza meg. 

 
A beruházás költsége bruttó 689.483,- Ft. 

 
 

A beruházás költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Ajánlattevők 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr                                          
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HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer orszá-
gos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján „Kunhegyes Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása”című pályázat eszközeinek beszerzéséhez 

(írásbeli) 
 

Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, hogy az eszközök beszerzésével a leg-
jobb ajánlatot adó Alfa – Taxa Kft.-t bízzák meg. 
 
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
170/2017.(VIII.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
című felhívás alapján „Kunhegyes Város Önkormányzata ASP központhoz való 
csatlakozása” című pályázat eszközeinek beszerzéséhez 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontban biztosított jogkörében eljárva a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16-2017-01183 azonosító számú „Kunhegyes Város Önkormányzata ASP 
Központhoz való csatlakozása” című pályázatban foglalt eszközbeszerzéshez 
megállapítja, hogy a beérkezett ajánlatok érvényesek 
 
 

1. A nyertes ajánlattevő neve, címe: 
Alfa-Taxa Kft. 2120 Dunakeszi, Fóti út 43/eI/3/9 
Az ellenszolgáltatás összege: 
Összesen bruttó 2.953.279,- Ft 
 
A kiválasztásának indokai: 
1.) Összességében legelőnyösebb ajánlat 
2.) Műszaki tartalom és ár-érték arány 
3.) Rendelkezésre álló pályázati keretösszegen belüli 

 
A nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződés feltétele a köztartozás 
mentesség igazolása, valamint az átláthatóságról szóló nyilatkozat 
megtétele. 
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Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés nem lehetséges, 
akkor az összességében 2. legjobb ajánlatot tevő Konwex Kft-vel (5000 
Szolnok, Mátyás Király u. 4.) kerül sor szerződéskötésre. 
 
 

2. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 
pályázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 
 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Konwex Irodatechnika Kft. 5000 Szolnok, Mátyás Király u. 4. 
5. Magyar Telekon Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 55. 
6. Lendvay Dezső 5362 Tiszaörs, Madarasi út 9. 
7. Alfa-Taxa Kft. 2120 Dunakeszi, Fóti út 43/e I/3/9 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
10. Barabás Attila főelőadó 
11. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a tűzijáték megtartásához kap-
csolódó szerződés megkötéséről 

(írásbeli) 
 

Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, Hogy a tűzijáték megtartására a legjobb 
ajánlatot adó SILEX-VENATOR Kft.-t bízzák meg. 
 
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
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171/2017.(VIII.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
A Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a Tűzijáték megtartásához kapcsolódó szerződés 
megkötéséről 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Mihály Napi Sokada-

lom rendezvényen a Tűzijáték megtartására vonatkozóan a SILEX-
VENATOR KFT.-t (5000 Szolnok Kaán Károly út 14.) választja.   
 

2. Tűzijáték költsége: 350.000 Ft + 0 Ft ÁFA (AAM), mindösszesen bruttó 
350.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2017. évi költségvetés rendezvény 
kerete terhére biztosít. 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert a szükséges teendők ellátására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Ajánlattevők 
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető 
7. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-

mény igazgatója 
8. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos 

 
 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kossuth Lajos u. 43. szám alatti iskola ingatlan érintésvédelmi, 
villámvédelmi és tűzvédelmi munkálatai költségének jóváhagyásáról 
 

(írásbeli) 
 

Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal el-
fogadja a javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
172/2017.(VIII.29.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kossuth Lajos u. 43. szám alatti iskola ingatlan érintésvédelmi, villámvédelmi és 
tűzvédelmi munkálatai költségének jóváhagyásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított 
jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában álló Kunhegyes belterület 
1963 hrsz-ú, természetben a Kossuth L. u. 43. szám alatti kivett általános iskola 
művelési ágú ingatlanban azonnali beavatkozást igénylő érintésvédelmi, 
villámvédelmi és tűzvédelmi munkálatai bruttó 1. 870.048.- Ft összegű 
költségét jóváhagyja, a kifizetést a MALOM-BAU Kft. (5340 Kunhegyes, 
Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz.) részére engedélyezi. 
 
A munkálatok költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költség-
vetése terhére biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. MALOM-BAU Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz.) 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr                                          

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e 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 


