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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 17-én 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Kunhegyes, Kossuth L. u. 39. 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Dr. Nagy Le-
vente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Somodi József és Vinc-
ze László önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Répászky Gabri-

ella vezető-főtanácsos, Oláh Katalin ügyintéző, Kolozsvári Imre a 
Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője tanácskozási 
joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen a megjelen-
teket. 
 
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Nagy Kálmán képvise-
lő úr igazoltan van 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 nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” és a „Zöld város kialakítása 
a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” című pályázat kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
létrehozott Bíráló Bizottság elfogadásáról szóló 275/2017.(XII.14.) Kt. határozat 
módosításáról 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja a képviselő-testület 2017. decemberében döntött a 
pályázatok megvalósításához lefolytatandó közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tag-
jairól. A bizottság egyik tagja előre nem látható események miatt nem tud a munkában 
részt venni, ezért a bizottság tagjainak módosítása szükséges. Javasolja, hogy Lukács And-
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rásné bizottsági tag helyett Oláh Katalin Viktória legyen az új bizottsági tag. Megkérdezi 
van-e még valakinek hozzászólása.  
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
95/2018.(V.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” és a „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, 
Kunhegyes belterületén” című pályázat kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához létrehozott Bíráló Bizottság elfogadásáról szóló 
275/2017.(XII.14.) Kt. határozat módosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes Kakat-ér 
rekonstrukciója I.” és a „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes 
belterületén” című pályázat kivitelezési munkálatainak megvalósításához a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti 
nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 113. § (1) bekezdésben szabályozott eljárás 
lefolytatásához a tárgyban korábban hozott 275/2017.(XII.14.) Kt. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A Bíráló Bizottság 
elnöke: Barta Ferenc aljegyző 

 
Tagjai: 

- Bakos László (közbeszerzési szakértő építőmérnök, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó, felsőfokú műszaki végzettség – a közbeszerzési 
szakértelem biztosítására) 

- Dicső László műszaki szakértő (vízgazdálkodási építmények építésének és 
közlekedési építmények építési munkálatainak műszaki ellenőrzése) 

- Oláh Katalin Viktória pénzügyi szakértő (mérlegképes könyvelő) 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló 
Bizottsági tagokat az összegzés elfogadására. 
 

2. 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 
5. Bakos László (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.) 
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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2/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Népi építészeti Program keretében népi építészeti örökség megőrzé-
sére felhíváshoz kapcsolódó Polgármesteri Hivatal épületének felújítására 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat pályázott a támogatás elnyerésére 
a Polgármesteri Hivatal tetőfelújításának és egyéb munkálatai megvalósításához. A pályá-
zat támogatási intenzitása 50 %. A pályázat elbírálása folyamatban van, azonban kiíró tájé-
koztatása alapján a pályázó saját felelősségére megkezdhető a kivitelezés. Három árajánlat 
érkezett, a legkedvezőbb árajánlatot a 4 ÉK Kft. adta bruttó 10.851.279 Ft értékben. Meg-
kérdezi van-e még valakinek hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
96/2018.(V.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Népi építészeti Program keretében népi építészeti örökség megőrzésére felhíváshoz 
kapcsolódó Polgármesteri Hivatal épületének felújítására 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás 
kivitelezési munkáinak végzésével bruttó 10.851.279 Ft összegben 
 

4 ÉK Kft.-t (5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a.) 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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos 
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2/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdő medencerácsai-
nak, lefolyó-rácsainak felújítására 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a medencék túlfolyó rácsai a 9 szezon üzemelés, 
napsütés következtében elöregedtek, mára már balesetveszélyessé váltak. A rácsok cseré-
jéhez három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a Poolking Kft. adta bruttó 
1.421.287 Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolat-
ban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
97/2018.(V.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdő medencerácsainak, lefolyó-
rácsainak felújításához szükséges anyagok leszállításáról 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „a Kunhegyes Szent 
István Strand és Gyógyvizű Fürdő medencerácsainak, lefolyó-rácsainak felújításá-
hoz szükséges anyagok leszállításával az Poolking Kft-t (Budapest, Soroksári út 
48.) bízza meg bruttó 1.421.287,- Ft összegben.    
 
A beszerzés a Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére 
kerül megvalósításra. 
 
Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a 
beszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Kolozsvári Imre Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
6. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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2/3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdő Klórozó rendsze-
rének felújításához szükséges anyagok beszerzésére 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a klórozó rendszer felújítása szükséges a strandon. 
A legkedvezőbb ajánlatot a Globál-Proquim Víz- és Környezetvédelmi Kft. adta bruttó 
562.877 Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
98/2018.(V.17.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Szent István Strand és Gyógyvizű Fürdő Klórozó rendszerének felújításához 
szükséges anyagok leszállításáról 
 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „a Kunhegyes Szent 

István Strand és Gyógyvizű Fürdő Klórozó rendszerének felújításához szükséges 
anyagok leszállításával a GLOBÁL_PROQUIM VÍZ-, ÉS KÖRNYEZETVÉ-
DELMI KFT-t (1113 Budapest Bartók Béla út 152/c.) bízza meg bruttó 
562.877,- Ft összegben.    
 

2. A beszerzés a Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére 
kerül megvalósításra. 
 

3. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármes-
tert a beszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Kolozsvári Imre Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
6. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Tájékoz-
tatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2018. május 29-én kedden lesz a soron következő 
képviselő-testületi ülés. Hozzászólás hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 
07 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


