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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. július 31-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Kunhegyes, Kossuth L. u. 39. 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Magyar György, Dr. Nagy Levente, Dr. Prágerné 
Dr. Kádár Magdolna, Somodi József és Vincze László önkor-
mányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző tanácskozási jog-

gal meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető  
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen a megjelen-
teket. 
 
 
Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Metzinger Ferenc és Nagy 
Kálmán képviselő urak igazoltan vannak távol. A képviselő-testület soron következő nyil-
vános 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 Arany J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási munkáihoz 
szükséges  közbeszerzési eljárás lefolytatásához és Közbeszerzési Tervének módosítá-
sának elfogadásához  

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Bölcsőde épületének felújítása vált szükségessé. 
Javasolja, hogy az előterjesztés alapján fogadják el a felújítási munkához szükséges közbe-
szerzési eljárás megindítását és a Közbeszerzési terv módosítását. Megkérdezi van-e vala-
kinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
146/2018.(VII.31.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Arany J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási munkáihoz szükséges  közbe-
szerzési eljárás lefolytatásához és Közbeszerzési Tervének módosításának elfogadásához  

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Kunhegyes Arany J. 
u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási munkáihoz alábbiakról dönt: 
 

1.) Önálló becsült érték a tervezői költségvetés alapján: nettó 40 143 989.- 
HUF 

2.) Kunhegyes Város Önkormányzata a beszerzés nettó költségét saját 
költségvetése terhére a rendelkezésére álló szociális normatív támogatásból 
fedezi 

3.) Eljárás típusa: a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás 
nélküli nyílt nemzeti eljárásrend irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban fog-
lalt eltérésekkel történő alkalmazásával lefolytatandó eljárás 

4.) Kunhegyes Város Képviselőtestülete a csatolt melléklet szerint a közbeszer-
zési tervsort elfogadja az EKR rendszerében az eljárást felveszi az 1.) pontban 
megjelölt becsült költséggel 

5.) Kunhegyes Város Képviselőtestülete a melléklet közbeszerzési iratokat el-
fogadja : 

- Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció 
- Szerződéstervezet 
- Műszaki dokumentáció 
 

6.) Bevonni kívánt gazdasági szereplők: 46/2018. (III.06.) Kt. határozat alapján 
7.) Kunhegyes Város Képviselőtestülete dönt a közbeszerzési eljárás megindí-

tásáról. 
8.) Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza a Bírálóbizottságot 

(45/2018. (III.06.) Kt. hat.) és a bevont felelős akkreditált közbeszerzési szak-
tanácsadót (44/2018. (III.06.) Kt. hat.) az eljárás megindításához szükséges lé-
pések megtételére és az eljárás megindítására.  

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bakos László (5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 103.) 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Lukács Andrásné Bíráló Bizottsági tag pénzügyi szakértő 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Népi építészeti Program keretében népi építészeti örökség megőrzésére 
felhíváshoz kapcsolódó Polgármesteri Hivatal épületének felújítására – 2. rész 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a belső felújítás kivitele-
zési munkáira a 4 ÉK Kft. adta bruttó 9.144.354,- 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
147/2018.(VII.31.) 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 – 2. rész 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pont-
jában biztosított jogkörében eljárva a Polgármesteri Hivatal belső felújítás kivitele-
zési munkáinak ellátásával bruttó 9.144.354,- Ft összegben 

 
4 ÉK Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a.) – t bízza meg. 

 
2. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati for-

rásból 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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Fridrik Zsanett pályázati ügyintéző 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hatósági 
szerződése jóváhagyásáról 

(írásbeli) 
 

Szabó András polgármester elmondja, intézményi segítés program keretében 95 főt, csip-
keverés programban 13 főt alkalmaznak 2018. július 1-től 2019. február 28-ig. 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
148/2018.(VII.31.) Kt. h a t á r o z a t, 
hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hatósági szerződése jóváhagyásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. 
pontjában foglaltak alapján támogatja a közfoglalkoztatási program céljait és 
annak megvalósulását az alábbiak szerint: 
 
95 fő Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (intézményi segítés) 
Támogatási összeg:   57.968.637,- Ft 
Felajánlott saját forrás:  0,- Ft 
Beruházási és dologi költség:     1.513.692,- Ft 
Foglalkoztatott létszám:  95 fő 
A foglalkoztatás időtartama:  2018.07.01. – 2019.02.28. 
 
13 fő Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (csipkeverés) 
Támogatási összeg:   7.617.405,- Ft 
Felajánlott saját forrás:  0,- Ft 
Beruházási és dologi költség:   590.197,- Ft 
Foglalkoztatott létszám:  13 fő 
A foglalkoztatás időtartama:  2018.07.01. – 2019.02.28. 
 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a hatósági szerződések aláírására és a szükséges feladatok 
ellátására. 

 
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 
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6. Gácsiné Szabó Ildikó ügyintéző 
7. Irattár 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban nyertes Komlósi-féle 
szélmalom felújítás pályázat megvalósításához aláírt Vállalkozási Szerződés 2.számú  
módosításáról  
 

(írásbeli) 
 

Szabó András polgármester elmondja, a végleges műszaki átadás – átvételre 2018. július 
16-án került sor, a teljesítési határidő módosítása szükséges emiatt. Megkérdezi van-e va-
lakinek 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
149/2018.(VII.31.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban nyertes Komlósi-féle szélmalom felújí-
tás pályázat megvalósításához aláírt Vállalkozási Szerződés 2.számú  módosításáról  

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tör-
vény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Komlósi-féle szél-
malom felújítási munkáinak teljesítési határidejének 2018. július 16-
ai módosításához hozzájárul. 

 
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András 

polgármestert a szerződésmódosítás 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. Malom-Bau Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 3246 hrsz) 
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4/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az önkormányzat és intézményei karbantartásához szükséges anyagok 
beszerzéséhez beszállító kiválasztására 
 

(írásbeli) 
 

Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a Hegyei Szabó Kft. adta 
egy éves időtartamra. 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
150/2018.(VII.31.) Kt. h a t á r o z a t, 
az önkormányzat és intézményei karbantartásához szükséges anyagok beszerzéséhez 
beszállító kiválasztására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított 
jogkörében eljárva az önkormányzat és intézményei karbantartásához 
szükséges anyagok beszerzéséről az alábbiak szerint dönt: 
 

a beszerzéssel 1 éves időtartamra a Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, 
Szabadság tér 6.)-t bízza meg. 

 
A beszerzés költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szállítási 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 ügyintéző 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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4/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Mihály Napi Sokadalom rendezvényre tűzijáték lebonyolítására 
érkezett ajánlatok bírálatáról 

(írásbeli) 
 

Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a SILEX-VENATOR Kft. 
adta bruttó 350.000,- 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 hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
151/2018.(VII.31.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Mihály Napi Sokadalom rendezvényre tűzijáték lebonyolítására érkezett ajánlatok 
bírálatáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mihály Napi 
Sokadalom Rendezvényen 2018. szeptember 29-én a tűzijáték teljeskörű 
lebonyolításával 
 

a SILEX-VENATOR Kft. (5000 Szolnok, Kaán Károly u. 14.)-t bízza meg 
bruttó 350.000,- Ft (AAM) összegért. 

 
A rendezvény tűzijáték költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a 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 ügyintéző 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 08 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


