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157/2018. Sárközi Erzsébet egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Széche-
nyi sgt. 5-7.2. lph. fsz.1.) munkahelyteremtő beruházásá-
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 11-
én megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán 
Dr. Nagy Levente, Somodi József és Vincze László önkormány-
zati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Dr. Berkó Attila 

kormánymegbízott, Szokoly Krisztián osztályvezető, Ollári Ba-
lázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Oláh Katalin ügyintéző, Ma-
jor Anikó óvodavezető, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottság tagja, Szabó József a Kunhegyes 
Városért Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal 
meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen a meg-
jelenteket. Külön köszönti Dr. Berkó Attila kormánymegbízott és Szokoly Krisztián osz-
tályvezető urakat. 
 
 
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Prágerné Dr. Kádár 
Magdolna képviselő asszony igazoltan van távol. A képviselő-testület soron következő 
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. 
 
Szabó András polgármester elmondja, mielőtt elkezdenék, a napirendi pontok megtárgya-
lását átadja a szót Dr. Berkó Attila kormánymegbízott úrnak. 
 
Dr. Berkó Attila kormánymegbízott köszönti a jelenlévőket, megköszöni a meghívást. 
Elmondja, július 1-től látja el ezt a megbízást. Igyekszik a 78 település képviselő-testületi 
ülésein megjelenni, azért hogy bemutatkozzon. Tájékoztatás alapján a képviselő-testület 
működésével kapcsolatban elmondja, jó együttműködés van a testületben. Elmondja járási 
hivatalvezető asszony is amikor tud megjelenik a képviselő-testületi üléseken. A jövőben is 
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igyekezni fognak hogy a jó együttműködést fenntartsák. Ennyit szeretett volna röviden el-
mondani. Még egyszer megköszöni a meghívást és bárkinek van kérdése arra szívesen vá-
laszol. 
 
Szabó András polgármester megköszöni kormánymegbízott úr hozzászólását. Megkérdezi 
a jelenlévőktől van-e valakinek interpellációja. 
 
 
Interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. év II. negyedévi tevékeny-
ségéről 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcso-
latban. 
 
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy az állati hulladéklerakónál van-e kamera kihe-
lyezve. A másik kérdése az lenne, hogy a közutak üzemeltetése kapcsán milyen munkála-
tokat tud elvégezni az a csoport anyag nélkül. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy állati hulladéklerakónál vannak konténerek, 
valószínű, hogy más településről is ideszállítják az állati hullát. Igyekeznek minél hama-
rabb elszállítani. A közúttal kapcsolatban elmondja, mindig vannak feladatok. Átadja Sza-
bó József csoportvezetőnek a szót. 
 
Szabó József csoportvezető elmondja, ahogyan a beszámolóban is leírta egyszer vették 
észre hogy több az állati hulla a szokásosnál. Konzultált a mezőőrrel, hogy kísérje ő is fi-
gyelemmel. A közúttal kapcsolatban elmondja, hogy ősszel szeretnének aszfaltozni, ami-
hez a zsákos aszfalt még van a pályázatban.  
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még vala-
kinek hozzászólása az előterjesztéshez. 
 
Madarasi Imre képviselő elmondja, hogy nem csak az önkormányzati utakkal van prob-
léma, hanem azokkal is amelyek a KPM kezelésében vannak. Megkérdezi jelezték-e a 
problémákat. 
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Vincze László alpolgármester elmondja, hogy nemrégiben beszélt a KPM tiszafüredi egy-
ségével és azt a tájékoztatást kapta, hogy ütemezve van ezen a szakaszon is a munka, a 
zebrák felfestése megtörtént az iskolakezdés miatt. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még vala-
kinek hozzászólása az előterjesztéshez. 
 
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: 
 
 
152/2018.(IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. II. negyedéves tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes 
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány 2018. év II. negyedéves 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 

 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a 2018. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költ-
ségfelhasználásáról 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
tervezetet, a következő határozatával: 
 
 
153/2018.(IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport 
rendezvényeinek költség-felhasználásáról 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. I. 
félévben megvalósult önkormányzati szervezésű – kulturális és sport – 
rendezvények, illetve a kitüntető díjak költségfelhasználásáról készült 
tájékoztatást 2.187.484 Ft összeggel  
 

 
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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető 

 
 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata folyamatos működéséhez tisztító-
szerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adótól, az 
Assist-Trend Alföld Kft-től szerezzék be a tisztítószereket. 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcso-
latban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
tervezetet, a következő határozatával: 
 
 
 
154/2018.(IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes Város Önkormányzata folyamatos működéséhez tisztítószerek, beszerzéséhez 
szállító kiválasztásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 5. pontjában biztosí-
tott jogkörében eljárva  
 

megbízza 
 

Assist-Trend Alföld Kft.-t (5100 Jászberény, Szentkúti tér 14.) 
 
A nettó ajánlati egységár: 42.730,- Ft 
 
A szállítási szerződés 1 év időtartamra megköthető, mely kölcsönös akarategye-
zéssel, további 1 évvel meghosszabbítható. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szállítási szerződés megkötésére. 
 
 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Assist-Trend Alföld Kft. (5100 Jászberény, Szentkúti tér 14.) 
5. Fix-Net Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 14.) 
6. Innoveng 1 Kft. (1114 Budapest, Szabolcska M. utca 5.) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-1.1.1-15-16-JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület fej-
lesztés Kunhegyesen” című pályázat „Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítá-
sa” feladat ellátásához 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” pályázathoz 
kapcsolódik az előterjesztés. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladat ellá-
tására három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a Korund 2001 Bt. adta bruttó 
118.745,- Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
tervezetet, a következő határozatával: 
 
 
155/2018.(IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” 
című pályázat „Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása” feladat ellátásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a TOP-1.1.1-16-JN1-
00007 azonosító számú „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című pályázat „ 
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása” feladat ellátásával 
118.745,- Ft összegben 

 
a Korund 2001 Bt-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. Opus Team Kft. 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. 3. em. 2. 
5. Solino Bt. 4431 Nyíregyháza, Harmat u. 4. 
6. Korund 2001 Bt. 4025 Debrecen, Erzsébet u., 2. 7. em. 30. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Fridrik Zsanett ügykezelő 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító számú „0962/2 hrsz-ú kül-
területi út kiépítése Kunhegyesen” című pályázat „Kötelező tájékoztatás és nyilvános-
ság biztosítása” feladat ellátásához 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegye-
sen” pályázathoz kapcsolódik az előterjesztés. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság bizto-
sítása feladat ellátására három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a Korund 2001 
Bt. adta bruttó 113.030,- Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése a beszámolóval 
kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
tervezetet, a következő határozatával: 
 
 
156/2018.(IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító számú " 0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépí-
tése Kunhegyesen" című pályázat „Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása” fel-
adat ellátásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekez-
dés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
1826339800 azonosító számú "0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépítése Kunhe-
gyesen" című pályázat „Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása” 
feladat ellátásával 113 030 Ft összegben 
 

a Korund 2001 Bt.-t bízza meg 
 

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pá-
lyázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni. 

 
2. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András pol-

gármestert a szerződés aláírására 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Opus Team Kft. 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép.3. em. 2. 
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5. Solino Bt. 4431 Nyíregyháza Harmat u. 4.  
6. Korund 2001 Bt. 4025 Debrecen, Erzsébet u. 2. 7. em. 30. 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Fridrik Zsanett ügykezelő      

 
 

 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Sárközi Erzsébet egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Széchenyi sgt. 5-7. 2. 
lph. fsz. 1.) munkahelyteremtő beruházásához szükséges Kossuth Lajos utca 55. (1380 
hrsz.) szám alatti melléképület bérleti szerződésének megkötéséről 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcso-
latban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
tervezetet, a következő határozatával: 
 
 
157/2018.(IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
Sárközi Erzsébet egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Széchenyi sgt. 5-7.2. lph. fsz.1.) mun-
kahelyteremtő beruházásához szükséges Kossuth Lajos út 55. (1380. hrsz.) melléképület 
bérleti szerződésének a megkötéséről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) rendelet előírásait- az aláb-
biak szerint dönt: 
 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Sár-

közi Erzsébet egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Széchenyi sgt. 5-7.2. lph. 
fsz.1.) munkahelyteremtő beruházási szándékát és a Kunhegyes Város Ön-
kormányzata kizárólagos tulajdonát képező kunhegyesi belterületi Kossuth 
Lajos utca 55. sz. (1380 hrsz-ú), ingatlan melléképületében 22 m2 nagy-
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ságú részt a mellékelt helyszínrajz alapján fokhagyma tisztítása, gyöke-
rének, szárának eltávolítása tevékenység végzésére Sárközi Erzsébet egyé-
ni vállalkozó (székhely.: 5300 Karcag, Széchenyi István sugárút 5-7 II. lcsh. 
fsz. em. 1 ajtó) részére határozatlan időtartamra bérbe adja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan bér-
leti díját l.-Ft/m2/hónap összegben állapítja meg évente egyszeri egyösz-
szegű fizetési kötelezettséggel, tekintettel arra, hogy a vállalkozó vállalja, 
hogy legalább 5 főt foglalkoztat. 

 
3. Bérleti jogviszony kezdete: 2018. szeptember 15. 

 
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti jogvi-

szonyra rendkívüli, Ptk. 6:348. § (2) bekezdés szerinti felmondási okot köt 
ki az alábbiakra: 
• amennyiben a vállalkozó a foglalkoztatást nem vagy nem jelen képvi-

selőtestületi határozatnak megfelelő módon valósítja meg, különös te-
kintettel a munkahelyteremtésre. 

• amennyiben a vállalkozó 60 nap elmaradásba kerül a közüzemi költ-
ség megfizetésével; 

• a vállalkozó az ingatlant bármely kötelezettségvállalással terheli; 
• az ingatlanban kárt okoz, nem a jó gazda gondosságával használja, ál-

lagromlást okoz; 
 

5. A bérbe vevő tudomásul veszi, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos 30 
napos rendes felmondással élhet, amennyiben pályázati, vagy más tulajdo-
nosi jogkörben felmerült okból az ingatlan hasznosítását más módon kíván-
ja ellátni. Ebben az esetben a bérbe vevő csereingatlanra nem tarthat igényt. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, a bérleti szerződés 
aláírására. 

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Sárközi Erzsébet egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Széchenyi István sugárút 5-7. 2. 

lcsh. fsz. em. 1. ajtó) sichersped@t-email.hu 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
9. Irattár 
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HETEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Arany J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde felújítási munkáihoz 
szükséges közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a Bölcsőde felújítási munkáihoz 
szükséges eljárás eredményhirdetéséről szól. A legjobb ajánlatot a Kunhegyesi Építők Kft. 
adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
tervezetet, a következő határozatával: 
 
 
 
158/2018.(IX.11.) 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 eredményhirdetéséről 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bírálóbizottság javaslata 
alapján a 46/2018.(III.06.) Kt. határozat alapján Kunhegyes Arany János utca 26/a 
szám alatti Bölcsőde felújítása- című közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánla-
tokat teljes körben megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:  
 

Ajánlattevő neve: 
NÉPSZER Nagykunsági Építő Szerelő 
Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5300 Karcag Szivárvány utca 4. 

Ajánlattevő adószáma: 10322851-2-16 

Ajánlattevő hiánytalanul nyújtotta be ajánlatát. Jogi, pénzügyi, gazdasági, vala-
mint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban meghatáro-
zott feltételeknek. Az ajánlat érvényes. 
 

Ajánlattevő neve: Kunhegyesi Építők Kft. 

Ajánlattevő címe, székhe-
lye: 

5340 Kunhegyes Zádor utca 4. 

Ajánlattevő adószáma: 11269001-2-16 

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítha-
tó, hogy az teljes és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki 
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat meg-
felel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltéte-
leknek - érvényes. 
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Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték 
arányú ajánlatot az alábbi Ajánlattevő nyújtotta: 

Ajánlattevő neve: Kunhegyesi Építők Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5340 Kunhegyes Zádor utca 4. 

Ajánlattevő adószáma: 11269001-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési 
szempont 

Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállal-
kozói díj) HUF egységben  

nettó  
40 141 526.- 

HUF 

Minőségi 
szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kö-
telező jótálláson felül) hónap egység-
ben 

12 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata 
(12 hónap kötelező gyakorlati időn fe-
lül) hónap egységben 

130 hónap 

 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a 
szerződés teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa be-
nyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatáro-
zott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljá-
rás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. 
A Képviselőtestület megállapítja, hogy az eljárás eredményes. 
Nyertes ajánlattevő: 

Ajánlattevő neve: Kunhegyesi Építők Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5340 Kunhegyes Zádor utca 4. 

Ajánlattevő adószáma: 11269001-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési 
szempont 

Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben  

nettó  
40 141 526.- 

HUF 

Minőségi 
szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 

12 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egység-
ben 

130 hónap 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházást 2018. évi 
költségvetése terhére valósítja meg. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges teendők ellátására, a vállalkozási szerződés alá-
írására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Kunhegyesi Építők Kft. (5340 Kunhegyes, Zádor utca 4.) 
5. Bakos László (5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 103.) 
6. NÉPSZER Nagykunsági Építő Szerelő Kft. (5300 Karcag, Szivárvány utca 4.) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Lukács Andrásné Bíráló Bizottsági tag pénzügyi szakértő 
9. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 

 
 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata Mihály Napi Sokadalom rendezvény 
kapcsán vállalt szerződéses kötelezettségeinek átruházása a Kunhegyes Kultúrájáért 
Alapítvány részére támogatás lehívása érdekében 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a pályázat elszámolhatósága érdekében szükséges 
az önkormányzat által vállalt szerződéses kötelezettségek átruházása az Alapítványra. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
tervezetet, a következő határozatával: 
 
 
159/2018.(IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata Mihály Napi Sokadalom rendezvény kapcsán vállalt 
szerződéses kötelezettségeinek átruházása a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány részére 
támogatás lehívása érdekében 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mihály Napi 
Sokadalom rendezvényen a IV. Kun Világtalálkozó zárórendezvény és egy-
ben Kunkapitány választás programjának lebonyolítására a Kunhegyes Kul-
túrájáért Alapítvány (székhely: 5340 Kunhegyes, szabadság tér 7., adószám: 
188334545-1-16; képviseli: Komárom László kuratóriumi elnök) által nyert 
támogatás elszámolhatósága érdekben az alábbi szerződéses kötelezettségek 
átruházásáról dönt: 
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A SZFÉRA TISZA Kft-vel (5000 Szolnok,Damjanich út 1.) kötött szerző-
désben vállalt kötelezettségekből Varga Miklós előfellépő díja, az ügynök-
ségi díj, valamint a hang-, fény-, és színpadtechnika és a logisztika lebonyo-
lításában lenne Megrendelő a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány összesen 
1. 852.168.- Ft összegben. 

 
A SILEX-VENATOR Kft. (5000 Szolnok, Káán Károly út 14.) bruttó 
350.000.- Ft (AAM) összegű szerződésében a Megrendelő a Kunhegyes 
Kultúrájáért Alapítvány lesz. A szerződés keretében valósul meg a tűzijáték 
lebonyolítása. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szükséges teendők ellátására. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány Komáromi László elnök 
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                                          

 
 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatás lebonyolításához szük-
séges anyagok beszerzéséhez beszállító kiválasztására 

(írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a legjobb ajánlatot adó Hegyesi Szabó Kft-t 
bízzák meg a szükséges anyagok beszerzésével. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcso-
latban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki 
elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
tervezetet, a következő határozatával: 
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160/2018.(IX.11.) Kt. h a t á r o z a t, 
a hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatások lebonyolításához szükséges anyagok 
beszerzéséhez beszállító kiválasztására 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 12. pont-
jában biztosított jogkörében eljárva a programok lebonyolításához szüksé-
ges anyagok beszerzéséről az alábbiak szerint dönt: 
 

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

 
A beszerzés költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a hatósági szerző-
désekben foglaltak szerint 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 csoport ügyintézője 
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 24 perckor bezárja, és zárt 
ülés keretében folytatják a tanácskozást. Öt perc szünetet rendel el. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


