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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 25-
én megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Magyar György, Nagy Kálmán Dr. Nagy Levente, 
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Somodi József és Vincze 
László önkormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Haj-

nalka gazdasági osztályvezető, Bodó István főmunkatárs, Ollári 
Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Major Anikó óvodavezető 
tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvve-
zető  

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen a megjelen-
teket.  
 
 
Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Metzinger Ferenc képvi-
selő úr igazoltan van távol. Nagy Kálmán képviselő úr később fog az ülésre megérkezni. A 
képviselő-testület soron kívüli nyilvános ülését megnyitja.  
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a módosított napirend elfogadását. Kéri a képviselő-
testület tagjait kézfeltartással jelezze az, aki elfogadásra javasolja. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szava-
zattal elfogadja a következő határozattal: 
 
 
168/2018.(IX.25.) Kt. h a t á r o z a t, 
napirendi pontok elfogadása 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – 
az alábbi módosított napirendet fogadja el: 
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Nyilvános ülés keretében tárgyalandók: 
 

1. Előterjesztés a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület 
fejlesztés Kunhegyesen” című pályázat megvalósításához szükséges közbe-
szerzési szakértő kiválasztásához (írásbeli) 
 

2. Előterjesztés az őszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról (írásbeli) 
 

3. Előterjesztés víziközmű-rendszerenként készített tizenöt éves gördülő fejleszté-
si tervek jóváhagyásáról és korábbi tervek módosításáról (írásbeli) 
 

4. Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Tornaterem hő- és füstelvezető rend-
szerét képező polikarbonát kupola cseréjéről (írásbeli) 
 

5. Előterjesztés a Közétkeztetést Pályázó Kft-vel 2017. december 19. napján kö-
tött szerződés módosításáról (írásbeli) 

 
6. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata részéről a Mihály Napi Soka-

dalom rendezvény költségeinek megelőlegezése a Kunhegyes Kultúrájáért 
Alapítvány részére (írásbeli) 

 
7/1.     Előterjesztés az „Együttműködés megvalósítása a fenntartható 

közlekedésfejlesztés érdekében” című projekt Támogatási Szerződésnek és 
Konzorciumi Együttműködésének módosítás aláírásának utólagos 
jóváhagyására (írásbeli) 

 
7/2.    Előterjesztés a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület 

fejlesztés Kunhegyesen” című pályázat megvalósításához szükséges tervezői 
feladat ellátásához (írásbeli) 

 
7/3.  Előterjesztés az ASP pályázat által felülvizsgált szabályzatok elfogadásáról 

(írásbeli) 
 
 
Zárt ülés keretében tárgyalandók: 
 
Z-1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 Kun-

hegyes, Rákóczi Ferenc utca 41. földszint 3. ajtó) lakásbérleti szerződésének 
újrakötéséről (írásbeli) 

 
Z-2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2325/4. hrsz-

ú ingatlanra vonatkozó kérelemről (írásbeli) 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó András polgármester 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselő-testület tagjai 
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Szabó András polgármester javasolja a napirendi pontok megtárgyalását kezdjék el. 
 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület fejlesztés 
Kunhegyesen” című pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértő ki-
választásához  

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az Iparterület fejlesztés Kunhegyesen című pályá-
zat megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértőt kiválasztani. Három árajánlat ér-
kezett, a legkedvezőbb ajánlatot Bakos László adta bruttó 1.130.300 Ft értékben. Megkér-
dezi 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: 
 
 
 
169/2018.(IX.25.) Kt. h a t á r o z a t, 
az „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító 
számú pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Iparterület 
fejlesztés Kunhegyesen” című TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú 
pályázat megvalósításához a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben (továbbiakban: Kbt.) szabályozott eljárás lefolytatásához szükséges 
szakértői feladatok ellátásával 
 

Bakos Lászlót (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.) bízza meg 
bruttó 1.130.300 Ft összegben. 

 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 1.130.300 

Ft-ot a Támogatási Szerződés szerint kívánja elszámolni. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására. 
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Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (5000 Szolnok, Arany 

J. u. 20.) 
5. DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay út 27.) 
6. Bakos László (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Fridrik Zsanett ügykezelő 

 
 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az őszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, az őszi szünidei gyermekétkeztetést a Kunhegyes 
Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha biztosítja 2018.okbóber 29—től 2018. ok-
tóber 31-ig, amennyiben a képviselő-testület hozzájárul. Megkérdezi van-e valakinek kér-
dése 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: 
 
 
170/2018.(IX.25.) Kt. h a t á r o z a t, 
az őszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelmé-
ről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiak-
ban: Gyvt.) 21/C. §-ában biztosított jogkörében eljárva 
 

hozzájárul 

 
ahhoz, hogy az őszi szünidei gyermekétkeztetést Kunhegyes Város Óvodai 
Intézmény, Bölcsőde és Konyha biztosítsa 2018. október 29-től 2018. október 
31-ig a csatolt szerződés szerint. 
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a szerződés aláírására.  

 
 
 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha vezetője 
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Muka Andrea kiskincstári ügyintéző 
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
 
 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés víziközmű-rendszerenként készített tizenöt éves gördülő fejlesztési ter-
vek jóváhagyásáról és korábbi tervek módosításáról 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben látható, hogy kettő határozatot 
kell hoznia a képviselő-testületnek. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja határozat tervezeteket. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot az 11-22567-1-001-11-12 kóddal rendelkező KH-IV megnevezésű 
víziközmű-rendszer 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesz-
tési tervei jóváhagyásáról, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
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171/2018.(IX.25.) Kt. h a t á r o z a t, 
az 11-22567-1-001-11-12 kóddal rendelkező KH-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei jóváhagyá-
sáról  
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 21. pontjában 
biztosított jogkörében eljárva az 11-22567-1-001-11-12 kóddal rendelkező 
KH-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 2019-2033 tervezési időszakra vo-
natkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési terveit a melléklet szerinti tartalommal  

 
elfogadja. 

 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a GBF felújítási és pótlási tervrészről szóló elfogadó nyi-
latkozat, és a GBF beruházási tervezés hiányáról szóló nyilatkozat csatolt tarta-
lommal történő aláírására, valamint a kapcsolódó feladatok ellátására.  
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
7. TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 

 
 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a 21-12441-1-002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-SZV megnevezésű víziközmű-
rendszer 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei 
jóváhagyásáról, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
172/2018.(IX.25.) Kt. h a t á r o z a t, 
a 21-12441-1-002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei jóváhagyá-
sáról  
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 21. pontjában biz-
tosított jogkörében eljárva a 21-12441-1-002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-SZV 
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megnevezésű víziközmű-rendszer 2018-2032 tervezési időszakra vonatkozó ti-
zenöt éves gördülő fejlesztési terveit a melléklet szerinti tartalommal  
 

elfogadja, 

 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a GBF felújítási és pótlási tervrészről szóló elfogadó nyilatkozat 
csatolt tartalommal történő aláírására, valamint gördülő fejlesztési terv jóváhagyá-
sához kapcsolódó feladatok ellátására.  

 
 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
7. TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Tornaterem hő- és füstelvezető rendszerét 
képező polikarbonát kupola cseréjéről 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adótól rendel-
jék meg a kupolát. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
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: 
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173/2018.(IX.25.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Mikro-térségi Tornaterem hő- és füstelvezető rendszerének részét képező 
polikarbonát kupola cseréjéről 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107.§ -ban foglalt jogkörében 
eljárva, a Kunhegyesi Mikro-térségi Tornaterem (Kunhegyes Kunmadarasi u. 1.) 
hő- és füstelvezető rendszerének részét képező 1db. 150x150cm es polikarbonát 
kupola cseréjének megrendelését, a legjobb árajánlatot adó Autent Hungária Kft 
től (Budapest Gyömröi út 156-158) 491 610 Ft +Áfa, azaz bruttó 624.345 Ft 
költség összeggel jóváhagyja.  
 
A fentiekre a fedezetet a város önkormányzata a Kunhegyesi Mikro-térségi Tor-
naterem saját bevételeiből 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. Barta Ferenc aljegyző                        
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr  

 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Közétkeztetést Pályázó Kft-vel 2017. december 19. napján kötött szer-
ződés módosításáról 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
 
 
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a ja-
vaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
174/2018.(IX.25.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Közétkeztetést Pályázó Kft-vel 2017. december 19. napján kötött szerződés módosításá-
ról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazása 
alapján 

hozzájárul 

 

a Közétkeztetést Pályázó Kft-vel 2017. december 19. napján kötött szerződés mó-
dosításához a csatolt tartalommal. Képviselőtestület felhatalmazza Major Anikó 
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha vezetőjét a szerződés 
módosítás aláírására.  

 
 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Lókodi Mihály és Kovács Attila János ügyvezetők, Baromfiudvar 2002 Kereske-

delmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)  
3. Uj László ügyvezető, Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi 

út  
4. 10.) 
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
6. Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha vezetője 
7. Barta Ferenc aljegyző 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Muka Andrea kiskincstári ügyintéző 
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője 
11. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata részéről a Mihály Napi Sokadalom 
rendezvény költségeinek megelőlegezése a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány részé-
re 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye. 
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Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
 
A képviselő-testület ülésére megérkezett Nagy Kálmán képviselő, így a jelenlévők száma 
nyolc főre változott. 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
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: 
 
 
175/2018.(IX.25.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata részéről a Mihály Napi Sokadalom rendezvény 
költségeinek megelőlegezése Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány részére 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mihály Napi 
Sokadalom rendezvényen a IV. Kun Világtalálkozó zárórendezvény és egyben 
Kunkapitány válsztás programjának lebonyolítása és a Nemzeti Kulturális 
Alaptól nyert támogatás lehívása érdekében a Kunhegyes Kultúrájáért 
Alapítvány (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7., adószám: 188334545-
1-16, képviseli: Komáromi László kuratóriumi elnök) részére 5.037.500,- Ft 
összeget megelőlegez a mellékelt költségkimutatás szerint. 
 
A támogatási összeg megérkezését követően az Alapítvány köteles ezt az 
összeget az önkormányzat részére átutalni. 
 
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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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7/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az „Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés 
érdekében” című projekt Támogatási Szerződésnek és Konzorciumi 
Együttműködésének módosítás aláírásának utólagos jóváhagyásához 
 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a biztonsági audit korábbiakban nem volt betervez-
ve, így költségátcsoportosításra volt szükség, Kunhegyes Város tekintetében 70.000 Ft 
költségelvonást jelent. 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: 
 
 
 
176/2018.(IX.25.) Kt. h a t á r o z a t, 
az „Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében” című 
projekt Támogatási Szerződésnek és Konzorciumi Együttműködésének módosítás 
aláírásának utólagos jóváhagyásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva utólagosan jóváhagyja a TOP-3.1.1-15-
JN1-2016-00022 azonosító számú „Együttműködés megvalósítása a fenntartható 
közlekedésfejlesztés érdekében” című pályázat Irányító Hatóság által 
véglegesített Támogatási Szerződés módosításának valamint, a Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás módosításának aláírását. 
 
 

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 ügykezelő 
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7/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-1.1.1-17-JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület fejlesztés 
Kunhegyesen” című pályázat megvalósításához szükséges tervezői feladat ellátásához 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a beruházás megvalósításához a közbeszerzési eljá-
rás megindításához elengedhetetlenül szükséges kiviteli terv elkészítése. Három árajánlat 
érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft adta bruttó 
762.000 Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Madarasi Imre képviselő megkérdezi, hogyan lehetséges, hogy a cég sokkal olcsóbb aján-
latot adott. 
 
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, azért mert ez a cég készítette az engedélyes terveket. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még vala-
kinek 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: 
 
 
177/2018.(IX.25.) Kt. h a t á r o z a t, 
a TOP-1.1.1-17-JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” 
című pályázat megvalósításához szükséges tervezői feladat ellátásához 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ 
(1) bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a TOP-1.1.1-17-
JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” 
című pályázat megvalósításhoz szükséges kiviteli terv elkészítésével  
 

762 000 Ft bruttó összegben 
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.-t  

 
bízza meg 

 
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 762 

000 Ft –ot az Előkészítési költség terhére kívánja elszámolni. 
 

2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András pol-
gármestert a szerződés aláírására. 
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Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester0 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Talpid Mélyépítő Kft. (2740 Abony, Vasút u. 55.) 
5. Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok Csokonai u. 96.) 
6. KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Egyed Boglárka ügykezelő  

 
 
 
7/3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés ASP pályázat által felülvizsgált szabályzatok elfogadásáról 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
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: 
 
 
178/2018.(IX.25.) Kt. h a t á r o z a t, 
ASP pályázat által felülvizsgált szabályzatok elfogadásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésben megtárgyalta a „Kunhegyes Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása” című projekt elszámolásával kapcsolatosan az ASP 
pályázat által felülvizsgált szabályzatok elfogadásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 
azonosító számú „Kunhegyes Város Önkormányzata ASP Központhoz való 
csatlakozása” című pályázat keretében a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatalra 
vonatkozó Elektronikus ügyintézési szabályzat, Információ átadási szabályzat, 
Információ Biztonsági Szabályzat és Iratkezelési Szabályzatok felülvizsgálata 
megtörtént, és azt a jegyző hatályba léptette. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be a dokumentumot az elszámoláshoz. 
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3. A szabályzatok aktualizálásával, módosításával megbízza Dr. Pénzes Tímea 
jegyzőt. 

 
 
 

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 ügykezelő 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Barabás Attila informatikus 

 
 
 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 13 perckor bezárja, és zárt 
ülés keretében folytatják a tanácskozást.  
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester  jegyző 


