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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 29-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Le-
vente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Somodi József, Vincze 
László önkormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Egyed Boglárka ügykezelő, Oláh Katalin 

ügyintéző tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett jegy-
zőkönyvvezető  

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen a megjelen-
teket.  
 
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Madarasi Imre képvise-
lő úr igazoltan van távol. A képviselő-testület soron kívüli nyilvános ülését megnyitja.  
 
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a meghívó szerint kiküldött napirend pontok elfogadását. 
Kéri a képviselő-testület tagjait kézfeltartással jelezze az, aki elfogadásra javasolja. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozattal: 
 
 
 
232/2018.(XI.29.) 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 „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi alapítói támo-

gatás kiegészítéséről (írásbeli) 
 

2. Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 
1826339800 azonosító számú pályázat kapcsán hozott 79/2018 (IV.24.) 
Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez és megvalósításhoz szükséges 
műszaki ellenőr kiválasztáshoz valamint a 199/2018 (X.30) Kt. határozat 
módosításához (írásbeli) 
 

3. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 és TOP-2.1.2-15-JN1-2016-
00020 azonosító számú " Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kun-
hegyes belterületén" és „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pro-
jektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás lefoly-
tatásához szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról, és a meghívandó aján-
lattevők kiválasztásáról (írásbeli) 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselő-testület tagjai 

 
 
 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi alapítói támogatás ki-
egészítéséről 

(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 az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
233/2018.(XI.29.) Kt. h a t á r o z a t,  
 „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi alapítói támogatás kiegészítésről 
   

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
hozzájárul 

 

a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére 2018. évi alapítói támogatás kiegé-
szítése címén maximum 3.000.000 Ft  átutalásához. A működési támogatást az ön-
kormányzat a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
A többlettámogatás tényleges összegének megállapítása és kiutalása érdekében a 
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. december 27-ig kimutatást készít. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Erről értesülnek: 

1. Imre Péter, a kuratórium elnöke 
2. Kuratórium tagjai 
3. Felügyelőbizottság tagjai 
4. Szabó András polgármester 
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
6. Barta Ferenc aljegyző 
7. Csehné Köteles Rozália Közalapítvány belső ellenőre 
8. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző 

 
 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 
1826339800 azonosító számú pályázat kapcsán hozott 79/2018 (IV.24.) Kt. határozat 
hatályon kívül helyezéséhez és megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőr kiválasz-
táshoz valamint a 199/2018 (X.30) Kt. határozat módosításához 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben három határozati javaslat talál-
ható. Az első határozati javaslat a műszaki ellenőr személyével kapcsolatos. A megvalósí-
táshoz szükséges műszaki ellenőri feladat ellátására 76/2018. (IV.24.) Kt. határozatával 
Dicső Lászlót választotta. Azonban 2018. 11. 08-án Dicső László levélben a műszaki el-
lenőri feladatokra kötött (2018.07.05.) megbízási szerződés felbontását valamint a Bíráló 
Bizottsági (199/2018 (X.30) Kt. hat.) feladatok alóli felmentést kéri. Megkérdezi van-e va-
lakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
234/2018.(XI.29.) 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 projekt pályázat megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőr ki-
választásáról hozott  79/2018 (IV.24.) Kt. határozat módosításáról 
 

 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja a szer-
ződés megszüntetését  
 

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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Egyed Boglárka ügykezelő 
7. Dicső László (2181 Iklad, Ságvári u.8.) 

 
 
 
 
Szabó András polgármester elmondja szükséges a feladat ellátására újabb műszaki ellenőr 
kiválasztása. A tevékenység elvégzésére három ajánlatot kaptak. A legkedvezőbb ajánlatot 
a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. adta bruttó 1.143.000 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 határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
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235/2018.(XI.29.) Kt. h a t á r o z a t,  
a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 1826339800 azonosító számú 
pályázat megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőr kiválasztáshoz 
 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a „0962/2 hrsz-ú külte-
rületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 1826339800 azonosító számú pályázat 
megvalósításhoz a műszaki ellenőri feladatok ellátásával  
 
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-t (5000 Szolok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.) 

bízza meg bruttó 1 143 000 Ft összegben. 
 

 
1. 76/2018. (IV.24.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi 

 
2. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata bruttó 

603.250 Ft-ot a pályázat terhére kíván elszámolni, a fennmaradó 539.750 
Ft-ot a 2019-es évi költségvetésének terhére számolja el 
 

3. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert a szerződés aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (500 Szolok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.) 
5. Archilak Mérnöki Szolgáltató Iroda Kft. (5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2.) 
6. Vatuko Ingatlanfejlesztő Kft. (1114 Budapest, Ulászló u. 4. 1/13) 
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
9. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
Szabó András polgármester elmondja a Bíráló Bizottság létrehozásáról hozott 
199/2018.(X.30.) Kt. határozatot módosítani kell. A bizottság elnökének javasolja Bakos 
László közbeszerzési szakértőt, tagjainak pedig Katona Emil műszaki szakértőt és Lukács 
Andrásné pénzügyi szakértőt. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
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236/2018.(XI.29.) 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 projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § (1) 
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság 
létrehozásáról hozott  199/2018 (X.30) Kt. határozat módosításáról 
 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata az eljárás lefolytatásához a 

199/2018.(X.30.) Kt. határozattal létrehozott Bíráló Bizottság tagjait az alábbi-
ak szerint módosítja: 

 
  

Módosítás előtt Tagjai: 
Bakos László közbeszerzési szakértő  
Dicső László műszaki szakértő  
Lukács Andrásné pénzügyi szakértő 
  helyett 

 
Módosítás után Tagjai: 
Bakos László közbeszerzési szakértő  
Katona Emil  műszaki szakértő  
Lukács Andrásné pénzügyi szakértő 

 
 

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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 és TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azo-
nosító számú " Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén" és 
„Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című projektek kivitelezési munkálatainak 
elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság létreho-
zásáról, és a meghívandó ajánlattevők kiválasztásáról 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, tekintettel arra, hogy a korábban lefolytatott közbe-
szerzési eljárás mind a 4 ajánlattételi része eredménytelen lett így új eljárás indítása kötele-
ző. A fentiekben leírtak alapján a „Zöld Város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes 
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belterületén”és „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című projektek munkálatainak 
kivitelezésére alkalmas kivitelező kiválasztására a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás indítása kötelező és új gazdasági szereplők meghívása és új Bíráló 
Bizottság létrehozása vált szükségessé. Az előterjesztés kettő határozati javaslatot tartal-
maz. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
A bizottság elnökének javasolja Barta Ferenc aljegyzőt, tagjainak pedig Bakos László köz-
beszerzési szakértőt, tagjainak pedig Dicső László műszaki ellenőrt és Lukács Andrásné 
pénzügyi szakértőt. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
237/2018.(XI.29.) Kt. h a t á r o z a t,  
a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 és TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú 
"Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén" és „Kunhegyes Kakat-
ér rekonstrukciója I.” című projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § 
(1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság 
létrehozásáról  
 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata az eljárás lefolytatásához Bíráló Bizott-

ságot hoz létre az alábbi összetétellel: 
 
Elnök:   Barta Ferenc aljegyző  
Tagjai: 
  Bakos László közbeszerzési szakértő  
  Dicső László műszaki szakértő  
  Lukács Andrásné pénzügyi szakértő 
 
 

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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Egyed Boglárka ügykezelő 
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Szabó András polgármester a közbeszerzési eljárás lefolytatásához a meghívandó ajánlat-
tevőknek javasolja Héder Általános és Szolgáltató Bt-t, Tiszántúli Mély és Magasépítő 
Kft-t és a Hegyesi Szabó Kft-t. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
238/2018.(XI.29.) Kt. h a t á r o z a t,  
a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 és TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú " 
Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén" és „Kunhegyes Kakat-
ér rekonstrukciója I." kivitelezési munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § (1) bekezdés 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához a meghívandó ajánlattevők kiválasztásá-
ról 
 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata az eljárásra meghívandó ajánlattevőket 
elfogadja: 
 
 

1. Héder Általános és Szolgáltató Bt. (5233 Tiszagyenda, II. Rákóczi 
Ferenc út 38/a.) 

2. Tiszántúli Mély és Magasépítő Kft. (5324 Tomajmonostora, Petőfi 
Sándor út 466 hrsz.) 

3. Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 6.) 
                      
 
 

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. Egyed Boglárka ügykezelő 
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzá-
szólás hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 25 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Barta Ferenc  
polgármester  aljegyző 


