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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 12-én 
megtartott soron következő nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 
Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kál-
mán, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Somodi József, Vincze 
László önkormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc jegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályveze-

tő, Bodó István főmunkatárs, Ollári Balázs vagyongazdálkodási 
ügyintéző, Egyed Boglárka ügyintéző, Páldiné Dr. Ágoston Lívia 
járási hivatalvezető, Kisné Veres Edit könyvtárvezető, Szabó Jó-
zsef a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője ta-
nácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvve-
zető  

 
 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen a meg-
jelenteket. Külön köszönti Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezetőt. 
 
 
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Nagy Levente kép-
viselő igazoltan van távol. A képviselő-testület soron következő nyilvános ülését megnyit-
ja.  
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a meghívó szerinti napirend elfogadását. Kéri a képvise-
lő-testület tagjait kézfeltartással jelezze az, aki elfogadásra javasolja. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő 
szavazattal elfogadja a következő határozattal: 
 
 
39/2019.(III.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
napirendi pontok elfogadása 
 

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

 
 

1. Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.14.) önkormányzati ren-
delet módosítására (írásbeli) 
 

2. Előterjesztés Kunhegyes város versenysport-tevékenységének 2019. évi támo-
gatására (írásbeli) 
 

3. Előterjesztés 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pá-
lyázat benyújtásáról (írásbeli) 
 

4. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 
4/1. Előterjesztés a Kunhegyes 2175/17. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonszerzésé-

hez (írásbeli) 
 

4/2. Előterjesztés a „Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 
évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. 
Bölcsődei fejlesztési program„című felhívás keretein belül Kunhegyes Város 
Bölcsőde épületének felújítása és bővítése című projekt benyújtásáról valamint 
a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezéséről (írásbeli) 

 
4/3. Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Bethlen 

Gábor utca 16. I/3., Hétvezér utca 32., Nagykun utca 6., valamint Gy. Molnár 
István utca 14. szám alatti szociális bérlakások felújítására kivitelező kiválasz-
tásáról (írásbeli) 

 
4/4. Előterjesztés A „Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. 
Bölcsődei fejlesztési program„című felhívás keretein belül Kunhegyes Város 
Bölcsőde épületének felújítása és bővítése című projekt engedélyes terv módo-
sításához szükséges tervező kiválasztásáról (írásbeli) 

 
 

Zárt ülés keretében tárgyalandók: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Gyepszél utca 40/a. 2. ajtó) alatti lakásbérleti szerződésének az új-
rakötéséről (írásbeli) 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Nyílt utca 8. 1. ajtó) alatti lakásbérleti szerződésének az újraköté-
séről (írásbeli) 
 

3. Előterjesztés Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 
Kunhegyes, Kuthen vezér utca 26 szám) alatti ingatlanra vonatkozó lakásbérle-
ti szerződés megkötéséről (írásbeli) 
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4. Javaslat időszerű feladatok megoldására  
 

Z-4/1. Tájékoztató a képviselő-testületi vagyonnyilatkozatok teljesítéséről 
(írásbeli) 
 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 

 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja. 
Interpelláció hiányában javasolja, kezdjék el a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT 
Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet mó-
dosítására 

 (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 rendelet tervezetet. 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a 
rendeletet elfogadja és megalkotja 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

5/2019.(III.13.)  
önkormányzati rendelete 

 
a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II. 14.) rendelet módosításáról 

 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Kunhegyes város versenysport-tevékenységének 2019. évi támogatására 

 (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, 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 képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 

 
40/2019.(III.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
Kunhegyes város versenysport tevékenységének 2019. évi támogatására 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 15. pontja szerinti 
kötelezően ellátandó feladatok alapján biztosított jogkörében eljárva, a sport 
támogatására elkülönített 2019. évi költségvetési összeg felosztásáról az 
alábbiak szerint döntött: 

 
 

1.) Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtott 
pályázatok alapján a rendelkezésre álló 9.000.000 Ft keretösszeget az 
alábbiak szerint osztja fel: 

 
Kunhegyesi Lovassport Egyesület 

Sporthorgász Egyesület                                                        
Kunhegyes ESE  

labdarúgás  

röplabda 

szabadidős 

          600 000 Ft          
 200 000 Ft             

       8 200 000 Ft          

Összesen:  9 000 000 Ft 
   

       2.) A támogatás utalásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya gon-
doskodik.              

 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester  
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Gál Lajosné elnök, Sporthorgász Egyesület 
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4. Szabó György ügyvezető, Kunhegyes ESE  
5. Ács Attila elnök, Kunhegyesi Lovassport Egyesület 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
8. Bodó István főmunkatárs 

 
 
 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat 
benyújtásáról 

 (írásbeli) 
   
 
Szabó András polgármester elmondja, ahogyan az előterjesztésben olvasható a könyvtári 
érdekeltségnövelő támogatás benyújtásának utólagos jóváhagyásáról kell döntenie a képvi-
selő-testületnek. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
41/2019.(III.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás benyújtásának utólagos jóváhagyására 

 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet, Kiegészí-
tő szabályok 2. a) alpont szerinti táblázat 8. pontja szerinti nyilvános könyvtá-
rat fenntartó települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő tá-
mogatás elnyerését célzó pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja 

 
 

2. A támogatási igény benyújtásához és megvalósításához önerő nem szükséges. 
 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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4. Szentpéteriné Lévai Mária Kunhegyes Városi Könyvtár és  Közművelődési 
Intézmény igazgatója 

5. Kisné Veres Edit könyvtárvezető 
6. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT 
Javaslat időszerű feladatok megoldására 
 
4/1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes, 2175/17. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonszerzéséhez  

(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 képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
42/2019.(III.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyes, 2175/17. hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonszerzéséhez 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulaj-
donában és a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő 
(Kunhegyes, Május 1 utca 2175/17 hrsz.) 2175/17 helyrajzi számon felvett, kivett 
gazdasági épület,udvar megnevezésű, 4298 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni há-
nyadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15 .) pontjában meghatározott 
„sport, ifjúsági ügyek” feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 
egy új műfüves edzőpályát kiépíteni, ami alkalmas lenne télen is a sportolásra a 
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fiatalok körében az MLSZ által meghirdetett Országos Pályaépítési Programban 
történő részvétel céljára biztosított lehetőség felhasználásával. 

 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 

2000) védettség alatt.  
 

5. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Kunhegyes, Május 1. utca 2175/17 hrsz. szám alatti, 2175/17 
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 

 
6. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 

András polgármestert, hogy a Kunhegyes, Május 1. utca 2175/17 hrsz. szám alatti 
2175/17 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
5. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
4/2. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tör-
vény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fej-
lesztési program című felhívás keretein belül „Kunhegyes Város Bölcsőde épületének 
felújítása és bővítése” című projekt benyújtásáról valamint a megvalósítás és a finan-
szírozás tervezett időbeni ütemezéséről 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés kettő határozat tervezetet tartalmaz. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a 
bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtár-
gyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja mindkét határozat tervezetet. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot a benyújtásról valamint az önerő biztosításáról, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
43/2019.(III.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet 
IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program című 
felhívás keretein belül „Kunhegyes Város Bölcsőde (5340 Kunhegyes, Arany János u. 
26/a Hrsz: 255.) épületének felújítása és bővítése” című projekt benyújtásáról vala-
mint önerő biztosításáról 
 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdés 2. pontban biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a pályázat be-
nyújtásához 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a 100 000 000 Ft összköltségű „Kunhe-
gyes Város Bölcsőde épületének felújítása és bővítése” című pályázathoz 
2019. évi költségvetés terhére 5.000.000 Ft önerőt biztosít 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza 
Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
   

 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a 
javaslatot a benyújtott projekt megvalósításának és a finanszírozásának időbeni ütemezésé-
ről, kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
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44/2019.(III.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet 
IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program „című 
felhívásra „Kunhegyes Város Bölcsőde (5340 Kunhegyes, Arany János u. 26/a Hrsz: 
255.) épületének felújítása és bővítése” címen benyújtott projekt megvalósításának és a 
finanszírozásának időbeni ütemezéséről 

 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt pozitív elbírálása 
esetén 2019 évben megvalósítja, pályázatban vállaltakat valamint felhasz-
nálja a kapott támogatást és az önerőt  

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
5. Egyed Boglárka ügykezelő 

 
 
 
 
 
4/3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Bethlen Gábor 
utca 16. I/3., Hétvezér utca 32., Nagykun utca 6., valamint Gy. Molnár István utca 14. 
szám alatti szociális bérlakások felújítására kivitelező 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 a határozat tervezetet. 
  
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
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45/2019.(III.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Bethlen Gábor utca 16. I/3., Hétve-
zér utca 32., Nagykun utca 6., valamint Gy. Molnár István utca 14. szám alatti szociális 
bérlakások felújítására kivitelező kiválasztásáról 
 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva 
a tulajdonában lévő Bethlen Gábor utca 16. I/3., Hétvezér utca 32., Nagykun 
utca 6., valamint Gy. Molnár István utca 14. alatti szociális bérlakások felújí-
tásra kivitelező kiválasztásáról az alábbiak szerint dönt: 

 
4ÉK Kft. (5340 Kunhegyes Toldi M. u. 9/a) gazdasági társaság 

ajánlatát fogadja el. 
 

Kivitelezés bruttó összege: 12.692.291,- Ft 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Sza-
bó András polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges 
teendők ellátására.    

 
 

 
             
 Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Ajánlattevők 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Barta Jenő építési hivatalvezető 
7. Egyed Boglárka ügykezelő 

    
 
 
4/4. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési prog-
ram„című felhívás keretein belül „Kunhegyes Város Bölcsőde (5340 Kunhegyes, 
Arany János u. 26/a Hrsz: 255.)  épületének felújítása és bővítése” című projekt enge-
délyes terv módosításához szükséges tervező kiválasztásáról 
 

(írásbeli) 
 
 
Szabó András polgármester elmondja, a Városi Bölcsőde már rendelkezik egy engedélyes 
tervvel, de mivel az 2016-ban készült és azóta a Bölcsődén felújítási munkálatok történtek, 
ezért szükséges tervmódosítást készíteni, melyre három árajánlatot kaptak. A legkedve-
zőbb ajánlatot az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. adta bruttó 508.000 Ft értékben. Meg-
kérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.  
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogad-
ja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a 
javaslatot, a következő határozatával: 
 
 
 
46/2019.(III.12.) Kt. h a t á r o z a t,  
Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program„című felhívás ke-
retein belül „Kunhegyes Város Bölcsőde (5340 Kunhegyes, Arany János u. 26/a Hrsz: 
255.)  épületének felújítása és bővítése” című projekt engedélyes terv módosításához 
szükséges tervező kiválasztásáról 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosí-
tott jogkörében eljárva a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program„című felhívásra a " Kunhegyes Vá-
ros Bölcsőde (5340 Kunhegyes, Arany János u. 26/a Hrsz: 255.) épületének 
felújítása és bővítése " című projekt benyújtandó pályázathoz szükséges enge-
délyes tervmódosítás elkészítésével 
 

Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft.-t 
bízza meg 

 
A bruttó megbízási díj 508.000,- Ft. 

 
1. Kunhegyes Város Önkormányzata az tervmódosítás díját a 2019. évi költ-

ségvetés terhére biztosítja. 
 
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 
 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Barta Ferenc jegyző 
3. Ajánlattevők 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
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 16 perckor bezárja és zárt 
ülés keretében folytatják a tanácskozást. 
 
 
 

Kmf. 
Szabó András Barta Ferenc  
polgármester  jegyző 
   


