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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 29-én, 16:00 órakor
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Németh Lajos, Oravecz Mihály és Tóth-Varga Valéria testületi
tagok.

Bejelentéssel van távol: Guttyán Edina és Csabainé Bártfai Margit testületi tagok.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője
Mezei Aranka
a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője
Kozák János
NNK
Környezetgazdálkodási,
Számítástechnikai,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok
közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Polgármester úr elmondja, hogy egyéb elfoglaltsága miatt kellett a rendkívüli ülés időpontját előbbre
hozni.
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a
kiegészítéssel, hogy a testület még öt napirendi pontot tárgyaljon meg az alábbi sorrendben:
1. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális
Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának
megállapításáról /írásban/
2. Előterjesztés a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes óvoda-bölcsőde óvodavezetői
pályázatának közzétételéről /írásban/
3. Előterjesztés az óvodai felvétel időpontjának meghatározásáról /írásban/
4. Előterjesztés a Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes Óvoda-bölcsőde átszervezéséről
/írásban/
5. Előterjesztés a Kengyel belterületi utak helyreállításának közbeszerzési eljárásának lebonyolítása
/írásban/
6. Előterjesztés a Kengyel község közbeszerzési tervének elfogadásáról /írásban/
7. Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról /írásban/
8. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
/írásban/
9. Előterjesztés a Kengyel belterületi utak helyreállításának műszaki ellenőrzésének lebonyolításáról
/írásban/
10. Előterjesztés az NHSZ díjkompenzációval kapcsolatos nyilatkozat /írásban/
11. Előterjesztés a köztisztviselői illetményalap emeléséről /írásban/
12. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonában lévő kengyeli
ingatlanból 500 m² terület bérbeadásáról /írásban/

086/27 hrsz-ú
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A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 5 igenlő szavazattal,
egyöntetűen elfogadta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta.
21/2017.(III.29.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
NAPIRENDEK:
1. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített
Szociális Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési
díjának megállapításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2. Előterjesztés a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes óvoda-bölcsőde
óvodavezetői pályázatának közzétételéről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3. Előterjesztés az óvodai felvétel időpontjának meghatározásáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
4. Előterjesztés a Napsugár Művészeti
átszervezéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Modellóvoda

Egységes

Óvoda-bölcsőde

5. Előterjesztés a Kengyel belterületi utak helyreállításának közbeszerzési eljárásának
lebonyolítása /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
6. Előterjesztés a Kengyel község közbeszerzési tervének elfogadásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
7. Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
8. Előterjesztés a Kengyel Községi
elfogadásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Önkormányzat

Közbeszerzési

Szabályzatának

9. Előterjesztés a Kengyel belterületi utak helyreállításának műszaki ellenőrzésének
lebonyolításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
10. Előterjesztés az NHSZ díjkompenzációval kapcsolatos nyilatkozat /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
11. Előterjesztés a köztisztviselői illetményalap emeléséről /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
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12. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonában lévő kengyeli 086/27 hrszú ingatlanból 500 m² terület bérbeadásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

I. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális
Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának
megállapításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Meghívott vendég: Mezei Aranka a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Tóth-Varga Valéria a bizottság elnöke elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és
Oktatási Bizottság a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Kengyeli Egyesített
Szociális Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának
megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendelettervezetet megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Kengyeli
Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési
díjának megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendelettervezetet szavazásra bocsátja.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a
következő rendeletet alkotja.

Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Kengyeli Egyesített Szociális
Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának
megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kengyel Községi önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993.évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f.) pontjában foglalt elhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:
1.§.
A Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Kengyeli Egyesített Szociális
Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának
megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. § -a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
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A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi
térítési díjak az alábbiak:
1. Házi segítség nyújtás esetén:
250 Ft/ óra
2. Szociális étkeztetés:
635 Ft/ adag
3. Kiszállítási díj:
75 Ft/ adag
4. Idősek és demens személyek nappali ellátási díja
0 Ft/ nap
5. Idősek és demens személyek nappali ellátási díja, étkezéssel: 635 Ft/ adag
6. Idősek bentlakásos otthona napi térítési díj:
3.250 Ft/nap, maximum havi 97.500,- Ft/hó
7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
45 Ft/nap
2.§
A rendelet 2017. május 1-én lép hatályba és az ezt követő napon hatályát veszti.
Kengyel, 2017. március 29.

Nagy Szilárd

Dr. Fekete Nóra

polgármester

jegyző

II. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyeli Napsugár Művészeti
óvodavezetői pályázatának közzétételéről /írásban
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Modellóvoda Egységes

óvoda-bölcsőde

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést.
Tóth-Varga Valéria a bizottság elnöke elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és
Oktatási Bizottság a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes óvoda-bölcsőde
óvodavezetői pályázatának közzétételéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában
a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné képviselő tag elmondja, hogy a pályázathoz csatolni kell a pedagógus szakvizsgáról
szóló dokumentum másolatát is, ezért kéri az előterjesztés 1. számú mellékletének módosítását.
Nagy Szilárd polgármester Kozák Ferencné képviselő asszony módosító indítványát befogadja, kéri az
előterjesztés elfogadását a módosítással együtt, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta.
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22/2017.(III.29.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes óvoda-bölcsőde óvodavezetői
pályázatának közzétételéről

1.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kengyeli Napsugár
Művészeti Modellóvoda Egységes óvoda-bölcsőde vezetői megbízására
A közzététel határideje:

a. Az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztőségébe: azonnal
b. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ honlapján: 2017. április 15.

Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző

2.

A pályázat feltételeit a határozat mellékletében szereplő hirdetmények tartalmazzák.

3.

A pályázat közzétételéről, a pályázati eljárás törvényes lebonyolításáról, az elbíráláshoz
szükséges egyeztetési, véleményezési eljárások lefolytatásáról a jegyző gondoskodik.
Határidő: 2017. június 30.

4.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§ (6) bekezdésében előírt
feltételeknek megfelelő szakmai bizottság tagjaira (legalább három fő) javaslatot kell tenni 2017.
április 15-ig. A szakmai bizottságról a Képviselő-testület 2017. áprilisi rendes ülésén dönt.

5.

A szakmai bizottság tagjaira a javaslatot Nagy Szilárd polgármesternek kell benyújtani írásban a
Képviselő-testület tagjainak.
Erről értesülnek:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztősége
4. Irattár
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1. Melléklet a 22/ 2017. (III.29.) Kt. határozathoz
Kengyel Község Polgármesterétől
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
Tárgy: igazgatói pályázat közzététele
Oktatási és Kulturális
Közlöny Szerkesztősége
Budapest V.
Szalay út 10-14.
tel: 06-1/ 473-7722
Tisztelt Szerkesztőség!
Kérem, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (4) bekezdése
és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján az Oktatási és
Kulturális Közlönyben sürgősséggel az alábbi pályázatot megjelentetni szíveskedjen. Kérem a
pályázat tartalmi követelményeinek közlésére is, amely e felhívás melléklete. A pályázat
megjelentetéséről Kengyel Községi Önkormányzat a 22/2017. (III.29.) Kt. határozatában döntött.

A pályázatot meghirdető szerv:
Kengyel Községi Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10.

Munkahely és beosztás.
Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes óvoda-bölcsőde
5083 Kengyel
Áchim út 12.
igazgató
A magasabb vezetői megbízás időtartama:
2017. augusztus 1-től
2022. július 31-ig 5 tanév
A megbízás feltételei:
- Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
- büntetlen előélet
- 10 éves szakmai gyakorlat
előnyt jelent
 vezetői gyakorlat
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot,
- intézmény vezetésére vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket, a pályázat tartalmi követelményei alapján. ( vezetési program )
Csatolni szükséges:
-

oklevél ( ek ) hitelesített ( munkáltatói vagy jegyzői vagy közjegyzői ) másolatát,
pedagógus szakvizsgáról szóló dokumentum másolatát,
egyéb végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
nyilatkozatokat:
1) személyes adatainak szükséges kezeléséről a pályázati eljárás során
2) pályázatának tárgyalási módjáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
nyílt/zárt ülésen tárgyalja )
3) benyújtott pályázata tartalmának harmadik személlyel való közölhetőségéről

Illetmény: Kjt + vezetői pótlék
A pályázat benyújtásának határideje, helye
A pályázat KSZK honlapján való megjelenésétől (2017. ____.) számított ___ nap, 2017. _____.
(postabélyegző dátuma) Kizárólag postai úton, nyomtatott formában.

Nagy Szilárd polgármester
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
Tel: 56/583-400
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. július 15.

Kengyel, 2017. március 30.
Nagy Szilárd
polgármester
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2. Melléklet a 22/ 2017. (III.29.) K.t. határozathoz
Nyilatkozatok
I.
Alulírott …………………………….( név ) ( …………………………………lakcím……………… )
pályázó nyilatkozom arról, hogy

HOZZÁJÁRULOK*

NEM JÁRULOK HOZZÁ*

személyes adataim szükséges kezeléséhez a pályázati eljárás során.

Dátum: _____________________
__________________________
pályázó
* Kérem aláhúzással jelölje nyilatkozatát.

1992. évi XXXIII. törvény- A közalkalmazottak jogállásáról
„ 20/A.§ (5) A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - a
pályázathoz csatolja
b) ) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,”

II.
Alulírott …………………………….( név ) ( ………………………..……lakcím……………… )
pályázó nyilatkozom arról, hogy

HOZZÁJÁRULOK*

NEM JÁRULOK HOZZÁ*

benyújtott pályázatom tartalma harmadik** személlyel közölhető.

Dátum: _____________________
__________________________
pályázó
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* Kérem aláhúzással jelölje nyilatkozatát.
**Harmadik személy: A jogszabályokban előírt véleményezésre, egyetértésre, döntésre jogosultakon
kívüli személy.

1992. évi XXXIII. törvény- A közalkalmazottak jogállásáról
„ 20/A.§ (7) A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a
pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.

III.

Alulírott …………………………….( név ) ( ………………..……lakcím……………… ) pályázó
nyilatkozom arról, hogy

HOZZÁJÁRULOK*

NEM JÁRULOK HOZZÁ*

ahhoz, hogy Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a (……intézmény neve…..)
igazgatói megbízására vonatkozó előterjesztést nyilvános ülésen tárgyalja,

Dátum: _____________________
__________________________
pályázó

* Kérem aláhúzással jelölje nyilatkozatát.
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III. NAPIREND:
Előterjesztés az óvodai felvétel időpontjának meghatározásáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést.
Tóth-Varga Valéria a bizottság elnöke elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és
Oktatási Bizottság az óvodai felvétel időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta,
és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
23/2017.(III.29.) Kt.
Határozat
Az óvodai felvétel időpontjának meghatározására
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján az
óvodai beiratkozás időpontját 2017. április 24-25-26. napokban határozza meg.
Felhívja az óvodavezető figyelmét, hogy a beiratkozás időpontjának közhíreléséről gondoskodjon.
Határidő: 2017. április1.
Felelős: Kozák Ferencné óvodavezető
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde
Irattár

IV. NAPIREND:
Előterjesztés a Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes Óvoda-bölcsőde átszervezéséről
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Tóth-Varga Valéria a bizottság elnöke elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és
Oktatási Bizottság a Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes Óvoda-bölcsőde átszervezéséről
szóló előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra
11

ajánlja. Javasolja, hogy a bölcsőde kialakítása előtt az Áchim út 14. szám alatti szolgálati lakásban a
Képviselő tagok tartsanak egy előzetes terepszemlét.
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy a határozati javaslat tartalmazza, hogy a tervek és a
költségvetés elkészítésének és a végleges döntés meghozatalának határideje: 2017. május utolsó
munkanapja. Addig is elő kell készíteni a terveket, illetve a pályázati lehetőségeket figyelni kell. Erre
a feladatra a költségvetésben nincs forrás.

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály és Kozák Ferencné képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás:
Kozák Ferencné képviselő-tag elmondja, hogy nagyon sokan érdeklődnek a bölcsőde iránt. A
tervezőnek is látnia kell az épület belsejét, egyébként nem tudja elkészíteni a terveket.
Oravecz Mihály képviselő tag elmondja, hogy jó lenne látni a szolgálati lakást belülről. Kéri, hogy az
Áchim út 14. szám alatti szolgálati lakás terepszemléjét délutánra tegyék, mivel szeretne ott lenni.
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
24/2017.(III.29.) Kt.
Hat áro zat
A Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes Óvoda-bölcsőde átszervezéséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4. § (11) bekezdése alapján a Napsugár Művészeti
Modellóvoda Egységes óvoda-bölcsőde átszervezését határozza el.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Kengyel, Áchim u. 14. számú
bölcsődei csoportszoba kerül kialakításra.

lakásban mini

A kivitelezést és az eszközbeszerzést elsődlegesen pályázati forrásból kívánja
megvalósítani.
A tervek és a költségvetés elkészítésének és a végleges döntés meghozatalának határideje:
2017. május utolsó munkanapja.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester és Kozák Ferencné óvodavezető
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Kozák Ferencné intézményvezető
Irattár
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V. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel belterületi utak
lebonyolítása /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

helyreállításának

közbeszerzési

eljárásának

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzatnak közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatásra a
Complexpert Kft-vel van szerződése. Egyeztetett Berta Ferenccel, a cég ügyvezetőjével, aki rendkívül
elfoglalt a TOP-os pályázatok miatt. Az önkormányzat csak a VIS maior döntésben megjelölt összeg
plusz 10%-át fizeteti ki annak, aki ebben a közbeszerzési eljárásban a lebonyolítást elvégzi, tekintettel
arra, hogy 90% -os intenzitású a pályázat. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a B) határozati javaslatot
fogadják el. Az Önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlatot kell választania.
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy beszélt Berta Ferenc tanácsadóval és azt mondta,
hogy vállalja a Kengyel belterületi utak helyreállításának közbeszerzési eljárás lebonyolítását. A
jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzat szerint a jegyző felel a közbeszerzési eljárás
törvényességéért. Az Önkormányzatnak van egy keret-megállapodása és e szerint Berta Ferenc
olcsóbban látja el a feladatot, és ha egy másik tanácsadóval köt szerződést a Képviselő-testület, aki
magasabb összeget kér, az hűtlen kezelés. Polgármester Úrral erről sem, de más ügyekről sem lehet
beszélni.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a Complexpert Kft-vel kötött szerződésben benne
van, hogy ennek a közbeszerzési eljárásnak a költsége 400.000+ÁFA. A támogatói okirat szerint a
helyreállítás költségeire 90%-ot, vagyis 32.400.000 forintot nyert a Képviselő-testület. Elkészültek a
csökkentett műszaki tartalomnak megfelelő költségvetések, e szerint 35.999.992 forintba fog kerülni a
beruházás, ha tudjuk tartani magunkat azokhoz a tételekhez, amik a költségvetésben szerepelnek.
3.240.000 forint önerő szükséges a megvalósításhoz. Úgy volt, hogy az önkormányzat az elmúlt évben
hozott határozatának megfelelően az önerőt az idei útalapból tervezi majd be, csak közben olyan
probléma történt, hogy a tavalyi útberuházáshoz nem jött meg a beígért támogatás, ami 10.000.000
forint, ezért az Önkormányzat költségvetéséből kellett kifizetni ezt az összeget februárban, illetve még
a műszaki ellenőrzést is ki kellett egészíteni közel 2.000.000 forinttal. Szeretné, ha a jelenlegi
beruházás költségeit a csökkentett műszaki tartalomnak megfelelő tervhez próbálná tartani a testület.
Tavaly is úgy jártak, hogy a műszaki ellenőrzésre a csökkentett tartalom szerint 2.500.000 forint volt
beállítva, az Önkormányzat pedig 5.000.000 forintra kötött szerződést. Nem szeretné, ha megint így
járnának, mivel az Önkormányzatnak nincs pénze. A szóban forgó több, mint 12.000.000 forint az
Önkormányzat forrás hiányát növeli, így mivel nem érkezett meg az összeg, nincs pénzügyi fedezete.
Ennek a beruházásnak az önerő összege, a 3.240.000 forint, benne van a 2017. évi költségvetésben,
mint útkarbantartás. Minden évben betervezi a költségvetésbe. Közút-fenntartás támogatására
5.293.640 forint normatív támogatást kap az Önkormányzat.
A testület dönthet úgy, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítását a keretszerződés keretében
megcsináltatja a Complexpert Kft-vel, vagy kér három cégtől árajánlatot. Véleménye szerint, ha a
testület a határozati javaslat B) változatát fogadja el, még akkor is él a keret megállapodás szerinti
összeg, és ezek közül a legkedvezőbb ajánlatot kell elfogadni.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály és Kozák Ferencné képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ.
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Hozzászólás:
Kozák Ferencné képviselő tag elmondja, hogy a csatornával kapcsolatban szeptemberben lesz a
harmadik bejárás, ahol gyalog kellene végig menni minden úton és végig nézni a hibákat. Ez lesz az
utolsó bejárás és, ha most nem követelik meg az utak kijavítását utána nem lesz több lehetőség.
Nagy Szilárd polgármester átadja Kozák Ferencné alpolgármester asszonynak az ülés vezetését,
ezután Polgármester Úr a termet elhagyja, így a Képviselő-testület létszáma 4 főre csökken.

Németh Lajos képviselő tag véleménye szerint nincs értelme másik tanácsadót választani, mivel már
van az Önkormányzatnak egy megbízott tanácsadója.
Oravecz Mihály képviselő tag szerint ennek itt a helye, hogy megbeszéljük.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy február végén, a szabadsága után a lengyelek itt
tartózkodásáról egy 2016. szeptember 13-i dátumú számlát talált az asztalán, amiről nem is tudott.
Erről nincs se szerződés, se megrendelés. A korábbi években 600.000-800.000 forint volt a lengyelek
elszállásolása, ezen a számlán a duplája volt. A számla kibocsátója azt mondta neki, hogy már fél éve
itt van a számla, a gazdaságvezetőhöz csak az említett időpontba került. Ezt még nem rendeztük.
Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a gázolaj számla, amit Polgármester Úr magára vállalt még nincs
kifizetve, ami állítólag a sportolóké.
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony úgy tudta, hogy a lengyelek márciusi elszállásolásukat a Nefelejcs
klub fizeti ki.
Németh Lajos képviselő tag elmondja, hogy a lengyelek kétszer voltak Kengyelen. Arról volt szó,
hogy márciusban a Nefelejcs klub tagjai elszállásolják maguknál ingyen a lengyel vendégeket.
Oravecz Mihály képviselő tag elnézést kér, de úgy gondolja felesleges ezt folytatnia, ebben az
állapotban ez komolytalan úgy ahogy van. Ha nem tud együtt dolgozni a testület meg a polgármester
jobb, ha feláll mindenki. Vissza kellene hívni polgármester urat.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy 2015. évben Belügyminisztériumi pályázatból a
Polgármester Úr megvette a TATA típusú gépjárművet 1.400.000 forintért, majd az Önkormányzat
nevére került. 2015. március 16-án jött egy számla erről a gépjárműről, az Önkormányzat ki is fizette.
Majd március 24-én az adásvételi szerződés elkészült, a forgalmi engedélyt megcsináltatta az a cég,
akitől megvették az autót. A gépkocsi május 13-án érkezett Kengyelre, előtte többször kérdezte
polgármester úrtól, hogy hol van, mivel már használták volna. Ekkor ki kellett fizetni 31.600 forintot
az átírás költségeire. Feljegyezte a kilométeróra állást is. A gépkocsivezetők 2015. május 28-tól június
6-ig, majd augusztus 4-től augusztus 12-ig többször jelezték, hogy nem üzemel a jármű. 2015.
szeptember 9-én a cég, akitől vették, elvitte a kocsit. 2016. januárban jelezte Jegyző Asszonynak és
Polgármester Úrnak, hogy nem tudják leltárba venni az autót, mert nincs a telephelyen. Időközben a
gépkocsi forgalomból való kivonásáról kaptak határozatot.
Ekkor is jelezte Polgármester Úr felé, hogy ezt rendezni kellene. Polgármester Úr írt a cégnek egy
levelet, melyben a TATA gépkocsi cseréjét kérte, vagy helyette két darab NIVA típusú terepjárót, a
már megvásárolt gépkocsi értékében. Azóta sincs meg sem a NIVA terepjáró, sem a TATA gépkocsi.
Tegnap délután telefonon hívta egy úr és elmondta, hogy 1 hónapja vásárolta meg 280.000 forintért a
TATA típusú járművet, de már 400.000 forintot ráköltött. A törzskönyvet szerette volna elkérni, ami a
gazdaságvezetőnél van. Átküldték neki erről az adásvételi szerződést és kiderült, hogy Polgármester
Úr eladta annak a cég jogutódjának, akitől vette, annak tudatában, hogy helyette lesz két NIVA
terepjáró. Az Önkormányzatnak ki kellett volna értékesítésre jelölni a TATA gépkocsit. Erről nem
tudtak jegyző asszonnyal, nem állított ki számlát sem az eladásról. Ennek az a menete, hogy az
Önkormányzat kijelöli értékesítésre az autót, az eladásról számlát állít ki. Ha ezért az autóért a vevő
csere gépkocsit ad, akkor a vevőnek a csere gépjárműről kell számlát adnia, és akkor a két számlát
kompenzálni kell. A törzskönyvet nem adja ki, de a vevő valószínű, hogy nem hagyja annyiban a
dolgot.
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Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy nincs egyszerű helyzetbe ez a település ezt tudjuk.
Az előterjesztéshez kapcsolatban elmondja, hogy azt tudja, hogy az Ecobio-System Kft. 500.000 forint
+ ÁFA összegért vállalná a Kengyel belterületi utak helyreállításának közbeszerzési eljárás
lebonyolítását, mivel már majdnem alá írta Polgármester Úr a céggel a szerződést.
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály és Kozák Ferencné képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony az előterjesztésben szereplő A) határozati javaslatot
szavazásra bocsátja, melyet a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal
elfogadja.
Ezután alpolgármester asszony az előterjesztésben szereplő B) határozati javaslatot szavazásra
bocsátja, melyet a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 ellenszavazat mellett nem
fogadja el.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
25/2017.(III.29.) Kt.
Hat áro zat
Kengyel belterületi utak helyreállításának közbeszerzési eljárásának lebonyolítása
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kengyel belterületi utak
helyreállításának közbeszerzési eljárása lebonyolításával a jelenleg keret szerződéses
jogviszonyban álló: Complexpert Kft ( Budaörs) bízza meg.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
VI. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel község közbeszerzési tervének elfogadásáról /írásban/
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy a közbeszerzési tervet a képviselő-testületnek minden évben el kell
fogadnia a tárgyév március 31-ig, de legkésőbb április 15-ig. Egyenlőre a határozati javaslatban levő
közbeszerzési eljárásról tudnak, de év közben lehet a terven módosítani.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony elmondja, hogy ha az Önkormányzat talál olyan
közbeszerzőt, aki olcsón dolgozik, azt kell felkérni. Törekedni kell arra, hogy keressék ennek a
lehetőségét. Ahol csak lehet spóroljanak.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kozák Ferencné alpolgármester asszony az előterjesztést szavazásra bocsátja.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
26/2017.(III.29.) Kt.
Hat áro zat
A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kengyel
Községi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete szerinti
tartalommal e l f o g a d j a .
Felelős:
Határidő:

Nagy Szilárd polgármester
azonnal

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
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26/2017.(III.29.) Kt. határozat melléklete

Kengyel Községi Önkormányzat
2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya
1.

Kengyeli Önkormányzati belterületi utak helyreállítása
(Bagimajor)

Tervezett eljárástípus
Kbt. III. rész 115. § (1) bek. Meghívásos

Jóváhagyta: a Képviselő-testület 2017. március 29. napján
határozat száma 26/2017.(III.29.)
..........................................
Nagy Szilárd
polgármester

Eljárás tervezett
megindítása
2017.05.02

VII. NAPIREND:
Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról /írásban/
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy 2017. október 1-ig minden önkormányzatnak településképi rendeletet kell
alkotnia és el kell készíteni a település arculati kézikönyvét, melyet Pálinkás István főépítész bevonásával
készítik el.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Németh Lajos és Kozák Ferencné képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet-tervezetet
szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a
következő rendeletet alkotja.

Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete
A partnerségi egyeztetés szabályairól
Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a
Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontban és a 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Kormányrendelet 29/A.§-ban kapott
feladatellátás érdekében a következőket rendeli el:
I.
Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban Partnerek) köre
1.§
Kengyel Község közigazgatási területének belterületén illetve külterületén történő településrendezési
eszköz tervezésével érintett településrészeken a lakosság, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó
szervezetek, valamint a községben működő, elismert egyházak.
II.
Általános rendelkezések
2.§
(1) Jelen rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint
a településarculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása során biztosított legyen az érintett
partnerek tájékoztatása, véleményezési lehetősége és az elfogadott településrendezési eszközök
nyilvánossága.
(2) E rendelet hatálya Kengyel Község közigazgatási területére, a településfejlesztési koncepció, az
integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök dokumentumaira, a

településarculati kézikönyvre, a településképi rendeletre valamint a dokumentumok kidolgozása során az
eljárásában közreműködő partnerekre és a véleményezés szabályaira terjed ki.
III.
A tájékoztatás módja
3.§
(1) Partnerségi egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. r.) meghatározott dokumentumok és
eljárások fajtái szerint az alábbi szakaszokban történik:

Dokumentum
(valamint módosításaik)

1. Településfejlesztési
koncepció

Egyeztetésének és
elfogadásának
eljárási szabályai

1.1. Korm. rend. 30. § szerint

Egyeztetési szakasz
„előzetes
tájékoztatási
szakasz”

„véleményezési
szakasz”

van

van

partnerségi
egyeztetés

partnerségi
egyeztetés
van

2. Integrált településfejlesztési
stratégia - ITS

2.1. Korm. rend. 30.§ szerint

3. Településrendezési eszközök
(településszerkezeti terv TSZT, helyi építési
szabályzat - HÉSz)

3.1. Teljes eljárás a Korm.
rend. 36-40. § szerint

van partnerségi
egyeztetés

partnerségi
egyeztetés

van

van

partnerségi
egyeztetés

partnerségi
egyeztetés
van

3.2. Egyszerűsített eljárás a
Korm. rend. 41.§ szerint

X

3.3. Tárgyalásos eljárás a
Korm. rend. 42.§ szerint

X

3.4. Állami főépítészi eljárás a
Korm. rend. 42/A.§
szerint
4. Településképi arculati
kézikönyv

4.1. Korm. rendelet 43/A§
szerint

5. Településképi rendelet
5.1. Korm. rendelet 43/A§
szerint

partnerségi
egyeztetés
van partnerségi
egyeztetés
van

X

partnerségi
egyeztetés

van

van

partnerségi
egyeztetés

partnerségi
egyeztetés

van

van

partnerségi
egyeztetés

partnerségi
egyeztetés

(2) A tájékoztatók megjelenésének időpontjáról hirdetményt kell megjelentetni a település honlapján és az
önkormányzat hirdetőtábláján kellő időben a tájékoztató megjelenése előtt.
(3) A hirdetményben közölni kell a tájékoztató megjelenésének tárgyát, időpontját és a javaslatok,
vélemények beadásának határidejét.
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(4) A tájékoztató az önkormányzat honlapján illetve munkaidőben az önkormányzat hivatalos
helyiségében nyomtatott formában tekinthető meg az előzetes tájékoztatási szakaszban legalább 21 nap, a
véleményezési szakaszban legalább 30 nap időtartamig, az egyszerűsített eljárás véleményezési
szakaszában legalább 15 nap időtartamig, a tárgyalásos eljárás és az állami főépítészi eljárás tervkészítés
időszakában legalább 8 nap időtartamig, a településarculati kézikönyv és településképi rendelet esetében
legalább 15 nap.
IV.
A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja
4.§
(1) A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje: javaslatot, véleményt írásos formában az
önkormányzati hivatal titkárságán a tájékoztató megjelenésének első napjától számítva az előzetes
tájékoztatási szakaszban 21 napon, a véleményezési szakaszban 30 napon, illetve az egyszerűsített eljárás
véleményezési szakaszában legalább 15 napon belül, a tárgyalásos eljárás és az állami főépítészi eljárás
tervkészítési időszakában legalább 8 napon belül, a településarculati kézikönyv és a településképi rendelt
esetében legalább 15 napon belül lehet benyújtani.
(2) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje
szerint történik.
(3) A partner a 3.§ (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban kifejtheti
előzetes javaslatait a településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban.
(4) Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban a 3.§ (1) bekezdésében meghatározott határidőn
belül részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további –azaz a véleményezési- szakaszban nem vesz részt
és kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.
(5) A partner a véleményezési szakaszban a meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentummal
kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét.
(6) Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és azokat a
polgármester az önkormányzati főépítész felé továbbítja.
(7) Valamennyi beérkezett véleményt – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - a Korm. r. 39.§ (2)
bekezdésében meghatározott döntés meghozatalához a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.
V.
Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje
5.§
(1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a
főépítész, illetve a tervezők, az illetékes bizottság közreműködésével - javaslatot tesz, amelyet a
döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.
(2) A főépítészi válaszokról a képviselő-testület a Korm. r. 39.§ (2) bekezdésében meghatározott
határozatával egyidejűleg dönt.
(3) A nyilvántartás módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.
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VI.
Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító
eszközök
6.§
Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz valamint az elkészült településarculati
kézikönyv és településképi rendelet az elfogadástól számított 15 napon belül nyomtatott formában
kifüggesztésre kerül Kengyel Község Polgármesteri Hivatalában, és felkerül a település honlapjára.
VII.
Záró rendelkezések
7.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kengyel, 2017. március 29.

Kozák Ferencné
alpolgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

VIII. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
/írásban/
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát már 2016.
évben elfogadta a Képviselő-testület. A közbeszerzési törvény módosítása miatt korrekcióra szorul, illetve
szerette volna, ha a közbeszerzési szabályzat ismét módosításra kerülne. A hatásköröknél és a
felelősöknél próbálta szélesíteni a körét, hogy ne egy személyű döntés legyen, hanem a Képviselőtestület, illetve a Bírálóbizottság döntsön, még azokban az ügyekben is, ahol az előző szabályzat a
jegyzőnek adott döntési hatáskört. Nem igazán vett részt ezekben eddig sem. Nem ő volt a nem
közbeszerzés köteles eljárásoknál sem a beszerző, maximum a fonalak beszerzését intézte, egyéb
dolgokba nem volt bevonva, és ezekért ő lett volna a felelős. A bírálóbizottság három tagból áll. Az
állandó tagok a jegyző, a gazdaságvezető és a hivatalból 1 fő kolléga, vagy ha felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó kerül alkalmazásra, akkor a bírálóbizottságba ő is delegálható. Minden
egyes beszerzésről hárman döntenek. A közbeszerző kiválasztását, közbeszerzés kiírását, valamint a
közbeszerzés eredményét a Képviselő-testület tárgyalja meg.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kozák Ferencné alpolgármester asszony az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.

27/2017.(III.29.) Kt.
Hat áro zat

Kengyel Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kengyel Községi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
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Melléklet a 27/2017.(III.29) számú önkormányzati határozathoz

Kengyel Községi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata

Kengyel Község Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének
felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét jelen szabályzatban (a
továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg.
1. § Szabályzat célja, hatálya
(1)

A szabályzat célja, hogy rögzítse az Önkormányzat közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba
bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási
rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

(2)

A szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által kezdeményezett, közbeszerzési értékhatárt
meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, és szolgáltatás
megrendelésére, függetlenül a finanszírozás módjára.

(3)

Jelen szabályzatot kell alkalmazni az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott
intézmények által indított közbeszerezési eljárások esetében. Az önálló gazdasági
szervezettel nem rendelkező intézmények - akik a Közbeszerzési Hatóságnál, nyilvántartott
ajánlatkérők nincsenek nyilvántartva - közbeszerzési eljárásait az önkormányzat erre
kijelölt szerve készíti elő és bonyolítja le.

(4)

A Szabályzat rendelkezései kiterjednek:
a) Az önkormányzati
közreműködőikre;

közbeszerzéseket

előkészítő

és

lebonyolító

szervre

és

b) a közbeszerzési eljárásban igénybe vett külső szakértőre, szaktanácsadóra a megbízás
tartalma szerint;
c) a közbeszerzési eljárásban az önkormányzat részéről bevont személyekre, bizottságokra
és döntéshozókra.
(5)

A Jegyző felelős, hogy a közbeszerzési eljárások jogszerűen és szakszerűen kerüljenek
lefolytatásra.

(6)

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén a Jegyző nem felel a
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által végzett eljárási cselekményekért,
illetve az általa adott szaktanácsok szakszerűségéért.

(7)

Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan a Kbt-ben nevesített
beszerzési eljárásra, amelynek becsült értéke eléri vagy meghaladja a Kbt. 15. §-ában
meghatározott értékhatárokat.

(8)

Jelen szabályzatban meghatározott rendelkezésektől eltérni csak a képviselő-testület erre
vonatkozó, kifejezett döntése alapján lehetséges, ugyanakkor a Kbt., annak végrehajtási
rendeletei és az egyéb jogszabályok rendelkezésitől akkor sem lehet eltérni.

(9)

A közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzések vonatkozásában a jelen szabályzat 18.
§ szerinti rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(10) Amennyiben jogszabály e Szabályzattól eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy a jogszabály
rendelkezéseit kell alkalmazni és a Szabályzat rendelkezését figyelmen kívül kell hagyni.
(11) A Szabályzatot csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik (szubszidiaritás elve). Ahol e Szabályzat szigorúbb feltételeket támaszt, mint a
jogszabály, úgy e Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi
köre
2. § Bírálóbizottság

(1) A jegyző feladata a Bírálóbizottság létrehozásának előkészítése, javaslattétel a
bírálóbizottság tagjaira. A képviselő-testület az ajánlati felhívás elfogadásával egyidejűleg
a Kbt. 27. § (4) bekezdésében foglaltak szerint bírálóbizottságot választ.
(2) A bírálóbizottság legalább három tagból áll. Ha felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó kerül alkalmazásra akkor a bírálóbizottságba ő is delegálható. A
bírálóbizottság állhat állandó és esetileg választott tagokból. Az állandó tagok mellé
választott tagok kerülhetnek, akik lehetnek az önkormányzati hivatal szakemberei, illetve
külső szakértő(k) is.
(3) Nem lehet a bírálóbizottság tagja önkormányzati képviselő, illetve akivel szemben a Kbt.
25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn. Az önkormányzati képviselők a
bírálóbizottság értekezletein tárgyalási jogkörrel részt vehetnek.
(4) A bírálóbizottság tagjait úgy kell megválasztani, hogy rendelkezzenek a közbeszerzés
tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.
(5) A bírálóbizottság ellátja a Kbt-ben meghatározott feladatait. A bírálóbizottság feladata a
közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása, a döntési javaslatok elkészítése, továbbá
a Kbt-ben meghatározott egyéb feladatok és dokumentumok elkészítése, különösen az
alábbiak:
a. A bírálóbizottság az eljárások előkészítése során véleményezi az ajánlati, az ajánlattételi vagy
a részvételi felhívást és jóváhagyás céljából a Polgármester elé terjeszti az ajánlati
dokumentációt.
b. Az eljárásba bevont, illetve a döntéshozatalra feljogosított személyek titoktartási és
összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek tenni.
c. A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A döntéseket
egyszerű szótöbbséggel hozzák, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
Amennyiben a bírálóbizottság valamely tagja a bírálóbizottság többségi véleményével nem ért
egyet, különvéleményét az adott ülésen készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
d. A bírálóbizottság a közbeszerzési eljárás során írásbeli döntési javaslatot készít a közbeszerzési
eljárást lezáró döntést meghozó Képviselő-testület részére. A bírálóbizottság munkájáról
jegyzőkönyvet kell készíteni.

3. § Jegyző

(1)

A jegyzőt általános felelősség terheli a közbeszerzési eljárás törvényessége biztosításáért. Az ezzel
kapcsolatos észrevételeit azonnal köteles a polgármester, illetve a képviselő-testület tudomására
hozni.

24

(2)

A jegyző feladata hogy segítse a bírálóbizottság munkáját, valamint, hogy a képviselő-testület
kellő körültekintéssel válassza meg a közbeszerzési eljárásba bevont külső közbeszerzési
tanácsadót és szakértőket.

(3)

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi közzétételi és nyilvánosság biztosításával
kapcsolatos feladat elvégzése a jegyző feladata.
4. § Polgármester

(1)

A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlati-, vagy ajánlattételi felhívás végleges
szövegét a polgármester és a bírálóbizottság hagyja jóvá.

(2)

A Kbt. III fejezet (Uniós értékhatár alatti beszerezések) szerinti eljárások lefolytatása során
szükséges döntéseket és az eljárást lezáró vagy az eljárások eredményére vonatkozó döntést
képviselő-testület hozza meg.

5. § Képviselő-testület
(1)

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásokat lezáró, vagy az eljárások eredményére vonatkozó
döntéseit, továbbá a közbeszerzési tervet, annak módosításait és az éves statisztikai összegzést a
Képviselő-testület (a továbbiakban KT) határozatban hagyja jóvá.

(2)

A képviselő testület tagjai a közbeszerzési eljárásokat érintő döntéseik során név szerint szavaznak.

(3)

A Képviselő testület az eljárást lezáró döntéseit zárt ülésen hozza meg.

6. § A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(1)

Az Önkormányzat a jegyző javaslata alapján jogosult felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóval keretmegállapodást kötni, valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásakor legalább három alkalmas
gazdasági szereplőtől kért árajánlat alapján kell dönteni.

(2)

A szaktanácsadó megbízását írásba kell foglalni, a megbízási szerződésnek ki kell terjednie a
hivatal és a szaktanácsadó közötti feladatmegosztásra, a szaktanácsadó közreműködésének
kereteire, mértékére és a szaktanácsadó felelősségére. A megbízásban meg kell jelölni a
kapcsolattartásra jogosult személyeket.

(3)

A közbeszerzési szaktanácsadó megbízható az eljárás teljes előkészítésével és lebonyolításával.

(4)

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi kommunikációs feladat, mindenek előtt, de nem
kizárólagosan az eljárás dokumentumainak (eljárást megindító felhívás, ajánlati felhívás, kiegészítő
dokumentáció, jegyzőkönyvek, összegezések) megküldése a közbeszerzési szaktanácsadó feladata.

7.§ Eljárások tervezése és előkészítése

(1)

Az éves költségvetés elfogadását követően, a közbeszerzési igények ismeretében a Jegyző a Kbt.
42. § (1) bekezdésében foglaltak szerint elkészíti az éves összesített közbeszerzési terv tervezetét,
oly módon, hogy azt tárgyév március 31. napjáig a képviselő-testület elé lehessen terjeszteni. Az
éves összesített közbeszerzési tervet legkésőbb április 15. napjáig a képviselő testületnek el kell
fogadnia.

(2)

A jegyző a polgármesternek továbbítja a tervezetet, aki a dokumentumot a képviselő-testület elé
terjeszti.
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(3)

A közbeszerzési terv legalább öt évig tartó megőrzéséről a Jegyző gondoskodik. A közbeszerzési
terv nyilvános.

(4)

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az Önkormányzat honlapján, - a
közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó
közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie

(5)

Az előzetes összesített tájékoztatót a Jegyző állítja össze és teszi közzé, figyelemmel a Kbt. 42-43.
§ rendelkezéseire.

(6)

Az Önkormányzat éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerinti éves
statisztikai összegezés elkészítése a Jegyző feladata. Az éves statisztikai összegezést legkésőbb a
tárgyévet követő év május 31. napjáig a meg kell küldenie a Közbeszerzések Tanácsa részére.

(7)

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele nélküli közbeszerzési eljárások
előkészítése a Bírálóbizottság feladata. Az előkészítés során el kell végezni az adott
közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, valamint meg kell határozni a közbeszerzés
becsült értékét. Az előkészítés során a BB javaslatot tesz a választott eljárás fajtájára.

8. § Eljárások lebonyolításának általános szabályai

(1)
(2)

A közbeszerzési eljárások lebonyolítását a bírálóbizottság végzi, kivéve, ha Szaktanácsadó
igénybevételére került sor, és a vele írásban kötött szerződésben meghatározottak szerint az ő
feladata az eljárás teljes körű lebonyolítása.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása különösen az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
a) az eljárást megindító hirdetmény vagy közvetlenül megküldendő felhívás, kísérőlevél, továbbá
amennyiben kötelező vagy szükségesnek látszik, dokumentáció el-, illetve elkészítése,
melyeken belül elsősorban
1.
az alkalmassági szempontok meghatározása, ezek igazolási módjának
meghatározása,
2.
a kizáró okok meghatározása,
3.
a bírálati szempontok, súlyszámok meghatározása,
4.
a hiánypótlás kérdésének rendezése a hatályos jogszabályok szerint,
5.
részletes szerződéses feltételek vagy szerződéstervezet elkészítése, jóváhagyásra
való továbbküldése,
6.
adott esetben a közbeszerzési műszaki leírás (feladat-meghatározás) elkészítése;

b) kétszakaszos eljárás esetében a részvételi és az ajánlattételi felhívás és a dokumentációk
elkészítése;
c) a részvételi-, valamint az ajánlati felhívás és dokumentációk véleményezés és jóváhagyás
céljára történő átadása a Közbeszerzési Bizottság részére;
d) intézkedés a hirdetmények közzétételéről, megküldéséről a Hivatalos Lapnak;
e) a megjelentetni kívánt hirdetményeknél a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztősége által a
hiánypótlásra visszaküldött anyagok javítása;
f) az ajánlati/ajánlattételi (részvételi) felhívás, illetőleg a dokumentáció esetleges módosítása a
Közbeszerzési Bizottság döntése alapján;
g) az ajánlattételi (részvételi) szakaszban az ajánlattevők (részvételre jelentkezők) által feltett
kérdésekre történő válaszadás, azaz kiegészítő tájékoztatás nyújtása;
h) ajánlatok felbontásával kapcsolatos feladatok ellátása, így a részvételi jelentkezések és az
ajánlatok felbontása, és azok jogszabály szerinti tartalmának a bontási eljáráson történő
ismertetése;
i) a bontási eljárás, illetve a bontási eljáráson elhangzottak jegyzőkönyvezése, továbbá a
jegyzőkönyvnek a Kbt-ben előírt határidőn belül valamennyi részvételre jelentkező és
ajánlattevő részére történő kézbesítése;
j.) a Bírálóbizottság munkájának segítése, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése és
feladása, a szerződéskötés előkészítése;
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k). a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés esetleges módosítás esetén a szerződés
módosításáról szóló hirdetmény elkészítése és feladása;
l.) a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítéséről szóló hirdetmény
elkészítése és feladása.
(3)

A közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző lebonyolító az eljárás során köteles a Kbt., a hozzá
kapcsolódó egyéb jogszabályok és jelen közbeszerzési szabályzat előírásait betartani.

9. § A közbeszerzési eljárások fajtái

(1)

Adott közbeszerzés esetén a Kbt. 49. § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás fajtájára a
közbeszerzési eljárás előkészítésére, tárgya, becsült értéke, az eljárás lefolytatására rendelkezésre
álló idő, valamint az eljárás egyéb különös körülményeinek ismeretében a bírálóbizottság vagy a
szaktanácsadó tesz javaslatot.

(2)

A közbeszerzési eljárás fajtáját a jegyző hagyja jóvá.
10. § Eljárást megindító hirdetmény, az ajánlattételi felhívás

(1)

A jóváhagyott szövegnek megfelelő hirdetmény, felhívás megküldéséről, közzétételéről a
polgármester utasítása alapján bírálóbizottság, vagy a szaktanácsadó gondoskodik.

(2)

Amennyiben közzétételi, vagy hirdetményellenőrzési díj fizetése szükséges, ennek módját és
összegét a bírálóbizottság, vagy a szaktanácsadó határozza meg. Az Összeg befizetéséről az
pénzügyi iroda gondoskodik és a befizetési bizonylat másolatát elektronikusan megküldi a
bírálóbizottság, vagy a szaktanácsadó részére.
Ha a feladott hirdetmény hiánypótlása válik szükségessé akkor ezt a bírálóbizottság, vagy a
szaktanácsadó végzi el.

(3)

11. § Dokumentáció elkészítése, rendelkezésre bocsátása

(1)

Az önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében a bírálóbizottság gondoskodik az ajánlatkérési
dokumentáció elkészíttetéséről és az ajánlattevőknek történő megküldéséről, illetőleg rendelkezésre
bocsátásáról.

(2)

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM
rendelet 6. § (4) bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
ellenjegyzéssel köteles ellátni:
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat;
b) a bontási jegyzőkönyve(ke)t;
c) az összegezést.

(3)

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges külső szakértők bevonásáról, azok díjazásáról a
bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
12. § Kiegészítő tájékoztatás

(1) Ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő további írásbeli, kiegészítő tájékoztatást kér, a
tájékoztatás megadásáról - szükség esetén külső tanácsadók bevonásával - bírálóbizottságnak, kell
gondoskodnia.
(2) Ha a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatást konzultáció formájában adnak, a
bírálóbizottságnak kell gondoskodnia arról, hogy a konzultációról jegyzőkönyv készüljön.
(3) Az elkészült jegyzőkönyvek érintetteknek való megküldéséért a jegyző tartozik felelősséggel.
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13. § Bírálati szempontok

(1)

Az ajánlatok bírálati szempontját a Kbt. 76. § (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban a
bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester hagyja jóvá.

(2)

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének esetén annak részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 24. § szerint kell íz értékelési szempontokat meghatározni.

(3)

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének esetén a legjobb ár-érték arány, valamint a minőség alapú
kiválasztás szempontjának érvényre juttatása érdekében az ajánlati ár az értékelés során nem
vehető nagyobb mértékben figyelembe, mint a többi értékelési szempont együttesen.
14. § Ajánlati és teljesítési biztosíték

(1)

A bírálóbizottság dönt arról, hogy az eljárásban való részvétel feltételéül meghatározza- e az
ajánlati biztosíték adását, illetőleg a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződéssorán teljesítési és
jóteljesítési biztosítéknyújtást előírja-e.

(2)

A pénzben nyújtott biztosíték kezelését az Önkormányzat pénzügyi szabályzatának megfelelően
a pénzügyi iroda végzi.

(3)

Az ajánlati biztosíték visszafizetéséről, illetőleg visszaszolgáltatásról a bírálóbizottság
tájékoztatása alapján a jegyző utasítására a pénzügyi iroda vezetője gondoskodik. A teljesítési és
jóteljesítési biztosíték felhasználásáról, és teljes, vagy részbeni visszafizetéséről az eljárásba
bevont szakértő (adott esetben műszaki ellenőr, műszaki iroda), a bírálóbizottság tájékoztatása
alapján a jegyző utasítására a pénzügyi iroda vezetője gondoskodik.

15. § Kizáró okok, alkalmassági feltételek

(1)

A kizáró okok az alkalmassági- és érvényességi feltételek meghatározása a bírálóbizottság és a
szaktanácsadó feladata. Az ő javaslatuk alapján a kizáró okokat az alkalmassági- és érvényességi
feltételeket a polgármester hagyja jóvá.

(2)

A bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület illetőleg a Kbt. III. rész szerinti eljárások
esetében a polgármester dönthet az ajánlattevő (vagy részvételre jelentkező) kizárásáról.

16. § Ajánlatok benyújtása és felbontása
(1)

A benyújtott ajánlati dokumentáció őrzéséről és illetéktelenektől való elzárásáról a jegyző
gondoskodik.
17. § Az ajánlatok elbírálása, szerződéskötés

(1)

Az ajánlatok elbírálása során a Szaktanácsadó a közbeszerzési szempontok szerinti írásbeli
szakvéleményt és döntési javaslatot készít a bírálóbizottság részére. A Bírálóbizottság ennek szem
előtt tartásával készíti el javaslatát az eljárást lezáró döntéséhez a polgármester, vagy a Képviselőtestület részére, melyet a jegyzőnek ad át.

(2)

A határozati javaslatot a jegyző készíti el és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(3)

A képviselő-testület megtárgyalja a bírálóbizottság bírálati dokumentációját és az eljárás
eredményére, nyertesére vonatkozó javaslatát.
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(4)

Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményes volt, azaz van az eljárásnak nyertese, akkor a
önkormányzat köteles szerződést kötni. A szerződés aláírására a képviselő-testület adott
közbeszerzésre vonatkozó, szerződéskötésre felhatalmazó határozata alapján a polgármester
jogosult.

(5)

Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelen eljárással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a
polgármester tartozik felelősséggel.

(6)

A Kbt. előírása alapján gondoskodni kell a közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről., az írásbeli
összegezés megküldéséről. A feladatok ellátásáért a polgármester, illetve a jegyző felelős.
18. § A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű
beszerzésekre vonatkozó szabályok

(1)

Az ajánlatkérő és a nevében eljáró személy
a) E fejezet alkalmazásában ajánlatkérő Kengyel Község Önkormányzata.
b) E fejezet alkalmazásában az ajánlatkérő nevében a bírálóbizottság jár el.

(2)

Az Ajánlatkérő nevében eljáró felelősségi köre
- a versenyeztetési eljárás tárgyának meghatározása,
- az ajánlattevők alkalmassági, illetve alkalmatlanná nyilvánítási feltételei meghatározása,
- a választható kizáró okok meghatározása,
- a pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei meghatározása,
- az értékelési szempont, továbbá az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
a bírálati részszempontok megválasztása és azok súlyának megadása az értékelési pontokkal
és módszerrel együtt,
- támogatásból megvalósuló beszerzés esetében a versenyeztetési eljárás során a pályázatban
előírt versenyeztetésre vonatkozó követelmények betartása,
- az ajánlattételi határidő meghatározása,
- az ajánlattételre felkértek megnevezése. Ajánlattételre legalább 3 lehetséges ajánlattevőt
kell felkérni)

(3)

Ajánlati felhívás
a) Az ajánlati felhívás tartalmaz minden olyan adatot, tényt, ami az ajánlattevők számára megadja
a szükséges információt az ajánlataik összeállításához.
b) Az ajánlatkérő nevében eljáró az eljárás megindítására a melléklet szerinti ajánlati felhívást az
általa meghatározott számú ajánlattevőnek egyidejűleg, elektronikus (E-mail, vagy Fax)
és/vagy postai úton továbbítja.
c) Az ajánlati felhívásban az ajánlattételi határidőket minden esetben úgy kell meghatározni, hogy
az ajánlattevőknek megfelelő idő álljon rendelkezésre ajánlataik ajánlati felhívás szerinti
összeállítására.

(4)

Bírálati szempontok
a) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy, ha az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása
bírálati szempontot választja, a bírálati részszempontok között mindig meg kell adni az
ellenszolgáltatás mértékének (vállalási ár) részszempontját.

(5)

Az ajánlattevő
a) Ajánlattevő az írásban ajánlattételre felhívottakon kívül más gazdasági szereplő nem lehet.
b) Ha az ajánlatkérő nevében eljáró személy ajánlati dokumentációt készít, a szabályzat ajánlati
dokumentációra vonatkozó előírásait e fejezet esetében is alkalmazni kell.

(6)

Az ajánlattevő alkalmassága, illetve alkalmatlanná nyilvánítási feltételei
Feltételként pénzügyi és/vagy gazdasági és/vagy műszaki és/vagy szakmai alkalmassági
szempontokat lehet meghatározni.

(7)

Dokumentálásért felelősök meghatározása
a) Az ajánlatkérő nevében eljáró az eljárás előkészítésére és lebonyolítására igénybe veheti az
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködését.
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19. § Dokumentálás
(1)

Az Önkormányzat minden egyes közbeszerzési eljárást - annak előkészítésétől az eljárás alapján
kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni.

(2)

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban
keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 46. § (2) bekezdése], illetőleg a
szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban
jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig
kell megőrizni.

(3)

Az Önkormányzat köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző vagy más
illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni.

20. § Belső ellenőrzés
A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését az Önkormányzatnál a Jegyző vagy az általa kijelölt
személy végzi.
21. § Záró rendelkezések

(1)

A szabályzat előírásait a Kbt-ben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2)

Jelen szabályzat az elfogadást követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően
indult közbeszerzési eljárásoknál kell alkalmazni. E szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a
63/2016. (V.31.) számú önkormányzati határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat hatályát
veszíti.

Kelt: Kengyel, 2017.március 29. napján

..........................................................
Nagy Szilárd
polgármester

IX. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel belterületi utak helyreállításának műszaki ellenőrzésének lebonyolításáról
/írásban/
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy nem közbeszerzés köteles eljárás, de ugyanúgy itt is a három árajánlatot
meg kell kérni. Már majdnem aláírta Polgármester Úr a Kengyel belterületi utak helyreállítása műszaki
ellenőrzésének lebonyolítására vonatkozó szerződést, ami az Önkormányzatnak nem lett volna kedvező
és előtte árajánlatot sem kért. Sajnos annyi pénze nincs az Önkormányzatnak, amennyi ebben a
szerződésben meg volt határozva. Próbálnak a keretek között maradni, és a legkedvezőbb ajánlatot
elfogadni, hogy ne kerüljön az Önkormányzat olyan helyzetbe, mint az elmúlt évben.
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Kozák Ferencné alpolgármester asszony elmondja, hogy ha meg lesz a három árajánlat a legkedvezőbbet
kell választani.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kozák Ferencné alpolgármester asszony az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.

28/2017.(III.29.) Kt.
Hat áro zat

Kengyel belterületi utak helyreállításának műszaki ellenőrzési feladatai

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel belterületi utak
helyreállításának műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására 3 céget keres meg
árajánlat készítésére.
Határidő: 2017. április 15.
Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Irattár

X. NAPIREND:
Előterjesztés az NHSZ díjkompenzációval kapcsolatos nyilatkozat /írásban/
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy 2017. március 1-én Dr. Vincze Gyula az Önkormányzat jogi képviselője
részt vett az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kért
megbeszélésen, ahol a szolgáltató jogi képviselőjével és az egyik ügyvezetőjével egyeztetett és kérték,
hogy az Önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy hajlandó-e valamennyi összeget kifizetni a
díjkompenzációból, amit állítólag jogosan követelnek. Az adósságrendezési eljárás ellen nem
fellebbeztek. A Szolgáltató ezt a nyilatkozatot várja. Az Önkormányzatnak saját forrás nem áll
rendelkezésre a díjkompenzáció kifizetésére, erről a szerződéskötéskor is nyilatkozott az Önkormányzat,
hogy saját költségvetéséből a díjkompenzációs díjat nem tudja kifizetni, csak pályázati forrásból. Az
elmúlt évben az Önkormányzat próbálta megigényelni a rendkívüli önkormányzati támogatásban a
díjkompenzáció összegét, de a Belügyminisztérium nem támogatta. Az NHSZ Kft. 2015. évre megkapta
a Minisztériumtól a díjkompenzációt. Az Önkormányzat a 2014. évi díjkompenzációt kifizette.
Véleménye szerint semmilyen követelesése nem lehet a cégnek.

Kozák Ferencné alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Oravecz Mihály képviselő tag elmondja, hogy saját forrás nem áll rendelkezésre díjkompenzáció
kifizetésére. A szolgáltató próbálkozik.

Kozák Ferencné alpolgármester asszony az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.

29/2017.(III.29.) Kt.
Hat áro zat

NHSZ díjkompenzációval kapcsolatos nyilatkozat

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szemétszállítással
kapcsolatosan, az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság által követelt díjkompenzációt sem teljes összegben,
sem részben nem tudja kifizetni a saját költségvetése terhére.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr Fekete Nóra jegyző
NHSZ Szolnok Kft.
Irattár

XI. NAPIREND:
Előterjesztés a köztisztviselői illetményalap emeléséről /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselő-testület 2017. február 15-én tárgyalta a Kengyel Községi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői illetményalapjának megállapításáról szóló
előterjesztést, de akkor a jegyzőkönyv készítésekor az I. és a II. változat benne maradt a határozat
kivonatban. A Kormányhivatal állásfoglalása szerint a 14/2017.(II.15.) Kt. határozatot hatályon kívül kell
helyezni, és újra el kell fogadnia a Képviselő-testületnek.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony az előterjesztésben szereplő A) határozati javaslatot szavazásra
bocsátja, melyet a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal elfogadja.
Ezután alpolgármester asszony az előterjesztésben szereplő B) határozati javaslatot szavazásra bocsátja,
melyet a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 ellenszavazat mellett nem fogadja el.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
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30/2017.(III.29.) Kt.
Hat áro zat
Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői
megállapításáról

illetményalapjának

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft-ról 44.500,- Ft-ra való emelését támogatja, és felkéri a
polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe az emeléssel járó
többletköltségeket.
Határidő: 2017. február28.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
A Képviselő-testület a 14/2017.(II.15.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.
Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Irattár

XII. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonában lévő kengyeli 086/27 hrsz-ú
ingatlanból 500 m² terület bérbeadásáról /írásban/
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
Meghívott vendég: Kozák János NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ügyvezetője
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést és elmondja, hogy a szóban forgó 500 m2
területen nem folyik most sem termelés.
Kozák János az NNK Kft. ügy vezetője a bérelni kívánt területet térképen mutatja meg a Képviselőtestületnek.
Kozák János NNK Kft. ügyvezetője elmondja, hogy amit bérelni kíván 500 m2-es területet, ahhoz építeni
kell egy 3 méter széles és 43,83 m hosszú utat, hogy megközelíthető legyen. Ezt a területet ki kell
vonatni, mivel gazdasági társaság nem bérelhet szántót. A kút jelenlegi működésén annyi változna, hogy a
gáz nem a kék csövön menne, hanem a gázmotoron keresztül égetődne el. Ez időszakosan működne
október 15-től április 15-ig, míg a fóliafűtés tart. Ha később nagyobb lesz a fólia az egész elektromos
áramot el tudja használni. Eddig a levegőbe ment.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály képviselő tag és Kozák Ferencné alpolgármester asszony.
A feltett kérdésekre Kozák János NNK Kft. ügyvezetője és Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ,
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás:
Oravecz Mihály képviselő tag úgy gondolja, hogy most viszont lenne lehetőség, hogy 60%-al kevesebb
legyen a villanyszámla. A konténerben a belső dekor szintet, a plafon szintből alul-felül el lehetne venni
két centit és a gégecsöveket át lehetne húzni és a padlót kellene megcsinálni és így alulról talajfűtés lenne.
Ki kell váltani az elektromos fűtést.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony az előterjesztést szavazásra bocsátja.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
31/2017.(III.29.) Kt.
Határozat
A Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonában lévő kengyeli 086/27 hrsz-ú ingatlanból 500 m²
terület bérbeadásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő kengyeli 086/27 hrsz-ú
ingatlanból 500 m² területet bérbe ad az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft-nek(4025 Debrecen, Iskola u. 3.).
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025
Debrecen Iskola u. 3.)
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Melléklet a 31/2017.(III.29.) Kt. határozathoz
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Kengyel, 2017. március ……..

…………..................................
NNK Kft.
képv.: Kozák János ügyvezető
bérlő

………………………………..
Kengyel Község Önkormányzata
Képv.: Nagy Szilárd polgármester
bérbeadó

Ellenjegyzem:

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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Napirenden kívüli hozzászólás:
Oravecz Mihály képviselő tag úgy látja, hogy polgármester úr egyre komolytalanabb. Méltatlan egy
testületi üléshez, ami itt hetek-hónapok óta zajlik, ezért javasolja a Képviselő-testület feloszlását.
Németh Lajos képviselő tag véleménye szerint minden képviselő tagnak, jegyző asszonynak és
polgármester úrnak össze kell ülnie és együtt kell megbeszélni hogyan tovább. Nem szabad
elhamarkodottan dönteni.
Oravecz Mihály képviselő tag elmondja, hogy ezt le kell zárni, ez így nem mehet tovább.
Persze rejtsünk el mindent, tegyünk a szőnyeg alá mindent, fogalmazzuk át a testületi ülések
jegyzőkönyveit csak azért, hogy szép színben tüntessük fel magunkat.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony elmondja, hogy nem szabad a települést meghurcoltatni. A
Képviselő-testület ne hozza már ország világ szájára a települést.
Nem fogalmazzuk át a jegyzőkönyveket.
A TATA gépjármű ügyét meg kell beszélni, úgy hogy polgármester úr is ott legyen, és együtt kell
megvitatni, hogyan tudnák ezt megoldani.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy igazából, ha az Önkormányzat a döntéseihez
ragaszkodik a Képviselő-testületi tagok hatan vannak, polgármester úr egyedül van. Az önkormányzat a
célját ki tudja mutatni azzal, hogy nem szavazza meg, azokat az ügyeket, amikkel tényleg nem ért egyet.
Elmondja a TATA gépjármű ügyével kapcsolatosan bizonytalan, nem tudja, mit tegyen, de biztos, hogy a
törzskönyvet nem akarja kiadni a kezéből, mivel már csak ez bizonyítja, hogy az Önkormányzaté a
gépkocsi. Biztos benne, hogy az a személy, aki megvette ezt a gépjárművet és már ráköltött 400.000
forintot, menni fog a pénze után. Nem az Önkormányzat adta el neki.
Ha nem mondjuk el a képviselő-testületnek a problémákat, akkor nem tud semmiről.
Oravecz Mihály képviselő tag elmondja, ha nem tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait se a
gazdaságvezető és se a jegyző asszony az Önkormányzatnál felmerülő problémákról, akkor kivonják a
testületet abból a felelősségből, hogy egyáltalán tudjanak az egész dologról, így viszont mivel az ő
felelőségük is, ne legyen már az, hogy polgármester úr megsértődik és elmegy.
Tóth-Varga Valéria képviselő tag elmondja, hogy polgármester úrral le kell ülni és meg kell beszélni
ezeket a dolgokat.
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy a Képviselő-testületnek össze kell fognia, mindent meg
kell beszélnie. Nem szabad feloszlatni a testületet. Polgármester Úr, és minden testületi tag letette az
esküt, amit komolyan kell venni, hogy mindent a legjobb tudása szerint a településért tesz.
Nagyon el kell gondolkodni, hogy mit kellene csinálni az ártézi kúttal, egyenlőre nem tud
adósságrendezési eljárást indítani a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt., mivel 2018. év elején telik le a
részletfizetési megállapodás, de utána 22.000.000 forintot fognak követelni az Önkormányzattól, ami
nagyon sok pénz, mivel 29.000.000 forint folyik be egész évben iparűzési adóból. Ennek a cégnek
605.000 forintot kellene havonta fizetnie az Önkormányzatnak. Véleménye szerint erre a díszkútra csapot
kellene szereltetni. Magas a fenntartási költsége.
Oravecz Mihály képviselő tag elmondja, hogy a kutat nyithatóvá kellene tenni vagy fotocellás
mozgásérzékelőt kellene rá szereltetni.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a 4/35 hrsz-ú ingatlanból a 5886 m2 beépítetlen terület
értékesítése után, annak a teljes összegét szeretné bele tenni a VIKUV Zrt. által követelt tartozásába.
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Mivel több napirend nem hangzott el, Kozák Ferencné alpolgármester megköszöni a megjelenést az
ülést berekeszti.

K.m.f.

Kozák Ferencné
alpolgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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