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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

2018. január 23-án megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

9/2018.(I.23.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 

10/2018.(I.23.) Kt. Hat. A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Helyi 
gazdaságfejlesztés keretében piac építése” című pályázathoz 
kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásáról 

11/2018.(I.23.) Kt. Hat. A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosítószámú, „Kengyeli 
Egyesített Szociális Otthon felújítása” című pályázathoz 
kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásáról 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018 .január 23-án, 14:30 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos és Oravecz Mihály testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Guttyán Edina, Csabainé Bártfai Margit és Varga Valéria testületi tagok 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 

 
Jegyzőkönyvvezető 
 Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A rendkívüli Képviselő-testület ülésének összehívása a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2017.(VIII.01.) számú önkormányzati rendelet 11.§ (8) bekezdése 
alapján telefonon történt. 

 

Nagy Szilárd polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

Nyílt ülés 
1. A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Helyi gazdaságfejlesztés keretében piac 

építése” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásáról 
 

2. A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosítószámú, „Kengyeli Egyesített Szociális Otthon 
felújítása” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásáról 
 

 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
9/2018.(I.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
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N y í l t  ü l é s :  
 

1. A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Helyi gazdaságfejlesztés keretében piac 
építése” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

2. A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosítószámú, „Kengyeli Egyesített Szociális Otthon 
felújítása” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 
 

 
I. NAPIREND: 
 
A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Helyi gazdaságfejlesztés keretében piac építése” 
című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az 
Önkormányzat a TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Helyi gazdaságfejlesztés keretében 
piac építése” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására három Kft.-től kért 
árajánlatot. Amennyiben a projektmenedzsment munkája közben, ha hivatali dolgozó is részt vesz, akkor 
szorgalmazza, hogy mindenféleképpen valamilyen juttatás járjon neki. A piac bontásakor a bontott anyag 
az Önkormányzaté marad. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a benyújtott három árajánlat közül a legkedvezőbb 
ajánlatot a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. nyújtotta be. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Helyi 
gazdaságfejlesztés keretében piac építése” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok 
ellátására benyújtott árajánlatok közül a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ajánlatát elfogadásra javasolja, 
melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
10/2018.(I.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Helyi gazdaságfejlesztés keretében piac építése” 
című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásáról 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 01. 19-én kelt ajánlata alapján, a TOP-1.1.3-
15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Helyi gazdaságfejlesztés keretében piac építése” című pályázathoz 
kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásával az alábbi szervezetet bízza meg: 

 
Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Nagy Szilárd polgármester 
Határidő:  2018. február 28. 
 
Értesülnek:  

1. Nagy Szilárd polgármester  
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Mezőtúri Városfejlesztési Kft.  5400. Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 
4. Irattár 

 
 
 
II. NAPIREND: 
 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosítószámú, „Kengyeli Egyesített Szociális Otthon felújítása” 
című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az 
Önkormányzatunk a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosítószámú, „Kengyeli Egyesített Szociális 
Otthon felújítása” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására három Kft.-től 
kért árajánlatot. A három cég közül a legkedvezőbb árajánlatot ennél a pályázatnál is a Mezőtúri 
Városfejlesztési Kft. adta.  
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. 
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadtak. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosítószámú, „Kengyeli 
Egyesített Szociális Otthon felújítása” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok 
elvégzésére benyújtott árajánlatok közül a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ajánlatát elfogadásra javasolja, 
melyet szavazásra bocsát. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
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11/2018.(I.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosítószámú, „Kengyeli Egyesített Szociális Otthon felújítása” 
című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 01. 19-én kelt ajánlata alapján, a TOP-4.2.1-
15-JN1-2016-00023 azonosítószámú, „Kengyeli Egyesített Szociális Otthon felújítása” című pályázathoz 
kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásával az alábbi szervezetet bízza meg: 

 
Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Nagy Szilárd polgármester 
Határidő:  2018. február 28. 
 
Értesülnek:  

1. Nagy Szilárd polgármester  
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 5400. Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 
4. Irattár 

 
 
 
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 
 
Nagy Szilárd         Dr. Bartók László 
polgármester         helyettesítő jegyző 


