TÁRGYMUTATÓ
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. július 23-án megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez

69/2019.(VII.23.) Kt. Hat.

A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé
nyilvánításáról

70/2019.(VII.23.) Kt. Hat.

A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz támogatás igénylése

71/2019.(VII.23.) Kt. Hat.

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című,
TOP-l.2.1-16-JN1 -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi
major Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása

72/2019.(VII.23.) Kt. Hat.

TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai
értékeinek megőrzése pályázat kivitelezési feladatainak
elvégzéséhez ajánlat kérés
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 23-án, 14:00 órakor
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Nagy Szilárd polgármester valamint
Kozák Ferencné alpolgármester, Guttyán Edina, Oravecz Mihály, Németh Lajos, Varga
Márta és Csabainé Bártfai Margit testületi tagok.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Bartók László
Pozsa Sándorné

az önkormányzat helyettesítő jegyzője
az önkormányzat gazdaságvezetője

Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző
Nagy Szilárd polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok
közül mindenki megjelent /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a kiegészítéssel,
hogy a nyílt ülés 3. napirendi pontjaként a TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai
értékeinek megőrzése pályázat kivitelezésére ajánlat kérésről szóló előterjesztést tárgyalja meg a
Képveselő-testület.
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, vlamint az ülés előtt mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
69/2019.(VII.23.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés a.)
pontjában foglaltak szerint az 1. napirendi pontot zárt üléssé nyilvánítja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c.)
pontjában foglaltak szerint az 2. napirendi pontot zárt üléssé nyilvánítja.
N A P I R E N D E K:
Nyílt ülés:
1. Pályázat benyújtása a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz szükséges támogatásra
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
2. A TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése
pályázat közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2

3. A TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése
pályázat kivitelezésére ajánlat kérés 2 körben
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Zárt ülés:
1. „Kengyel Községért” Kitüntető díjak odaítélése
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2. A Büszke Vidék Fesztivál megrendezéséhez kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető

I. NAPIREND:
Pályázat benyújtása a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz szükséges támogatásra /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester a barnakőszén beszerzését javasolja.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy ebben
az évben is barnakőszén, lágy lombos tűzifa és kemény lombos tüzifa beszerzésére lehet pályázni. A
Képviselő-testületnek kell az idén is dönteni, melyik tüzelőanyag beszerzésére nyújtsák be az igényt. A
lakosság elfogadta az előző években kiosztott barnakőszént, kiszállítása sokkal egyszerűbb és gyorsabb,
mint a tüzifa kiosztása.
Nagy Szilárd polgármester a barnakőszén beszerzését javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás
Németh Lajos testületi tag: A barnakőszén sokkal jobban követhető, mint a tüzifa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester jaqvasolja a Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igényléséről szóló előterjesztésben szereplő a.) pontja szerinti
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
70/2019.(VII.23.) Kt.
Határozat
A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylése
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminiszter
pályázati kiírása - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásáról-alapján támogatási igényt nyújt be 1.422 q barnakőszén
beszerzéséhez.
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Az önkormányzat a barnakőszén beszerzéséhez 902.970- ft saját erőt
biztosít.
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelőanyagban részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelő beszerzését követő 10 napon
belül a szociális rászorultságról, és az igénylés részletes feltételeit
tartalmazó rendeletét megalkotja.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Irattár

II. NAPIREND:
A TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat
közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
2019. május 23-i közbeszerzési eljárásra a hét cég közül, két szolgáltató nyújtott be az Önkormányzat
részére árajánlatot, a KOMA EXCLUSIVE Korlátolt Felelősségű Társaság és a Stabil-Bau 21 Korlátolt
Felelősségű Társaság, de mindkettő ajánlata érvénytelen, ezért az eljárást eredménytelenek kell
nyilvánítani.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdések:
Kozák Ferencné alpolgármester kérdése: A két cég által benyújtatt ajánlat miért lett érvénytelen?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Az egyik cég alulárazta az ajánlatot, a másik szolgáltatónál
hiányosságok voltak, a formai követelményeknek nem felelt meg.
Németh Lajos képviselő kérdése: Az új árajánlatokat ugyan azoktól a szolgáltatóktól kéri ismét az
Önkormányzat?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: A jelenlegi határozati javaslatban nem minden szolgáltató volt az előző
árajánlat kérésnél.
Nagy Szilárd polgármester válasza: A két cégtől, akik most nyújtottak be ajánlatot, azoktól nem lehet
újból árajánlatot kérni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-16-JN1 -2017-00005 azonosító számú
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról szóló határozati javaslat elfogadását, melyre név szerinti szavazást rendel el és ennek
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levezetésére felkéri a jegyzőt. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző névsor szerint szólítja a képviselőket.
(A névszerinti szavazás eredménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
71/2019.(VII.23.) Kt.
Határozat
Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-16-JN1 -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major
Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

1. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-16-JN1 -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major
Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.
2. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-16-JN1 -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major
Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során 1. rész tekintetében
KOMA EXCLUSIVE Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott ajánlatának érvénytelenségét a Kbt.
73.§. (1) bekezdés e), (2) bekezdés, (4) bekezdés pontjai alapján.
3. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-16-JN1 -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major
Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során 1. rész tekintetében
Stabil-Bau 21 Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott ajánlatának érvénytelenségét a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján.
4. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-16-JN1 -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major
Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során 2. rész tekintetében
Stabil-Bau 21 Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott ajánlatának érvénytelenségét a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján.
5. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-16-JN1 -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major
Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során 2. rész tekintetében
KOMA EXCLUSIVE Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott ajánlatának érvénytelenségét a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
6. A Képviselő- Testület a Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-16-JN1 -2017-00005 azonosító számú
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
III. NAPIREND:
A TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat
kivitelezésére ajánlat kérés 2 körben /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Nagy Szilárd polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 KengyelBagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat kivitelezési feladatainak elvégzéséhez ajánlat
kérésről szóló határozati javaslatot.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
72/2019.(VII.23.) Kt.
Határozat
TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat
kivitelezési feladatainak elvégzéséhez ajánlat kérés
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő –testület a TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 KengyelBagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat kivitelezési feladatainak elvégzésére új
közbeszerzési eljárást határoz meg:
A kivitelezési munkák elvégzéséhez ajánlat tételre felkéri, felhívja az alábbi cégeket:
1.

Aqua Holding Kft.
6760 Kistelek Rákóczi út 17.

2.

Kör Bar Bau Kft.
5083 Kengyel Rákóczi út 22.

3.

KTSZ-Reb Kft.
1136 Budapest Tátra utca 5 A ép al. 2.

4.

Köves Trans Kft.
5624 Doboz Széles utca 1.

5.

LA-ZA Color Kft.
5362 Tiszaörs Rákóczi Ferenc út 55

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Érintett közbeszerzők
Irattár

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester a nyílt ülést berekeszti. A Kengyel
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése zárt ülés keretében folytatódik.
K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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