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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. szeptember 05-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez

85/2019.(IX.05.) Kt. Hat.

A napirendi pontokra tett javaslatról

86/2019.(II.05.) Kt. Hat.

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI 2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai
értékeinek megőrzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása

87/2019.(II.05.) Kt. Hat.

Kengyel belterületi utak zúzott kővel való borításának, hengerezésének
és kátyúzásának elvégzésével kapcsolatos árajánlat elbírálása

88/2019.(II.05.) Kt. Hat.

A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat
megírásának elvégzésére ajánlat kérés
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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 5. napján, 15:30 órakor
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Guttyán Edina és Varga Márta testületi tagok.

Bejelentéssel van távol: Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit és Németh Lajos 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. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major
Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításról
2. Kengyel belterületi utak zúzott kővel való borításának, hengerezésének és kátyúzásának elvégzésével
kapcsolatos árajánlat elbírálásáról
3. A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat megírásának elvégzésére
ajánlat kérés

A napirendre 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.

85/2019.(IX.05.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot e l f o g a d j a .
Nyílt ülés:
1.

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major
Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
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2.

Kengyel belterületi utak zúzott kővel való borításának, hengerezésének és kátyúzásának
elvégzésével kapcsolatos árajánlat elbírálásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető

3.

A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat megírásának elvégzésére
ajánlat kérés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető

I. NAPIREND:
Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai
értékeinek megőrzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -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 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 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi határozatot.

86/2019.(IX.05.) Kt.
Határozat
Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -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.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai
értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai
értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során 1. rész tekintetében nem nyújtottak be
érvénytelen ajánlatot.
3. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai
értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során 2. rész tekintetében nem nyújtottak be
érvénytelen ajánlatot
4. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai
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értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során 1. rész tekintetében érvényes ajánlatot
tevők neve és indoklása:

1. KÖVES TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 5624 Doboz Széles utca 1.
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 23 028 750
1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás
lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában: 6
2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt
gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): 0
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét
képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok alapján
érvényesnek nyilvánította.
Pontszám: 6 679,1331
2. Ajánlattevő neve:
KTSZ-REB Kft.
Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5.A. ép.al. 2.
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 21 150 700
1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás
lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában: 12
2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt
gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): 40
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét
képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok és
igazolások alapján érvényesnek nyilvánította.
Pontszám: 9000.0000

5. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai
értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során 1. rész tekintetében nyertes ajánlattevő
neve és indoklása:
KTSZ-Reb Kft.
Székhely: 1136 Budapest Tátra utca 5. A ép. al. 2.
Adószám: 26391728-2-41
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75995926
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen):
21 150 700
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1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás
lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában: 12
2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt
gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): 40
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította,
hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az
ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú”
ajánlatot ajánlotta.
6. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai
értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során 2. rész tekintetében érvényes ajánlatot
tevők neve és indoklása:
1. Ajánlattevő neve:
KÖVES TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 5624 Doboz Széles utca 1.
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 48 757 164
1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás
lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában: 6
2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt
gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): 0
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét
képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok alapján
érvényesnek nyilvánította.
Pontszám: 6 684,4148
2. Ajánlattevő neve:
KTSZ-REB Kft.
Székhely: 1136 Budapest utca 5.A.ép.al. 2.
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 44 817 688
1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás
lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában: 12
2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt
gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): 53
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét
képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok és
igazolások alapján érvényesnek nyilvánította.
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Pontszám: 9000.0000
7. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai
értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során 2. rész tekintetében nyertes ajánlattevő
neve és indoklása:
KTSZ-Reb Kft.
Székhely: 1136 Budapest Tátra utca 5 A ép al. 2.
Adószám: : 26391728-2-41
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75995926
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 44 817 688
1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi
eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában:
12
2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt
gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): 53
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő
megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi
feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére
alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
KTSZ-Reb Kft. (1136 Budapest Tátra utca 5 A ép al. 2.)
Irattár

II. NAPIREND:
Kengyel belterületi utak zúzott kővel való borításának, hengerezésének és kátyúzásának elvégzésével
kapcsolatos árajánlat elbírálásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként
elmondja, hogy zúzottkő kiterítésének elvégzésére 3 árajánlatot kértek, melyből 2 ajánlat érkezett. Mindkét cég az
által ajánlott összegért vállalja, hogy azt a mennyiségű zúzott követ, amivel az Önkormányzat rendelkezik kiteríti
azokra az utcákra, amit az Önkormányzat a korábbi ülésen meghatározott, vagyis a Liliom utcára, Vasvári útra,
Széchenyi útra, Arany János útra. A két árajánlatot benyújtó cég közül a legalacsonyabb ajánlatot KTSZ-REB Kft.
nyújtotta be.
Nagy Szilárd polgármester az előbb elhangzottakhoz kiegészítésként elmondja, hogy amennyiben még marad a
kőből a Rákóczi útra és a Bajcsy-Zsilinszky útra kátyúzását kellene megoldani.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a Rákóczi útnak azt a részét lehet ezzel a kővel kátyúzni, ami nincs
a pályázatban, mivel még nem bírálták el az erre az útra beadott pályázatot.
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A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés:
Guttyán Edina képviselő tag kérdése: Erre a fedezet meg van?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Az Önkormányzat költségvetésben erre a célra elfogadta a Képviselőtestület.
Kozák Ferencné képviselő tag kérdése: Mikor kezdik a munkát?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: A vállalkozási szerződés aláírása után rögtön.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Kengyel belterületi utak zúzott kővel való borításának, hengerezésének és
kátyúzásának elvégzésével kapcsolatos árajánlat elbírálásáról szóló előterjesztés elfogadását javasolja, melyet
szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi határozatot.

87/2019.(IX.05.) Kt.
Határozat
Kengyel belterületi utak zúzott kővel való borításának, hengerezésének és kátyúzásának elvégzésével
kapcsolatos árajánlat elbírálása
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kengyel, Liliom utca,
Vasvári út, Széchenyi út, Arany János út zúzott kővel való borításával, hengerezésével, továbbá
a Rákóczi út és Bajcsy-Zsilinszky út kátyúzásával a KTSZ-REB Kft. (Székhely: 1136
Budapest, Tátra utca 5. A. ép.al. 2., adószáma: 26391728-2-41) vállalkozást bízza meg, bruttó
2.650.000 ft összegért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Nagy Szilárd polgármestert a mellékelt vállalkozói
szerződés aláírására.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. KTSZ-REB Kft. (Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép.al. 2.
4. Irattár
A vállalkozási szerződés-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III. NAPIREND:
A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat megírásának elvégzésére ajánlat kérésről
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
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Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a telek összevonás után tudja az Önkormányzat benyújtani
engedélyeztetésre a terveket.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat megírásának
elvégzésére ajánlat kérésről szóló előterjesztés elfogadását javasolja, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi határozatot.

88/2019.(IX.05.) Kt.
Határozat

A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat megírásának elvégzésére ajánlat kérés
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat a TOP-1.4.1-19
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton részt kíván venni.
A pályázat megírásának elvégzésére ajánlat tételre felkéri, felhívja az alábbi cégeket:
1. HBMFÜ Nonprofit Kft., /Korbeák György ügyvezető/ 4024 Debrecen, Piac u 54.
2. Lenerg Energiaügynökség Nonprofit Kft., /Vámosi Gábor ügyvezető/ 4032 Debrecen, Egyetem
tér 1.
3. Magyar Környezet gazdaságtani Központ, /Fucskó József elnök/ 1013 Budapest, Pauler u. 2.
III/1.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Er r ől é r te sül :
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Érintett cégek
Ir at t ár

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

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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