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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2020. június 30-án megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

73/2020.(VI.30.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 

74/2020.(VI.30.) Kt. Hat. A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel 
kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal (II.) összefüggő döntés 

75/2020.(VI.30.) Kt. Hat. Közétkeztetési feladatok ellátása 

76/2020.(VI.30.) Kt. Hat. Nyári közétkeztetési feladatok ellátása 

77/2020.(VI.30.) Kt. Hat. Hozzájárulás a Kengyel 0155 hrsz-ú Sporttelep térítésmentes 
használatához, illetve székhelyként való bejegyzéséhez 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 30. napján, 16:00 órakor megtartott rendkívüli 
NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Németh Lajos alpolgármester valamint 

Árvai János, Kaszonyi Mónika, Oravecz Mihály, Varga Márta és Tóthné Rácz Zsuzsanna testületi tagok. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Dr. Bartók László az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Németh Lajos alpolgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 6 fő 
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Németh Lajos alpolgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy 4. napirendi 
pontként tárgyalja meg a Képviselő-testület a hozzájárulást a Kengyel 0155 hrsz-ú Sporttelep térítésmentes használatához 
Kengyel Község Labdarúgó Sportegyesülete számára, valamint engedélyezze a Sporttelep székhelyként való bejegyzését a 
Sampion Sportegyesület számára. 
 
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 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
73/2020.(VI.30.) 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 .  
 

N A P I R E N D E K: 
Nyílt ülés: 

1. A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal (II.) 
összefüggő döntés 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

2. Közétkeztetési feladatok ellátása 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

3. Nyári közétkeztetési feladatok ellátása 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

4. Hozzájárulás a Kengyel 0155 hrsz-ú Sporttelep térítésmentes használatához, illetve székhelyként való 
bejegyzéséhez 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

 

 

I. NAPIREND: 

A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal (II.) összefüggő 
döntés /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
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Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag kérdése: A benyújtott árajánlatok az előterjesztés mellékeltében szereplő összes eszközt 
fedezi? 
 
Németh Lajos alpolgármester válasza: Igen, a mellékletben szereplő eszközökre vonatkozik. Ezek az eszközök benne vannak a 
projektben.  
 
Árvai János képviselő tag kérdése: Van-e esély arra, hogy a malom működőképes legyen? 
 
Németh Lajos alpolgármester válasza: Egy újabb projekt, pályázat keretében lehetne ezt megvalósítani. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
74/2020.(VI.30.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal (II.) összefüggő 
döntés 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 72/2020(VI.17.) határozatban ajánlattételre felkért 
és ajánlatot benyújtott cégek közül az alábbi ajánlatát jelöli meg nyertesnek: 
 

KTSZ-REB Kft. 1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2.  
Értéke: bruttó 3.896.659 ft 

 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a szerződés aláírására. 
 
A végrehajtásért felelős: Németh Lajos alpolgármester 
Határidő: 2020. augusztus 31.  
    
Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
4. Irattár 

 
 

II. NAPIREND: 

Közétkeztetési feladatok ellátása /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester  
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
 
Kaszonyi Mónika képviselő tag: Segítsünk a helyi vállalkozóknak. 
 
Németh Lajos alpolgármester: A Zsani Cuki Kft. vállalja, hogy a tízórait kicsomagolva viszi ki az iskolához és az óvodához. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 

 
75/2020.(VI.30.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Közétkeztetési feladatok ellátása 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-től- 2021. június 30-ig a Zsani Cuki Kft-
vel (1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11., adószáma: 26176831-2-42) szolgáltatóval szerződést köt 
gyermekétkeztetési (közétkeztetési) feladatok ellátására, a benyújtott árajánlatnak megfelelő szolgáltatási 
díjért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős : Németh Lajos alpolgármester 

 
Erről értesülnek: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Szolgáltató 
4. Irattár 

 
III. NAPIREND: 

Nyári közétkeztetési feladatok ellátása /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Varga Márta képviselő tag kérdése: Egytál ételt kapnak a gyerekek? 
 
Németh Lajos alpolgármester válasza: Teljes ebéd lesz az ellátás. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
76/2020.(VI.30.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
Nyári közétkeztetési feladatok ellátása 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-től- 2020. augusztus 31-ig Zsani 
Cuki Kft-vel (1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11., adószáma: 26176831-2-42) szolgáltatóval 
szerződést köt az óvodai és az iskolai nyári közétkezési feladatok ellátására a benyújtott árajánlatnak 
megfelelő szolgáltatási díjért. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a szerződés aláírására. 
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Határidő: 2020. június 30. 

Felelős : Németh Lajos alpolgármester 

 

Erről értesülnek: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettes jegyző 
3. Szolgáltató 
4. Irattár 

 
IV. NAPIREND: 

Hozzájárulás a Kengyel 0155 hrsz-ú Sporttelep térítésmentes használatához, illetve székhelyként való bejegyzéséhez 
/szóban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester  
 
Németh Lajos, alpolgármester szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy az Önkormányzat felé kérelem érkezett a labdarúgás 
egyesületi szinten történő felélesztésére. A Sampion Sport Egyesület azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy a kengyeli 0155 hrsz-
ú sporttelepet székhelyként bejegyzésre kerülhessen a nyilvántartásba a részükre. Átmeneti időszakról van szó, amíg a Kengyel 
Község Labdarúgó Sportegyesülete is folytat ott tevékenységet, ezért 1 évre kérvényezik a sporttelep térítésmentes használatát. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja a hozzájárulás a Kengyel 0155 hrsz-ú Sporttelep térítésmentes 
használatához, illetve székhelyként való bejegyzésére vonatkozó előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
 
77/2020.(VI.30.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Hozzájárulás a Kengyel 0155 hrsz-ú Sporttelep térítésmentes használatához, illetve székhelyként való bejegyzéséhez  

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hozzájárul a Kengyel 0155 hrsz-ú Sporttelep térítésmentes 
használatához Kengyel Község Labdarúgó Sportegyesülete (5083 Kengyel, Damjanich út 17.) számára, valamint engedélyezi a 
Sporttelep székhelyként való bejegyzését a Sampion Sportegyesület (5200 Törökszentmiklós, Radnóti utca 7.) számára 

A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a nyilatkozat és a használati szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2020. július 1. 

Felelős: Németh Lajos alpolgármester 

Erről értesül: 

1. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
2. Németh Lajos alpolgármester  
3. Képviselő-testület tagjai helyben 
4. Irattár 
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Mivel több napirend nem hangzott el, Németh Lajos alpolgármester megköszöni a megjelenést az ülést berekeszti. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Németh Lajos        Dr. Bartók László  
alpolgármester        helyettesítő jegyző 

 


