
KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. július 29.-i ülésére 

 
 
  Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesület támogatása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-  testület! 
 
 
 
Megkeresés érkezett az Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesülettől, melyben 
támogatást kért a Szolnoki Hetényi Géza Kórház műszerbeszerzéséhez. 
 
A megkeresésre, mivel a kengyeli lakosok is elsősorban a Hetényi Géza Kórház egészségügyi 
szolgáltatásait veszik igénybe 10.000,- Ft-ban javasolok támogatni. 
 
Kengyel, 2015. július 29. 
 
 
       Nagy Szilárd 
       polgármester 
 
 
____/2015.(____) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesület támogatása 
 
 
Kengyel Község Képviselő testülete a 2015.évi költségvetéséből 10.000,- forint, azaz Tízezer 
forint támogatást nyújt a Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesület számára a 
Szolnoki Hetényi Géza Kórház műszerbeszerzéséhez. 
 
Erről értesül: 
 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Hivatal  
4. Irattár 

  
 



Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

A Képviselő-testület 2015. július 29.-i ülésére 
keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás kiírása 

 
Útépítés, útfelújítás, útjavítás, felszíni csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák elvégzése 

közbeszerzési eljárás kiírására 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
  
Évek óta gondot jelent a településen az utak, és a csapadékvíz elvezetését szolgáló árkok állapota.  
Az  utóbbi időszakokban kiírt pályázatoknál folyamatosan azt tapasztaltunk, hogy lépés előnybe kerül-
tek azok az önkormányzatok akik már előzetesen döntéseket hoztak a munkákra vonatkozóan, nem 
pedig csak a már kiírt pályázatokra reagáltak. 
Ennek kapcsán javaslom a Képviselő-testületnek, hogy útépítés, útfelújítás, útjavítás, felszíni csapa-
dékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák elvégzése keretszerződés megkötésére közbeszerzési eljárás 
kiírását. 
Az önkormányzat a keretszerződést a jövőben kiírt pályázatokból elnyert összegek felhasználására 
írja ki, ilyenek : vis maior, belterületi utak-  építéséra,- felújítására kiírt  hazai pályázatok. 
 
Az önkormányzat közbeszerzési tanácsadója a kérdést körben  az alábbi  tájékoztatást nyújtotta: 
 Az eljárás típusa:  a 2011 évi CVIII közbeszerzési törvény ( továbbiakban Kbt.)  122/A. § (1) bek. 
szerinti hirdetmény nélküli eljárás. 
Legalább 3 ajánlattételre felkért gazdasági szereplő meghívásával. 
 
A közbeszerzés  beszerzés tárgya: útépítés, útfelújítás, útjavítás, felszíni csapadékvíz elvezetés és kap-
csolódó munkák elvégzése. 
  
A keretszerződés legfeljebb 150 millió, de minimum  50 millió Ft közötti teljesítést kell , hogy tartal-
mazzon 
A szerződés időtartama 2 év (A Kbt. szerint legfeljebb 4 évre köthető) 
 
A bírálati szempont a legalacsonyabb ellenszolgáltatás. (súlyozott egységárgyűjtemény alapján) 
 
A szerződést a Kbt. 109. § (1) bek. b) pontja szerint egy ajánlattevővel kötjük meg, amely nem tartal-
mazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét 
vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza. 
 
A Képviselő- testületnek 4 kérdésben kell döntenie: 
1.)  A közbeszerzési eljárás megindításáról. 
2.)  A közbeszerzési eljárásban meghívott vállalkozókról 
3.) A közbeszerzés keret összegének meghatározása. 
4.) A közbeszerzési eljárás  technikai lebonyolításáról. 
 
Mindezek alapján kérem az előterjesztés  megvitatását. 
  
Kengyel, 2015. július 29. 
 

Nagy Szilárd  
polgármester 



 
 
_____/2015.(VII.29) Kt.  
H a t á r o z a t 

Útépítés, útfelújítás, útjavítás, felszíni csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák elvégzése 
közbeszerzési eljárás kiírására 
 

 
1) Kengyel Község Önkormányzat Képviselő – testülete útépítés, útfelújítás, út-

javítás, felszíni csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák elvégzése keret-
szerződés megkötésére közbeszerzési eljárást ír ki. 

2) A közbeszerzési eljárásban  ajánlattevőnek az alábbi gazdasági szereplőket 
keresi meg: 

1. Baured Kft.5000 Szolnok, Kazinczy utca 1/a. 2. ajtó. 
2. 4-ÉVP Kft.Székhely: 4002 Debrecen, Nagy Mihály kert 32/B 
3. Baugreen Kft. 2330 Dunaharaszti, Felső-duna út 36. 

 
3) A keretszerződés összeghatára: 150 millió forint. 
4) A közbeszerzési eljárás lebonyolításával Berta Ferenc közbeszerzési tanács-

adót bízza meg. A munka elvégzéséért 600 ezer forint díjat állapít meg részé-
re. 

  
 

Erről értesül: 
Nagy Szilárd polgármester 
Dr Fekete Nóra jegyző 
Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó 
Irattár 



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. július 29.-i ülésére 

A Kengyeli Kossuth Lajos általános iskola működtetésének vállalásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kengyel Községi önkormányzat 2015. június 08-i ülésén a 66/2015.(VI.08.) Kt határozatában 
úgy döntött, hogy az iskola működési költségeit  a további években sem képes vállalni.  

Az önkormányzat  nyilatkozata lapján megszületett az iskola további működtetéséről 
szóló döntés.  Mely  alapján  az iskola működtetési költségeit a Központi költségvetés 
átvállalja és a  2015.09.01-2019.08.31 között fizetendő hozzájárulás összese1.462 ezer 
forint/hó. 

Az önkormányzati hozzájárulás 2013. január 1-től is ennyiben volt meghatározva. 

Az önkormányzatnak határozatban kell dönteni, hogy a hozzájárulás mértékét elfogadja, és 
ezt a  határozatát az ebr rendszerben 2015. augusztus 7-én déli 12 óráig berögzíteni, mivel a 
határidő jogvesztő kérem a Képviselő-testület döntését. 

 
Kengyel, 2015. július 27. 
 
 
       Nagy Szilárd  

polgármester 

 
____/2015.(____) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény ( a továbbiakban: Nkt)74.§.(6) 
bekezdése alapján meghozott döntésről 
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete  az Nkt   
74.§. (6) bekezdésében  foglaltak  alapján az  önkormányzat 
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a saját 
tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
– ingó és ingatlan vagyon állami intézményfenntartó központ 
általi működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését 
vállalja. 
 
 Erről értesülnek: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr Fekete Nóra jegyző 
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központot 
4. Irattár 



KENGYEL KÖZSÉGPOLGÁRMESTERE 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. július 29-i ülésére 

 
a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által igénybe veendő, adósságot 

keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete márciusban döntött a KEOP-1.1.1/C/13-
2013-0015 azonosítószámú projekthez kapcsolódó, adósságot keletkeztető ügylethez 
szükséges kezességvállalás biztosításáról. 
 
A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium KEOP Irányító Hatóság részére - a 4/2011 (I.28) Korm.rendelet 
61/A §.-ban rögzítetteknek megfelelően - támogatás növelése iránti kérelmet nyújtott be, 
melyben az alábbi eszközök és szolgáltatások beszerzésére kérvényez további támogatási 
összeget: 
 

Sorszám Tétel Mennyiség 
(db) 

 Rakodógépek  
1. Kitológémes homlokrakodó és adapterei 1 
2. Targonca és adapterei 1 
3. Rakodógép 1 

 Járművek  
4. 6x4 kerék képlettel multiliftes gépjármű szelektív és vegyes gyűjtésre 3 
5. Pótkocsi multiliftes 4 
6. Darus multiliftes kocsi 1 

7. 3 tengelyes tömörítőlapos 22 m3-es gyűjtőjármű kombinált 
ürítőszerkezettel EURO edények ürítésére is 7 

8. kéttengelyes láncos konténerszállító 2 

 Gyűjtőedények  
9. komposztláda 300 literes 1000 

10. vegyes hulladékra gyűjtőedény 60 literes 1000 
11. vegyes hulladékra gyűjtőedény 80 literes 6500 
12. vegyes hulladék gyűjtőedény 120 literes 5500 
13. vegyes hulladék gyűjtőedény 240 literes 5000 
14. vegyes hulladék gyűjtőedény 1100 literes 500 
15. zöldhulladék gyűjtőedény 120 literes 5228 

 Lebonyolítás  
16. Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása, eljárás lebonyolítás 1 

 
A forrásráemelési kérelem alapján a 1441/2015. (VII. 2.) Korm. határozat értelmében 

a Kormány döntött a támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról, a szükséges Támogatási 
szerződés módosítása folyamatban van. 
Mindezek alapján a projekt támogatási összege nettó 1.044.234.984,- Ft-tal növekszik 
meg, (összes támogatás: 2.990.832.484,- Ft), a Társulás által a támogatott tartalomra 
vonatkozó önerő mértéke pedig 54.959.736,- Ft-tal emelkedik (összes támogatott önerő: 
157.412.236,- Ft), továbbá a nem támogatott ÁFA 296.782.574,- Ft összeggel nő (nem 
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támogatott ÁFA összege: 850.026.074,- Ft).A projekt nettó elszámolható összköltsége 
2.049.050.000,- Ft-ról 3.148.244.720,- Ft-ra változik. 

Annak érdekében, hogy a kifizetések ütemesen történhessenek és a projekt az előírt 
határidőn belül befejeződhessen, szükség lesz a visszaigényelt általános forgalmi adó 
megelőlegezésére. Mindezekre tekintettel szükségessé vált a naptári éven belül lejáró 
750.000.000 Ft mértékű likvid hitel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevétele, melyről 
a Társulás Társulási Tanácsa határozatban döntött. A 750 milliós folyószámla hitelkeret 
azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a következő fizetési kötelezettség esedékességéig a 
visszatérülés nem realizálódna, akkor is sor kerülhessen a kiegyenlítésre, a projekt 
biztonságos finanszírozása érdekében. 

A likvid hitel felvételét a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (Gst) 10. § (8) bekezdése szerint – az önkormányzati társulás adósságot 
keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését- a társulásban részt vevő 
önkormányzatok kezességvállalása biztosítja. A Gst szerint a Társulás naptári éven belül 
lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez Kormány hozzájárulására nincs szükség, ill. az 
éven belüli hitel felvétel ill. az azt biztosító kezességvállalás a hitel felvételi korlátba nem 
számít be. A Társulás 2015. évi költségvetése, valamint annak módosítása alapján – tekintettel 
a Társulás saját bevételeire és az ÁFA visszatérülés 2015. évben történő megvalósulására – 
jelenleg biztosítottnak látszik a hitel visszafizetése. A Társulást alkotó tagönkormányzatokat 
terhelő kezességvállalás tekintetében a kezességvállalás mértékét jelen határozat és annak 
melléklete tartalmazza. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (2) bekezdése szerint a 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kezesség, garancia vállalásának feltétele az állami 
támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási 
szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó garanciavállalási vagy kezességvállalási 
díj kikötése. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével javaslom Áht. 96.§ (2) 
bekezdés szerinti kezességvállalási díj hitel kamattal azonos mértékben történő meg 
határozását. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem az előterjesztés megvitatását, valamint a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Kengyel, 2015. július 28. 
 
       Nagy Szilárd 
       polgármester 
 
____/2015. (_____) Kt.számú  
H a t á r o z a t: 
a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által igénybe veendő, adósságot 
keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a következő határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a „Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 
azonosítószámú pályázat jelenlegi állásáról szóló tájékoztatást. 

 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

(továbbiakban: Társulás) általi, naptári éven belül lejáró 750.000.000 Ft. összeg mértékű 
hitel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét; valamint vállalja (mint a Társulás 
tagönkormányzata) a tagönkormányzatok egymásra tekintettel vállalt kezességére 
legalább az ehhez szükséges jelen határozat melléklete szerinti tagönkormányzatot terhelő 
összeg, de legfeljebb 750.000.000 Ft összeg erejéig a kezességvállalás biztosítását. 
 

3. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96.§ (2) 
bekezdés szerinti kezességvállalási díjat a hitel kamattal azonos mértékben határozza 
meg, mely a 2. pontban foglaltakra figyelemmel a határozat melléklete szerinti 
kockázatvállalás arányában illeti meg a tagönkormányzatot. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat végrehajtásához 

szükséges intézkedések megtételére, valamennyi dokumentum aláírására.  
 
 Határidő: 2015. július 31. 
 Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 

5. A Képviselő-testület a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 
hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, 
adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról szóló 33/2015. 
(III. 26.) Kt. számú  határozatot hatályon kívül helyezi. 

 
Értesülnek: Nagy Szilárd polgármester 
  Dr. Fekete Nóra jegyző 
  Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
 

 



4 
 

____/2015. (____) számú határozat melléklete 
 

TAGÖNKORMÁNYZATOT TERHELŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS TEKINTETÉBEN A 
KOCKÁZATVÁLLALÁS ARÁNYA 

 
 
 

ssz. Tagönkormányzatok Szavazat száma (db) 
Tagönkormányzatot terhelő 

kezességvállalás tekintetében a 
kockázatvállalás aránya(Ft) 

1 Szolnok 4 094 307 142 143 
2 Mezőtúr 920 69 020 706 
3 Törökszentmiklós 1 114 83 575 073 
4 Abony 675 50 640 192 
5 Túrkeve 489 36 686 006 
6 Fegyvernek 343 25 732 720 
7 Újszász 318 23 857 157 
8 Rákóczifalva 260 19 505 852 
9 Kenderes 254 19 055 717 

10 Tószeg 224 16 805 042 
11 Kengyel 191 14 329 299 
12 Szajol 191 14 329 299 
13 Zagyvarékas 175 13 128 939 
14 Jászkarajenő 152 11 403 421 
15 Tiszapüspöki 98 7 352 206 
16 Tiszatenyő 90 6 752 026 
17 Tiszavárkony 81 6 076 823 
18 Tiszajenő 78 5 851 756 
19 Örményes 59 4 426 328 
20 Szászberek 44 3 300 990 
21 Kétpó 39 2 925 878 
22 Kuncsorba 38 2 850 855 
23 Kőröstetétlen 37 2 775 833 
24 Vezseny 33 2 475 743 
  Összesen 9 997 750 000 000 

 
 



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 
A Képviselő-testület 2015. július 29 -i ülésére 

A Művelt és Egészséges kengyeli lakosságért Alapítvány Alapító Okiratának 
módosításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Művelt és Egészséges kengyeli lakosságért Alapítvány közhasznú jogállásának 
nyilvántartásba vételét 2014. augusztusában elutasította a Szolnoki Törvényszék. Az alapító 
okiratból így a közhasznúságot ki kellett venni. 
A képviselő-testület 2015. február 10-én elfogadta az  alapító okirat módosítását. A benyújtott 
dokumentumokra hiánypótlási felhívás érkezett, így újabb módosításra van szükség. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Kengyel, 2015. július 27. 
 
 
     Nagy Szilárd 
     polgármester 
 
____/2015.(____) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Művelt és Egészséges kengyeli lakosságért Alapítvány Alapító Okiratának 
módosításáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Művelt és Egészséges kengyeli 
lakosságért Alapítvány módosításokkal  egységes szerkezetbe foglalt  Alapító Okiratát a 
határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kozák Ferencné óvodavezető 
4. Szolnoki Törvényszék 
5. Irattár 



Melléklet a ___/2015.(______) Kt. határozathoz 

 



 

 



 



 



 



 



 



 
 Az alapítók képviseletében: 
 
 
 Nagy Szilárd Kozák Ferencné 
 polgármester     óvodavezető 
 
 
 
 
 
 
 
 




