












































































































































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

A Képviselő-testület 2017. május 30-i ülésére 
„324038 igénylésazonosítóval regisztrált Vis major károk helyreállítása Kengyelen” közbeszer-

zési eljárás megindításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Kengyel Községi Önkormányzat közbeszerzési eljárást indít  a „324038 igénylésazonosítóval regiszt-
rált Vis major károk helyreállítása Kengyelen” címmel. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 113.§ (1) bekezdése szerint összefoglaló tájékoztatás 
közzétételével induló közbeszerzési eljárást folytat le  
Az eljárás lebonyolításával a Képviselő-testület 25/2017.(III. 29.) számú határozatában Berta Ferenc 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, a Complexpert Kft. képviselőjét bízta meg. 
A  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (2) bekezdés szerint a nyílt eljárásban is 
köteles az ajánlatkérő három gazdasági szereplőnek megküldeni az ajánlati felhívást. Az egyenlő bá-
násmód elve szerint mikro- kis- és középvállalkozásokat kell elsősorban címezni. A három vállalkozás 
az alábbi lenne: 
Szolnok Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság 
1084 Budapest, Rákóczi tér 3. II. em. 18. 
Cégjegyzékszám: 01 09 941355   
 Adószám: 14836569-2-42 
Képviseli: Lehoczky György ügyvezető 
E-mail: szolnokaszfalt@gmail.com 
 
 
Turcsányi PéterEV 
5083 Kengyel, Petőfi út 15. 
Azonosító: 1697040932    
Adószám: 66113917-2-36 
E-mail: tuszicsi@freemail.huTel:  
+36 30 8215219 
 
 
TÓTH és TÁRSA KÉSZ Kivitelező Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
5081 Szajol, Fő u. 20. 
Adószám: 11507532-2-16 
Képviseli: Tóth Mihály ügyvezető 
Tel: +36 56446131 
E mail: tothkesz@freemail.hu 
 
 
Az összefoglaló tájékoztatás elkészült. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
tárgyalja meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.  
 
 
Kengyel, 2017. május 26. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd  
 polgármester 

 
 
 
 



_____/2017.(___) Kt. 
H a t á r o z a t: 
„324038 igénylésazonosítóval regisztrált Vis major károk helyreállítása Kengye-
len”közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a„324038 igénylésazonosítóval regisztrált Vis 
major károk helyreállítása Kengyelen”közbeszerzési eljárást a melléklet szerint elfogadja. 
Az összefoglaló tájékoztatást az alábbi gazdasági szereplőknek juttatja el: 
Szolnok Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság 
1084 Budapest, Rákóczi tér 3. II. em. 18. 
Cégjegyzékszám: 01 09 941355   
 Adószám: 14836569-2-42 
Képviseli: Lehoczky György ügyvezető 
E-mail: szolnokaszfalt@gmail.com 
 
 
Turcsányi PéterEV 
5083 Kengyel, Petőfi út 15. 
Azonosító: 1697040932    
Adószám: 66113917-2-36 
E-mail: tuszicsi@freemail.huTel:  
+36 30 8215219 
 
 
TÓTH és TÁRSA KÉSZ Kivitelező Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
5081 Szajol, Fő u. 20. 
Adószám: 11507532-2-16 
Képviseli: Tóth Mihály ügyvezető 
Tel: +36 56446131 
E mail: tothkesz@freemail.hu 
 

 
Erről értesül: 
Nagy Szilárd polgármester 
Dr Fekete Nóra jegyző 
Berta Ferenc akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Irattár 
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A Kengyel Községi Önkormányzat 
(5083 Kengyel, Szabadság út 10.) 

 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 
 
 

„324038 igénylésazonosítóval regisztrált Vis major károk helyreállítása 
Kengyelen”  

tárgyúközbeszerzési eljáráshoz 
 
 
 

 

 
 
 
 

Kengyel, 2017. május 23.
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

A Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja alapján a 113. § (1) bek.szerint, 
Összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló közbeszerzési eljárásban 

 
 
 
A Belügyminisztérium, mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató") rögzítette, hogy 
Kengyel Község Önkormányzata (a továbbiakban: „Támogatott'', a jelen felhívásban 
ajánlatkérő) a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 
15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján, elektronikus úton 324038 ebr42 
azonosító számon vis maior eseményt jelentett be 2016. július 22. napján, az ebr42 
önkormányzati információs rendszerben. 
A Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti BMÖGF/85-33/2016 iktatószámú, 2016. november 23. 
napján kelt támogatói okiratban a Támogató a Támogatottat a benyújtott pályázata alapján a 
2016. november 16. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően a felmerült költségek 
finanszírozására bruttó 32.400.000,-Ft, azaz harminckettőmillió-négyszázezer forint vissza 
nem térítendő támogatásban részesíti. A támogatási intenzitás 90 %-os. 
 
A fentiek megvalósítása érdekében az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban Kbt.)112. § (1) bek. b) pontja alapján a 113. § (1) bek. szerint 
Összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló közbeszerzési eljárást folytat le „324038 
igénylésazonosítóval regisztrált Vis major károk helyreállítása Kengyelen”tárgyában 
 
Az eljárás alkalmazásának indoka: az építési beruházás (kivitelezés) becsült értéke — a Kbt. 
16-19. §-ainak figyelembe vételével — nem éri el a nettó 300.000.000,- Ft-ot. Az ajánlatkérő a 
verseny legszélesebb biztosítása érdekében döntött az eljárás ezen módja mellett. 
 
1. Az ajánlatkérő: 

Név:  Kengyel Községi Önkormányzat 
Cím:  5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
Képviseli (címzett): Nagy Szilárd polgármester 
Telefon:  + 36 56 583-400 
Telefax:  + 36 56 583-409 
E-mail:    hivatal@kengyel.hu  
 
Kapcsolattartók az ajánlatkérő részéről: 
A közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartó  
Név:   Berta Ferenc Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
Telefon:  +36 23500926 és +36303110947 
Fax:   +36 23500927  
E-mail:  bertaferenc@t-online.hu 
 

2. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, 
annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 

Az ajánlattételi felhívás és az azt az kiegészítő dokumentációt, melyek együttesen 
alkotják a közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban Kbt.) 57. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti dokumentumokat 
díjmentesen és elektronikus úton bocsátja az érdeklődésüket bejelentő ajánlattevők 
rendelkezésére. 
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3. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Építési beruházás (Kivitelezés)a 324038 igénylésazonosítóval regisztrált Vis major károk 
helyreállítás Kengyelen 
 
A rendelkezésre álló anyagi fedezet és az szerződés becsült értéke azonosan bruttó 
34.101.342,- Ft, azaz nettó 26.851.450,- Ft 
 

 
A táblázat adatai tájékoztató jellegűek, a pontos adatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza. 

 
Kód: 

Fő tárgy:   45233142-6 
További tárgy: 45232130-2 
 

4. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják 
Kivitelezési szerződésVis major károk helyreállítás 
 
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
A szerződés időtartama:  

Sorszá
m Utca neve Hely- rajzi 

szám Csökkentett műszaki tartalom 

1. Radnóti M. utca 1542 

A meglévő útpálya profilozását és 
tömörítését és esetleges pótlását 
követően 10 cm vtg. 0-20 kőanyag 
terítése 

2. Kaffka M. utca 1449 

A meglévő útpálya profilozását és 
tömörítését és esetleges pótlását 
követően 10 cm vtg. 0-20 kőanyag 
terítése 

3. Mikszáth K. utca 1427 

A meglévő útpálya profilozását és 
tömörítését és esetleges pótlását 
követően 10 cm vtg. 0-20 kőanyag 
terítése 

4. Mikszáth K. utca 1412 

A meglévő útpálya profilozását és 
tömörítését és esetleges pótlását 
követően 10 cm vtg. 0-20 kőanyag 
terítése 

5. Táncsics M. utca 1426 

A meglévő útpálya profilozását és 
tömörítését és esetleges pótlását 
követően 10 cm vtg. 0-20 kőanyag 
terítése 

6. Május 1. út 1513 

A meglévő útpálya profilozását és 
tömörítését és esetleges pótlását 
követően 10 cm vtg. 0-20 kőanyag 
terítése 
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A szerződés mindkét szerződő fél általi aláírásakor lép hatályba és a munkaterület átadást 
követő 120. napig tart.   
A kötbérmentes teljesítési határidő a munkaterület átadást követő 90. (kilencvenedik) nap.  
A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint határidőben teljesít az ajánlattevő, ha az átadás-átvétel 
a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama 
legfeljebb harminc nap. 
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

A teljesítés helye: 
Kengyel községNUTS-kód: HU322Szolnok megye 
 
5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő részben önerőből, részben a megkötendő szerződés hatálya 
alatt minden évben vis maior támogatásban részesülő munkák esetében támogatásból fizeti 
meg (2017. évre vonatkozó azonosító számok: ebr324038), a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. tv. 135. § (1), (3), (5) bekezdésében foglaltak szerint a teljesítés igazolását 
követően benyújtott számla alapján; támogatásból történő kifizetési esetén az adott támogatási 
konstrukcióra (2017. évre vonatkozó azonosító számok: ebr324038) irányadó utófinanszírozás 
szabályai alapján a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § előírásainak is megfelelően. 
 
A szerződés finanszírozása részben a Magyar Állami Költségvetés, valamint az Ajánlatkérő 
forrásaiból történik. A támogatásban részesülő munkák esetében a teljes nettó számlaösszeg 
90,000000 %-a kiegyenlítése vis maior támogatás keretén belül a Magyar Kormány 
finanszírozásával valósul meg. A támogatásban részesülő munkák esetében a fennmaradó részt 
— a teljes nettó számlaösszeg 10,000000 %-át az Ajánlatkérő saját forrásból egyenlít ki. 
Az ajánlattétel, a keretmegállapodás, számlázás és kifizetés pénzneme: Forint (HUF). 
 
6. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 
Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés 
tárgyát képező azonos munkanemek és feladatok beszerzése esetén a részekre történő 
ajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. 
alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével. 
 
7. Az ajánlatok értékelési szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő szempontok szerint értékeli. 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok, valamint az azok súlyát meghatározó 
szorzószámok (súlyszámok): 

 

# Szempont Súlyszám 

1. Az árazatlan költségvetés szerinti tételek összesített nettó ajánlati ára 70 

2. Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,1%/nap - max. 2%/nap) 5 

3. Jótállás vállalt időtartama (hónap) (min. 24 max. 36 hónap) 5 

4. Fenntarthatósági terv 20 
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Az ajánlatok 1-3 részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa 1-10 pont, az 5. részszempont esetén 1-100 pont. 
Ajánlatkérő az 1. bírálati részszempontra adott ajánlati elemet az összességében legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló 
útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A. 1. ba)) pont szerint értékeli. 

Ptételn= (Lnlegjobb/Ln) x(Pmax-Pmin)+ Pmin 
ahol 
Ptételn = a meghatározandó pontérték 
Lnlegjobb = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke 
Ln = az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke 
Pmax = a pontok alsó határa 
Pmin = a pontok felső határa 

 
Ajánlatkérő a 2. és3. bírálati részszempontokra adott ajánlati elemeket az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 
elbírálásáról szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám 1. sz. melléklet A. 1. a)) pont szerint 
értékeli. 

Ptételn= (Ln/Lnlegjobb) x(Pmax-Pmin)+ Pmin 
ahol 
Ptételn = a meghatározandó pontérték 
Lnlegjobb = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke 
Ln = az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke 
Pmax = a pontok alsó határa 
Pmin = a pontok felső határa 

 
Ajánlatkérő az 4. bírálati részszempontra adott ajánlati elemet az összességében legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló 
útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet B. 1. pont szerint értékeli, a műszaki 
leírásban mellékelt értékelési szempontrendszer figyelembevételével. 
 
8. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 
 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 
kizáró okok fennállnak. 
Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend.(Kr.) 17. § (1) bek. szerintegyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról,hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem 
Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint 
kell igazolnia. 
A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 
következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok 
hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve 
részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárólszóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra) -rb) vagy 
rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 



Oldal6 / 12 

lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági 
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 
Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az 
ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak 
fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő 
az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 
 
9. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási módok: 
Pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek 
Igazolás módja: 
P/1A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladását megelőző 3 üzleti évre 
vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített 
beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az 
esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti 
tevékenység (mélyépítés körébe tartozó építmények építési vagy felújítási munkáinak ellátása) 
megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy 
meghaladja a 20 000 000 HUF-ot 
 
P/2. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja 
alapján csatolni az előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó 
közbeszerzés tárgyából (mélyépítés körébe tartozó építmények építési, illetve építési jellegű 
felújítási és fenntartási munkáinak ellátása vagy útépítési munkák elvégzése) származó - 
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy 
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/1.) vagy 
P/2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, 
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, 
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás 
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást 
kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
 
Műszaki-szakmai alkalmassági feltételek: 
M/1. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja 
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alapján csatolni kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év 
legjelentősebb építési beruházásairól szóló referenciaigazolásokat a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 22. § (3) bekezdésének megfelelően. 
 
M/2. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja 
alapján csatolni kell az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a 
megnevezését képzettségük, szakmai tapasztalatuk és annak időtartama ismertetésével. Az 
ajánlathoz csatolni kell a nevezett szakemberek által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási 
nyilatkozatot, valamint a képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok 
egyszerű másolatát. 
 
M/3. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. h) pontja 
alapján csatolni kell az ajánlattevő teljesítéshez rendelkezésére álló eszközök, berendezések, 
valamint műszaki felszereltség leírását, valamint nyilatkoznia kell az eszközök rendelkezésre 
állásának jogalapjáról. (pl. saját tulajdon, bérlemény, stb.) 
 
Alkalmassági minimum követelmények: 
Pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek 
P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben az 
üzemi/üzleti eredménye a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében több mint 1 
évben negatív volt; 
 
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés 
tárgya (mélyépítés körébe tartozó építmények építési vagy felújítási munkáinak ellátása) 
szerinti nettó árbevételének összege nem éri el a 20.000.000,-Ft-ot. 
 
Műszaki-szakmai alkalmassági feltételek: 
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezi az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított öt éven belül legalább 20.000.000,- Ft összértékű, legfeljebb 5 darab 
szerződésből származó mélyépítési kivitelezési referenciával, amely tartalmaz: 

- min. 900 m2 útalap készítés; 
- min. 400 m vízelvezető árok építést; 
- min. 200 m2 kátyúzási munkát; 
- min. 2500 m2 aszfalt pályaszerkezetű útépítési vagy felújítási munkát. 
 

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: 
M/2/1. legalább 1 fő szakemberrel, aki megfelel az MV-KÉ-R vagy ezzel egyenértékű 
jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételeknek. 
 
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a beruházás teljesítésére alkalmas: 
- legalább 1 db min. 70 kW-os kotró-rakodó géppel, valamint 
- legalább 1 db min. 8 t feletti vibrohengerrel. 
 
10. Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő: 
2017. június 26. 11:00 
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11. Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe: 
Kengyel Község Polgármesteri Hivatal, polgármester titkársága 
5083 Kengyel, Szabadság út 10.   
Az ajánlatokat hétfőtől csütörtökig 9:00 és 15:00 óra, pénteki napon 9:00 és 12:00 óra 
között, az ajánlattételi határidő napján 9:00 órától 11:00 óráig lehet benyújtani. 
 

12. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a 
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés: 
Magyar. Az ajánlat más nyelven nem nyújtható be. Az eljárás során mind adatcsere és 
kommunikáció magyar nyelven történhet. 
 
13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak; 
részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje: 

2017. június 26. 11:00 
Kengyel Község Polgármesteri Hivatala, Tanácsterem 
5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
 
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  
A Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében foglaltak.  

 
14. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:60 nap 
 
15. Az ajánlatkérő az eljárásban a tárgyalás lehetőségét nem biztosítja. 
 
16. Az ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információt: 
 
(i) Ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő nem ír elő. 
 
(ii) Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények 

pénzügyi fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési 
biztosíték mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték (keretösszeg) 5 %-a. A 
teljesítési biztosítékot a nyertes Ajánlattevőnek a keretszerződés hatályba lépésekor 
kell rendelkezésre bocsátania, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga 
Ajánlatkérőnek ettől az időponttól kezdődően a keretmegállapodás időbeli hatálya alatt 
+ 60 napig biztosított legyen. Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő 
rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek 
minősül. 

 
(iii) Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szavatossági és jótállási kötelezettségek 

elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként jótállási 
biztosítékot köt ki. A jótállási biztosítékot a közvetlen megrendelés szerinti számla 
benyújtásának időpontjában kell a nyertes Ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania, 
olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az Ajánlatkérőnek a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz a közvetlen megrendelés eredményes 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától (közvetlen megrendelés 
teljesítési véghatárideje) a Szerződés szerinti jótállási időszak (min. 24 hónap — max. 
36 hónap) lejárta + 60 napig biztosított legyen. Az előírt tartalmú jótállási biztosíték 
rendelkezésre bocsátása a teljesítési biztosíték jótállási biztosíték összegének megfelelő 
mértékű felszabadítását eredményezi. A jótállási biztosíték mértéke a közvetlen 
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megrendelés ellenértékének 5 %-a. Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy a nyertes 
ajánlattevővel szemben a keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a 
szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a keretmegállapodás alapján 
tett közvetlen megrendelések vonatkozásában több mint 1 alkalommal az előírt tartalmú 
jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása elmarad és az 
ajánlatkérőnek a keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt. 
 
A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint teljesíthetőek. 
Ennek alapján biztosíték a nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, feltétel nélküli, 
visszavonhatatlan és 5 banki munkanap alatt igénybe vehető bankgarancia 
biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 biztosítói munkanap alatt 
igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy az ajánlattevő tulajdonosa, vagy vezető 
tisztségviselőjének közjegyzői okiratba foglalt készfizető kezességvállalási 
nyilatkozatával  teljesíthetőek. 
A biztosítékot befizetés esetén Ajánlatkérő OTPBANK pénzügyi intézménynél vezetett 
11745066-15410034 számú számlájára kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel kell 
tüntetni: „Vis major károk helyreállítás". A biztosítékok kedvezményezettje Kengyel 
Község Önkormányzata. A teljesítés befizetés esetén visszavonhatatlan átutalási 
megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles másolatának benyújtásával, 
egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti példányával igazolható. 
Ajánlattevő köteles ajánlata részeként benyújtani a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot. 
 

(iv) Késedelmi kötbér: A közvetlen megrendelés késedelmes teljesítés esetén a nyertes 
Ajánlattevő a késedelem első napjától számítva a késedelemmel érintett napok után, az 
ajánlatában szereplő napi, általános forgalmi adó nélkül számított közvetlen 
megrendelés nettó ellenértékének ajánlatban vállalt %-át kitevő mértékű késedelmi 
kötbért köteles fizetni. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a közvetlen 
megrendelés nettó ellenértékének 20 %-át nem haladhatja meg. 
 

(v) Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a teljesítés a nyertes Ajánlattevő érdekkörébe 
tartozó okból kifolyólag nem szerződésszerű, a nyertes Ajánlattevő hibás teljesítési 
kötbért köteles fizetni. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hiba kijavításáig eltelt 
időszakra vonatkozik. Mértéke és maximuma megegyezik a késedelmi kötbér 
mértékével. Megrendelő a kötbérmaximum elérését követően, ha a teljesítéshez fűződő 
érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat. 

 
(vi) Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a közvetlen megrendelés teljesítése a nyertes 

Ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból, illetve a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása 
miatt ellehetetlenül vagy meghiúsul, vagy a kötbérmaximum elérését követően, ha 
Ajánlatkérő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést 
egyoldalúan megszüntetni. Ebben az esetben a nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege a közvetlen megrendelés nettó 
ellenértékének 20%-a. 
A szerződés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a Keretösszeg 20 %-a. 
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(vii) Teljes körű jótállás: a közvetlen megrendelés szerinti munkának sikeres 
átadás-átvételi eljárását követően kiadott teljesítési igazolás keltétől számított, a nyertes 
ajánlatban vállalt — min. 24, max. 36 — hónap. 
 

17. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: A projekt kizárólag hazai költségvetési forrásból 
támogatott (90,00 %-os intenzitással) 
 
18. A hiánypótlás lehetősége: 
Ajánlatkérő az eljárás során lehetőséget biztosít a hiánypótlásra a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak 
megfelelően. 
 
23) Egyéb információk: 
1. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2), illetve (4), (5) bekezdésében 

foglaltakra vonatkozóan. 
2. Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással 

rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható 
kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db 
lezárt csomagolásban benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" megjelölésnek. 

 Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében.pdf formátumban beszkennelve, 
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú ajánlattal 
közös csomagolásban 1 példányban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír 
alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. 

 Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni: 
„324038 igénylésazonosítóval regisztrált Vis major károk helyreállítása Kengyelen"Az 
ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!” 

3. A Felhívásban és a dokumentációban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat és más 
dokumentumokat a dokumentációban meghatározott sorrendben, az elhelyezési 
utasításokat megfelelően betartva kell az ajánlathoz csatolni a tartalomjegyzék 
tagolódásának megfelelően. 

4. Az Ajánlat részét képezi a Dokumentációban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul 
beárazott példánya, valamint az Ajánlat részeként kell benyújtani a külön melléklet szerinti 
követelmények szerint elkészített Fenntarthatósági tervet. (Szakmai ajánlat). 

5. Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán, kézbesítő útján illetve személyesen, Az 
ajánlatkérő a z ajánlatok elektronikus úton történő benyújtását nem teszi lehetővé A postán 
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes megérkezéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli. 

6. Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő (közös ajánlattevők) tekintetében a képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy(ek) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás- mintája egyszerű másolatban. Benyújtandó továbbá azon 
alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő tekintetében a képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy(ek) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintája egyszerű másolatban, akik az ajánlat keretében egyébként 
saját nyilatkozatot nyújtanak be. Amennyiben az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat 
meghatalmazott írja alá, csatolandó a meghatalmazás is, amely a meghatalmazó és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 
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7. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében változás bejegyzési eljárás van folyamatban az 
ajánlathoz csatolni kel a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

8. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről 
szóló megállapodást, amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a 
szerződés teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá meg kell jelölni a 
közös ajánlattevők képviseletére jogosult tagjukat. Közös ajánlattétel esetében egy 
dokumentáció átvétele elegendő. 

9. Nyertes Ajánlattevő - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak szerint - köteles a kivitelezés 
teljes időtartamára összkockázatú (allrisks típusú) építés-szerelési biztosítást kötni vagy a 
meglévő felelősségbiztosítással rendelkezni, vagy  a meglévő biztosítást kiterjeszteni – 
tekintettel a szerződés időtartamára -  minimum 15.000.000 forint/káresemény és 
minimum 45.000.000 forint/éves kártérítési limittel. A nyertes Ajánlattevő a 
felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének 
igazolását legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles Ajánlatkérőnek átadni. Az előírt 
tartalmú biztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a 
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. 

10. Ajánlatkérő nem nyilvánítja eredménytelenné az eljárást, ha nem nyújtottak be az 
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 

11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 81. § (4)-(5) és a Kbt. 69. § (6) bekezdésében 
foglaltak alkalmazására.  

12. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbbak: 

 P/1, P/2, M/1, M/2, M/3. 
13. Amennyiben valamely okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. idegen nyelvű és 

fordítást igényel ajánlatkérő - az idegen nyelvű okirat, igazolás stb. egyszerű másolatának 
az ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett - elfogadja azok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is. Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást ért, amely tekintetében az 
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az 
eredeti szövegnek. 

14. Kiegészítő tájékoztatás: 
Név:  Berta Ferenc Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
Telefon:  +36 23500926 és +36303110947 
Fax:   +36 23500927  
E-mail:  bertaferenc@t-online.hu 

 A kiegészítő tájékoztatás kérése, és megadása a Kbt. 56. §-ában és 114. § (6) bekezdésében 
leírtak szerint faxon és/vagy elektronikus úton történik. Az ajánlatkérő ésszerűnek tekinti a 
kiegészítő tájékoztatás kérés utolsó napjaként az ajánlattételi határidő előtti hatodik napot, 
a tájékoztatás megadására a harmadik napot.  

15. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §. (9) bek. szerinti gazdálkodó szerezet alapítását (projekttársaság 
létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé. 

16. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 
ajánlattevőket terheli. 

17. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 
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18. Az ajánlattevő már az ajánlatában jogosult benyújtani az egyébként a Kbt. 69. § szerinti 
felhívásra benyújtandó okiratokat. Amennyiben ajánlattevő él ezzel a lehetőséggel, vagyis 
benyújtja az egyébként a Kbt. 69. § szerint felhívásra benyújtandó okiratokat, az 
nagymértékben elősegíti az eljárás minél hatékonyabb és gyorsabb lebonyolítását. 

19. Ajánlattevőnek az ajánlata keretében csatolnia kell arra vonatkozóan az igazolását, hogy 
szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett vállalkozó kivitelezői 
tevékenységre jogosultak névjegyzékében! Amennyiben ajánlattevő megtalálható az 
ingyenesen elérhető adatbázisban, ennek vonatkozásában elégséges nyilatkozatot 
benyújtania és a nyilatkozatban az elérési útról ajánlatkérőt tájékoztatnia! 

18.  Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését. 
19. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban 
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési 
eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

 
24  Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 
 

2017. évjúnius hó .........napján 









































































































































































































































KENGYEL KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2017. május 30-i ülésére 
 

4 napraforgós falusi szálláshely kialakítását támogatására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gáspárné Fodor Andrea pályázatot szeretne benyújtani 4 napraforgós falusi szálláshely kialakításának  
támogatására Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások 
támogatása c. pályázat (kódszáma: VP6-6.4.1–16) keretében, ehhez kéri az önkormányzat támogatását. 
Kengyel Község alapvető stratégiai célja a település népességmegtartó képességének, fenntartható 
fejlődésének biztosítása. Ennek érdekében törekszünk a település infrastruktúrájának fejlesztésére, a 
lakosság közérzetjavító igényeinek kielégítésére, a munkanélküliség csökkentésére.  
 
Kengyel Község egyik fő célkitűzése a falu, kiemelten Bagi major turisztikai értékének megóvása és 
fejlesztése, a szélmalom, a kápolna és a mázsaház felújítása.  
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. A falusi 
szálláshely kialakítása és működtetése, a helyi szokások, hagyományok és rejtett kincsek (az épített és a 
természeti környezet) bemutatása, az aktív turizmus jól illeszkedik Kengyel Község fejlesztési 
stratégiájába, remekül kiegészíti a helyi lovas turisztikai bázis működését, amit a Darányi Ignác Terv 
támogatásával 2015-ben hoztunk létre. A fejlesztés a munkahelyteremtő és -megtartó képességben is 
szerepet játszik, ezért örömmel támogatom. Az új szálláshelyet jól tudjuk hasznosítani 
testvértelepülésünk,GminaJordanów delegációjának, a Szent Márton zarándokúton haladók, valamint az 
immár hagyományosnak tekinthető programjainkra, így a Büszke Vidék Fesztiválra, a csigasodró versenyre 
vagy a Léderer Károly Fogathajtó Emlékversenyre látogatók elszállásolásakor is. 
 
A Képviselő-testület nevében őszintén remélem, hogy beruházása a Vidékfejlesztési Program keretében 
támogatásban részesül, és Kengyel egy újabb értékkel gyarapszik.  
 
Kengyel, 2017. május 25. 

 
Kozák Ferencné 
alpolgármester 

 
 
_____/2017.(_____)Kt. 

H a t á r o z a t 

4 napraforgós falusi szálláshely kialakítását támogatására 
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat (5083 Kengyel, Szabadság u. 10.; adószáma: 
15732994-2-16)  a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére 
irányuló beruházások támogatása c. pályázat (kódszáma: VP6-6.4.1–16) keretében a 
Kengyel 361. hrsz. ingatlanon tervezett beruházást, 4 napraforgós falusi szálláshely 
kialakítását támogatja. 

 
 



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2017. május  30-i ülésére 

az orvosi ügyeleti ellátásra tett ajánlat megtárgyalásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Jelenleg az orvosi ügyeleti ellátást a Tiszazugi  Önkormányzati Társuláshoz csatlakozva az 
Emergency Service látja el a településen. A martfűi telephelyen szervezik meg a kengyeli 
ügyeletet. 

Az elmúlt évben lefolytatott közbeszerzési eljárás  nyertese lett az Emergency Service. A z 
ügyeleti ellátáshoz való hozzájárulás is nagymértékben, 90.000 Ft-tal nőtt havonta. 

Ekkor megkerestük a Sol-Oriens Egészségügyi Kft-t, de személyi feltételek hiánya miatt még 
ajánlatot sem adtak. 

Most levélben keresett meg a Kft. ügyvezetője, melyben ajánlatot tett az ügyeleti szolgálat 
működtetésére. 

A levelet az előterjesztéshez mellékelem. 

Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy a  Sol-Oriens Egészségügyi Kft-vel tárgyalásokat 
folytat, és az ajánlatát elfogadja, akkor a jelenlegi szerződés alapján a hat hónap felmondási 
időt be kell tartani. 

Kengyel, 2017. május 22. 

 

 

      Nagy Szilárd 
      polgármester 



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2017.május 30-i ülésére 

 
Törökszentmiklósi EGYMI  együttműködési megállapodása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megkeresés érkezett Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító Megelőző Intézettől 
együttműködési megállapodás megkötésére, az intézet EFOP-1.8.19-17 azonosító számú 
pályázatot kíván benyújtani „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó 
fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” elnevezésű projektben való 
együttműködésre címmel. 
Projekt célja: 
Az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása – a lakosság és speciális, magas 
kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési  projekt 
keretében – az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az 
egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, 
kapcsolatainak fejlesztésével.  

Az együttműködési megállapodás az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és az alábbi határozati javaslat 
meghozatalára. 
 
Kengyel, 2017. május 24. 
 
       Nagy Szilárd 
       polgármester 
 
____/2017.(______) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
 Törökszentmiklósi EGYMI-vel kötendő együttműködési megállapodásról 
  
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete együttműködési megállapodást köt a 
határozat 1. száma melléklete szerinti tartalommal a  Törökszentmiklósi  Egyesített Gyógyító 
Megelőző Intézettel EFOP-1.8.19-17 azonosító számú  „Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” elnevezésű 
projektben való együttműködésre” szóló projekt sikeres megvalósításához szükséges 
feltételek biztosítására, valamint együttműködésük, ellátandó feladataik pontosítása 
érdekében. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Törökszentmiklósi  Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet 
4. Hivatal  
5. Irattár 



1. számú melléklet a ______/2017.(_____) Kt. határozathoz 
 

Együttműködési Megállapodás 
Mely létrejött   

a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet  

(továbbiakban: pályázó) 
aláírásra jogosult képviselője: Dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvos 
székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126 szám 
adószám: 15411994-2-16 
azonosító szám (törzskönyvi nyilvántartási szám): 411994. 

valamint, 
a Kengyel Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
aláírásra jogosult képviselője:  Nagy Szilárd polgármester 
székhelye: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
adószám:……………………… 
cégjegyzékszám: ……………., 
között (együttesen továbbiakban: Felek). 
 

I. Előzmények 

Az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása – a lakosság és speciális, magas 
kockázató célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési  projekt 
keretében – az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az 
egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, 
kapcsolatainak fejlesztésével. 

1. Felek rögzítik, hogy az  EFOP-1.8.19-17 azonosító számú „Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” elnevezésű projekt 
(továbbiakban: Projekt) kedvezményezettje a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített 
Gyógyító-Megelőző Intézet. 

Felek rögzítik, hogy a …………….(önkormányzat) közreműködése szükséges a Projekt 
benyújtásához/támogatásához/megvalósításához. Ennek értelmében az EFOP-1.8.19-17 keretében a 
megállapodó felek közreműködnek olyan program megvalósításában, mely az adott településen 
történik meg. 

2. Fentiekre tekintettel Felek a Projekt sikeres megvalósításához szükséges feltételek biztosítására, 
valamint együttműködésük, ellátandó feladataik pontosítása érdekében jelen együttműködési 
megállapodást kötik egymással. 

 

I. Együttműködési megállapodás, ellátandó feladatok 

3. A VÖ EGYMI az 1. pontban meghatározott Projekttel kapcsolatosan jelen megállapodás 
időtartama alatt az alábbi feladatok ellátását vállalja: 

 Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztésével a szükséges 
intézményrendszer háttér kialakítását. 

 A legjelentősebb, idült, nem fertőző betegségek okozta halálozás és betegségteher megelőzését 
és csökkentését az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén. 



 A lakosság széles körének fizikai aktivitását, mozgásban gazdag életmódra ösztönzését, az 
idült, nem fertőző betegségek megelőzésének előmozdítását. 

 A dohányzás és problémás alkoholfogyasztás visszaszorítását. 

 A mentális egészség javítását. 

 A jelen szakmai együttműködési megállapodást felek a pályázati felhívásra benyújtott pályázat 
eredményes és hatékony megvalósításának érdekében kötik. 

 

II. Felek jogai, kötelezettségei 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban vállalt feladatok ellátását a Projekt sikeres 
megvalósításához fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel kötelesek teljesíteni. 

2. Felek rögzítik, hogy az együttműködési megállapodás keretében vállalt feladatok ellátása során 
anyagi tehervállalással járó, illetve egyéb szerződést vagy bármely megállapodást másik fél nevében, 
annak írásos hozzájárulása nélkül nem köthetnek.  

3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban vállalt feladatok ellátásában akadályoztatása esetén 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, továbbá kötelesek egymást minden olyan körülményről 
haladéktalanul értesíteni, amely a feladatok kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.  

4. Felek kötelesek egymásnak a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséhez minden segítséget 
megadni, továbbá a jelen megállapodás teljesítéséhez szükséges feladataikat teljesíteni, szükséges 
döntéseket meghozni. 

5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátásáért jelen megállapodás 
alapján külön díjazás nem illeti meg őket, továbbá jelen megállapodásban rögzített feladatellátáshoz 
kapcsolódóan jelen megállapodás alapján egymással szemben költség, kiadás, díj nem 
érvényesíthető. 

6. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás szerinti tevékenységgel összefüggésben 
tudomásukra jutott mindennemű információ – függetlenül annak megjelenési formájától – 
tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli őket, így azt nem jogosultak illetéktelen 
személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül. A titoktartási kötelezettség bármilyen megszegése esetén bármelyik Fél 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani 

7. …….Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a feladatok ellátása során keletkező 
dokumentumokhoz fűződő szerzői jog tekintetében a VÖ EGYMI a rendelkezési jogát kiköti, ezért a 
megállapodással kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi 
alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik.  

8. Felek tudomásul veszik, hogy a Projektben keletkezett megállapodást, a vállalt feladatokat, azok 
teljesítését, a Projekt megvalósulását, megfelelő dokumentáltságát jogszabály által feljogosított 
szerv, továbbá a Támogatási Szerződésben meghatározott szerv, illetve Támogató ellenőrizheti, 
Felek vállalják, hogy ilyen jellegű ellenőrzések során közreműködik.  



 
III. Megállapodás hatálya 

 

1. Jelen megállapodás aláírásának napjától legkésőbb - projekt zárásáig - hatályos. 

2. Megállapodást Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, vagy megszüntethetik. 

3. Jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal 
indoklás nélkül 15 nappal felmondani. 

4. Jelen megállapodást bármelyik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen: 

a) a jelen megállapodásban vállalt feladatok nem teljesítése. 

b)  titoktartási kötelezettség megszegése. 

5. Jelen megállapodás megszűnését/megszüntetését követően Felek kötelesek az egymás között 
folyamatban levő ügyeket lezárni, amennyiben a Projekt szempontjából szükséges a jelen 
megállapodás kapcsán keletkezett vonatkozó dokumentumokat másik fél részére átadni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. Egyéb, záró rendelkezések 

1. Kapcsolattartás: 
Felek jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során az alábbi személyeket jelölik kapcsolattartásra. 
Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartó személyek változásáról egymást írásban értesítik, mely 
nem igényeli jelen megállapodás módosítását. 
 
VÖ EGYMI részéről Kengyel Községi Önkormányzat 

részéről 

Név: Dr. Lukács Zsuzsanna 
             igazgató főorvos 

Név: Nagy Szilárd  
polgármester 
 

Cím: 5200 Törökszentmiklós, 

Kossuth Lajos u. 126 szám 

 

Cím: 5083 Kengyel,  

Szabadság út 10. 

Telefon: 06/56/590-231 Telefon: ………………….. 

e-mail cím: 
titkarsag@tmiklosegymi.hu 

 e-mail 
cím:………….@............hu 

 

2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései irányadók. 

3. Jelen megállapodás 4 (négy), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, 
melyet Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írnak alá. 

 

Kelt: Törökszentmiklós, 2017………………… 

 

 
…………………………………….. 

 
……………………………………….. 

Dr. Lukács Zsuzsanna  
igazgató főorvos 

 

…………………… 
…………….. 

pályázó ………………………... 
 

 



KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület   2017. május 30-i ülésére 
 

a hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 
engedélyezésnek szabályairól,  és a fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról   
                                                                                                                     
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az anyakönyvi eljárásáról szóló 2010. évi I. törvény módosításával  A hivatali helyiségen, illetve  a 
hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események  engedélyezésének szabályairól,  és a 
fizetendő díj mértékéről  szóló 1/2015.(I.22.)  számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata vált 
szükségessé.  
 
 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet tervezet elfogadását. 
 
 
 
Kengyel 2017. május       
 
           Dr. Fekete Nóra 
                                                                                                             Jegyző 
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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

_____/2017. (_____)  
 

 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a hivatali helyiségen, illetve  a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről szóló 1/2015. (I.22.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról  
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában  és az  anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban  kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 18-19.§-ban és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
 

 
1. § 

 
Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   
„  Anyakönyvi eseményt lebonyolítani az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27.§ (2) 
bekezdésében meghatározottak kivételével bármely napon lehet.  ”  
 
 

2.  § 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 

. 
 
 
Kengyel, 2017. május      
 
 
 
  Nagy Szilárd                                                                           Dr. Fekete Nóra 
  polgármester                                                                                  jegyző 
 
 
 



1 
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Jegyzőjétől 

 
 

B E S Z Á M O L Ó 
A Képviselő-testület 2017. május 30-i ülésére 

 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2016. évben 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. 
 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekjóléti szakellátások, valamint a törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése 
állami és önkormányzati feladat. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 
(továbbiakban: Gyvt) 94. §. (1.) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a 
gyermekek védelme, helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése a területén lakó 
gyermekek ellátásának megszervezése.  
 
A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, 
ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek a gyermek mindenek 
felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. Ezen 
szervezetek és személyek tevékenységük során együttműködnek a családdal és elősegítik a 
gyermek családban történő nevelkedését. 
 
A jogszabályban meghatározott ellátások igénybevétele általában önkéntes. A gyermek 
szülője vagy más törvényes képviselője csak a törvényben meghatározott esetekben 
kötelezhető valamely ellátás igénybevételére. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (Gyvt) 
96.§.(6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak feladata évente átfogó értékelést 
készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az értékelést a képviselő-
testület megtárgyalja. Azt követően a beszámoló 2017. május 31-ig megküldésre kerül  a 
gyámhatóságnak .  
 
A gyámhatóság  30 napon belül javaslattal, állásfoglalással élhet az önkormányzat felé. A 
helyi önkormányzat a javaslatot, állásfoglalást érdemben megvizsgálja és 60 napon belül a 
gyámhatóságot  tájékoztatja az intézkedésről. 
 
Fenti feladat végrehajtására készült a következő beszámoló. 
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Önkormányzatunknál a gyámhatósági feladatokat 2016. évben egy  előadó látta el kapcsolt 
munkakörben. Iskolai végzettsége: főiskola 
Munkaköri leírása  a hatályos jogszabály szerint készült el. 
 
A község lakosságának száma 2016. január 1-i adatok alapján:  3644  fő 
 
Ebből a kiskorúak száma: 
 
            0 - 2   éves korú gyermekek száma:  126   fő 
 3 - 5  éves korú gyermekek száma: 100  fő 
 6 - 13   éves korú gyermekek száma: 276  fő 
          14 - 18   éves korú gyermekek száma:  199             fő 

0 – 18 év közötti gyermekek száma összesen: 701             fő 
 

2016. évben az Önkormányzatunk által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások az alábbiak 
szerint alakultak: 
 
A gyermekek védelmének rendszerében a pénzbeli és természetbeni ellátások közül a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás, a hátrányos 
, halmozottan hátrányos helyzet fennállásához kapcsolódó kedvezmények, a rendszeres és 
rendkívüli települési támogatás, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
veszélyeztetettségének megelőzését szolgálja azáltal, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben 
lévő családoknak támogatást nyújt. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

- a Gyvt 21/B.-ban meghatározott ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésnek és 
– ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételnek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,  

- a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,  
- a Gyvt-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az   

igénybevételére.  
 

A kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének a 130 %-át. 
Ez 2016 évben 37.050,-Ft volt. 
A gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, a tartósan beteg,  súlyosan fogyatékos  gyermek 
esetén, illetve a nappali tagozaton tanulmányokat folytató, 18. életévének betöltését megelőző 
két hónapon belül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult nagykorú esetén 
ez az összeghatár nő, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-a. Ez 2016. 
évben 39.900,-Ft. 
Ezen jövedelemhatárok évek óta változatlanok.  

 
A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály. A vagyonnyilatkozat 
alapján, ha a családban az egy főre jutó vagyon értéke külön-külön számítva meghaladja az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 –szorosát, vagy együtt számítva az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 70-szeresét, nem jogosult a gyermek a 
kedvezményre. 

2016. év december hónapjában 195 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben, ebből 7 fő tartósan beteg, fogyatékos gyermek. A gyermekeket 
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nevelő családok száma 95, ebből egyedülálló szülőként neveli gyermekeit 39 család. 
Elutasítás 6 gyermek esetében  történt.   
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni 
támogatást /Erzsébet utalvány formájában/ az önkormányzat 2016-ben 2.424.000 
forintot fizetett ki.  

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásra   a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után  családbafogadó gyámjául kirendelt az 
a hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és  nyugellátásban, korhatár előtti 
ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti 
bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak 
járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege  
gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a /2016 évben: 
6270.-Ft./ 
2016. évben pénzbeli ellátásra való jogosultság nem került megállapításra.  
 
Települési támogatás: Az önkormányzat rendeletében a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 
családok megsegítésére rendkívüli és rendszeres települési támogatást biztosít eltérő 
jogosultsági feltételekkel.  
Rendkívüli települési támogatásra 3.146.000.-Ft., rendszeres települési támogatásra 6.775.000 
.-Ft.-ot fordított az önkormányzat.  
2016. évben rendkívüli települési támogatásban részesített személyek száma: 156 fő, 
rendszeres települési támogatásban részesített személyek száma: 142 fő.  
 
2016. évben  településünkön a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatással  biztosította 
önkormányzatunk. A Gyvt 21/B. §. (1)-(9)bekezdésében szabályozott ingyenes és 
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek száma településünkön 
intézményi bontásban a következőképp alakult:   
 
Bölcsődében :             - ingyenes étkezésben                           3 gyermek 

                        -50%-os étkeztetésben                          - 
Óvodában: 
   - ingyenes étkeztetésben     116 gyermek   
   - 50%-os étkeztetésben     1 gyermek 
   részesült. 
Általános  iskolában:  
                                  napközis ellátásban: 
   - ingyenes étkeztetésben:  46 gyermek 
   - 50%-os étkeztetésben:    3 gyermek 
 
   menzai ellátásban: 
   - ingyenes étkeztetésben:  33 gyermek 
   - 50%-os étkeztetésben:    1 gyermek 
 
részesült 2016 év folyamán. 
 
2016. évben jogszabályváltozás következtében jelentősen átalakult a szünidei étkeztetés 
rendszere. A települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
kiskorú gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja. A bölcsődében, mini 
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bölcsődében, bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi 
munkanapon, az előbbiekhez nem tartozó gyermekek esetében a nyári szünetben legalább 43 
napon, de legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon és az őszi, téli, 
tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles biztosítani a települési önkormányzat.  
 
2016.évben a nyári szünetben 42 fő, az őszi és téli  szünetben 36-36 fő részesült szünidei 
gyermekétkeztetésben településünkön. 2016. évben a szünidei étkeztetésre fordított összeg 
összesen: 1.150.681.-Ft. volt.  
 
A gyámügyi ügyintéző 2016. december 31. napjáig  csatolt munkakörben pénzbeli, 
természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyekben járt el, úgymint a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás,hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzet fennállásának vizsgálata, települési támogatás  teljes körű intézése,  illetve a  
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági intézkedéseket 
látták el.  
 
A gyámhatósági ügyek összetettsége figyelhető meg települési szinten is. Ennek oka, hogy 
évről-évre nő a munkanélküliség, egyre kevesebb a munkalehetőség, valamint a környező 
városokban, és településeken való elhelyezkedést a rossz közlekedési feltételek is nehezítik. 
Magas a közfoglalkoztatásban részesülők száma. Számos család került nehéz anyagi 
körülmények közé, megélhetésük egyre nehezebb, az alkalmi –leginkább mezőgazdasági 
szezonmunka – is egyre kevesebb lehetőséget ad a lakosság számára. Ezen okok miatt 
veszélybe kerül a családon belül a gyermek ellátása, nevelése, iskoláztatása. Családon belüli 
feszültségek alakulnak ki, melyek veszekedésekbe torkollanak, melyek legtöbb esetben a 
gyermek előtt zajlanak le. 
 
A gondozásba vétel leggyakoribb oka a családon belüli deviáns magatartás, érzelmi 
elhanyagolás, a szülők pszichés megbetegedése, párkapcsolati krízis, érzelmi bántalmazás.  
 
A segítés folyamata során fontos kiindulópont a megfelelő probléma meghatározás, a valódi 
okok megfogalmazása. A gondozásban való szerepvállalás a szülői felelősség erősítése, a 
szülői kötelezettségek és feladatok tisztázása alapvetően meghatározza az eredményességet. 
 
A tervezett segítő tevékenység meghatározott szakmai szabályok betartása mellett, nagy 
szakmai odafigyelést, komoly felelősségvállalást jelent a családgondozók számára. 
 
A gondozási nevelési terv elkészítésével meghatározzák a célt, a feladatokat (a kapcsolódó 
intézmények számára is) folyamatosan kontrollálják azok teljesülését. 
A gondozás során fontos a rendszeres kapcsolattartás, aminek helyszíne gyakran a család 
otthona.  Fontossága minden szakember számára alapvető, hiszen saját környezetében 
figyelheti meg „kliensét” és annak természetes erőforrásait. 
 
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal és a településen működő jelzőrendszerrel együtt a 
fentieknek megfelelően igyekszünk felkutatni a problémás családokat, segítségnyújtás 
céljából és közös erővel próbálunk megoldást találni  - segélyek kiutalásával, iskolákkal való 
kapcsolatfelvétellel, munkahelyek felkutatásával. 
2013. évben a jegyzői gyámhatóság feladat és hatásköre a jogszabályváltozások 
következtésben jelentősen átalakult. A védelembe vétel, az ideiglenes hatályú elhelyezés , az 
iskolai mulasztással kapcsolatos gyámhatósági feladatok átkerültek a járási gyámhivatalok 
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hatáskörébe. Ezzel jelentős információhiány alakult ki a jegyzői gyámhatósági munkában.  
Ezért nagyon fontos és kiemelt jelentőségű a kiskorúak veszélyeztetettségének megelőzésében 
a jelzőrendszer hatékony, naprakész működése.  
 
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása továbbra is jegyzői 
hatáskör:  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 67/A. § (1) és (2) bekezdése szerint hátrányos helyzetű az a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 
az alábbi körülmények közül egy fennáll:  
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó 
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi  
kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásoktól szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.)  33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 
fejlődéshez szükséges feltételek. 
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű  
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 
legalább kettő fennáll,  
b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 
felnőtt. 
 
2016. évben hátrányos helyzet fennállásának megállapításra  32 esetben került sor:   
- 28 esetben a szülő(k), családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége,   
- 4 esetben elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt.   
2016. évben halmozottan hátrányos helyzet megállapításra 38 esetben került sor:  
- 16 esetben a szülő(k), családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő(k), 
családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt 
-  2 esetben alacsony foglalkoztatottság és elégtelen lakókörnyezet,  
- 20 esetben alacsony iskolai végzettség és elégtelen lakókörnyezet miatt.  
Elutasításra 9 gyermek esetében került sor.  
 
Környezettanulmány készítése: 
2016. évben gyámhatósági ügyekben más hatóság megkeresésére 6 alkalommal került sor 
környezettanulmány készítésére. Bíróság részére 4 esetben, kormányhivatal részére 2 esetben 
történt adatszolgáltatás.  
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Egyéb gyámhatósági ügyek: 
- jegyzői gyámhatósági hatáskörbe tartozó ügyek elektronikus és manuális  

nyilvántartása,  tájékoztatások, statisztikai jelentések, adatszolgáltatás teljesítése. 
 
A gyermekvédelemmel összefüggő jelzőrendszer működése településünkön jól működik. A 
személyes és telefonos tájékoztatás oda-vissza naprakésznek mondható. A felmerülő 
problémákra közösen keresik a megoldást, alkalmanként esetkonferencia, illetve a 
gyermekvédelem helyzetét áttekintő tanácskozás megtartásával. A gyermekek napközbeni 
ellátását az előző évekhez hasonlóan napközi-otthonos óvodában, illetve iskolai napközis 
foglalkozás keretén belül tudtuk biztosítani. 
 
Településünkre a gyermekkorú illetve a fiatalkorúak által elkövetett bűnözés nem jellemző. A 
rendőrség egy gyermekkorú elkövetőről sem élt jelzéssel hatóságunk felé. 
 
Községünkben bűnmegelőzési program nem készült, de a gyermekjóléti szolgálat 
gyermekprogramjának keretében szerveznek a káros szenvedélyekkel kapcsolatos komplex 
felvilágosító előadásokat. 
 
Az ügyintézők szakmai továbbképzését szem előtt tartva igyekszünk kihasználni minden 
olyan lehetőséget, amely munkájában segítséget, szakmai útmutatást, előrelépést jelent. 
A gyámhatóság szakmai munkáját segítő Magyar Közlöny és hatályos cd jogtár rendelkezésre 
áll, a tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak. 
 
Összességében megállapítható, hogy a gyámhatósági tevékenység összetett, sokrétű, 
egyedileg elbírálandó ügyek összessége. A határozatok meghozatala körültekintést igényel, és 
az ezekkel kapcsolatos jogszabályokat maximálisan figyelembe kell venni, hiszen a döntés 
gyermekek, családok életét befolyásolja. 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A fentiekben látható, hogy a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátása a 
gyámhatóság és a jelzőrendszer közötti összehangolt és lelkiismeretes munkát igényel. Kérem 
a beszámoló megvitatását és a gyermekvédelmi munka értékelését. 
 
Kengyel, 2017. május 10. 
 
 
 
       Dr. Fekete Nóra 
              jegyző 



Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület 2017. május 30-i ülésére 

 
Önkormányzati tulajdon értékesítésre való kijelöléséről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzathoz  2 cég részéről terület bérleti kérelem érkezett 0,5 mW-os napelem park építése 
céljából, opciós vásárlási joggal  Az érintett terület Kengyel 653/1 hrsz. 4,8738 ha  lévő ingatlan. 
Az önkormányzat  a 2015. évben megmódosított 4/2006.(II.17.) számú önkormányzati rendelettel 
elfogadott település rendezési terve alapján,   három célra van megjelölve mégpedig egyrész kb 3,2 ha, 
mint különleges beépítésre szánt megújuló energiahasznosítási napelempark terület. 
 

Az opciós vásárlási jog: „Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerződéssel vételi jogot 
alapít, a jogosult a dolgot a szerződésben meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal 
megvásárolhatja”   

Mivel az önkormányzat a területet eddig nem mérette szét  jelen esetben csak az egész területet tudná 
bérbeadni, ( a jövendő temető területére is) opciós jogot biztosítana. 
 
A szerződésben a bérleti díjon kívül az,  eladási árat is rögzíteni szükséges. Az önkormányzat 
vagyonrendelete alpapján ezt csak előzetes értékbecslés alapján történhet. A teljes ingatlan 
vonatkozóan igaz, hogy 2013. februárjában történt egy értékbecslés, de azt már a megosztás után nem 
lehet alkalmazni. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy mivel a terület egy részét már korábban is a bérleti 
kérelemnek megfelelő célra kívánta hasznosítani, a terület megosztásának az elvégzését, a fennmaradó 
terület értékbecslését, és azután dönteni  a bérbeadásról. 
 
 Javaslom továbbá, hogy az önkormányzat ezzel egy időben a  7/2013.(II.07.) Kt számú  a Kengyel 
653/1 hrsz ( Vásártér) ingatlan értékesítési szándékáról szóló határozatát hatályon kívül helyezze. 
 
Kengyel, 2017. május 25. 
 
         Kozák Ferencné 
         alpolgármester 
 
______/2017.(V.30.) Kt  
H a t á r o z a t  
 
Kengyel  653/1 hrsz terület  megosztásáról 
 

1. Kengyel Község Önkormányzata  a Kengyel Község 653/1 hrsz 
területének osztásának végrehajtását határozza meg a 4/2006 (II.17.) 
számú önkormányzati rendelettel elfogadott Kengyel 
Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat 
és Szabályozási terv alapján.  

2. A megosztás utáni terület hasznosításáról külön határozatban dönt. 

3. Az önkormány 7/2013(II.07.) Kt számú  A Kengyel 653/1 hrsz ( 
Vásártér) ingatlan értékesítési szándékáról szóló határozatát hatályon 
kívül helyezi 

 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 



KENGYEL KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 
E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2017. május 30-i ülésére 
 

Székhely létesítése iránti kérelem 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzathoz  a napelempark bérleti szándékot kérő 2 cég: 
 
WSV-ENERGY HUNGARY Kft 5083 Kengyel, Hunyadi út 34 (adószám: 25939776-2-16)  
és a  WSV-SOLAR HUNGARY Kft  5083 Kengyel, Hunyadi út 34 ( adószám: 2593969-216) a benyújtott 
kérelmükben kéri az önkormányzatot, hogy járuljon hozzá, hogy a telephelyüket áttehessék Kengyel, Szabadság 
út 10. szám alá ( a hivatal épületébe), mivel a jelenlegi csak ideiglenes székhely. 
 
Kérem a Képviselő-testületet a kérés megvitatására. 
 
Kengyel, 2017. május 25. 
 
         Kozák Ferencné 
         alpolgármester 
 
 
_____/2017.(_____)Kt. 
H a t á r o z a t 
WSV- ENERGY HUNGARY Kft székhely iránti kérelméről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat a WSV- ENERGY HUNGARY Kft székhely iránti 
kérelmét nem támogatja. 
 
Erről értesül: 

1. WSV- ENERGY HUNGARY Kft  5083 Kengyel, Hunyadi út 34. 
2. Nagy Szilárd polgármester 
3. Dr Fekete Nóra jegyző 

 
 

  
 
_____/2017.(_____)Kt. 
H a t á r o z a t 
WSV- SOLAR HUNGARY Kft székhely iránti kérelméről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat  a WSV- SOLAR HUNGARY Kft székhely iránti 
kérelmét nem támogatja. 

 
Erről értesül: 

1. WSV- SOLAR HUNGARY Kft  5083 Kengyel, Hunyadi út 34. 
2. Nagy Szilárd polgármester 
3. Dr Fekete Nóra jegyző 

 
 



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
E l ő t e r j e s z t é s  

a Képviselő-testület 2017. május 30-i ülésére 
 

Ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló program megvalósítása érdekében 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötéséről az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 
  
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, a mellékelt konzorciumi 

együttműködési megállapodás elfogadására. 
 
A Képviselő testület  2017. február 15-i ülésén tárgyalta az együttműködés lehetőségét a 

17/2017(02.15.) határozatában arról döntött, hogy információ hiánya miatt nem támogatja az 
ivóvízminőség javító beruházásokkal kapcsolatos együttműködés aláírását. Az együttműködési 
megállapodás tervezetét az előterjesztéshez csatoltuk.  
Akkor a polgármester felhatalmazta a további információk gyűjtésével. 
 
Az előterjesztés mellékletében a jelenlegi működési leírás, és a hiányosságok javítása érdekében 
teendő intézkedéseket foglalja magába. 
Kérem a Képviselő-testülete a napirend újbóli megtárgyalására. 

 
Kengyel, 2017. május 29. 
 
       Kozák Ferencné 
      alpolgármester 
 

_____/2017.(____) Kt. 

H a t á r o z a t 
 
Ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló program megvalósítása érdekében 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötéséről az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ivóvízminőség-
javító beruházások megvalósításáról program megvalósítása érdekében jelen határozat 
melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a mellékelt Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
4. Irattár 




