
 

Előterjesztés 
Képviselő-testület 2018. augusztus 23-i ülésre 

 
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A 1/2018. (II.15.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott  költségvetés módosítására 
teszek javaslatot, még pedig a költségvetés készítése után elnyert közfoglalkoztatási  
pályázatok, valamint a központi költségvetésből érkezett pótelőirányzat tudomásul vételére. 
  
A  közmunka programmal kapcsolatos kiadásokra az alábbiak szerint kaptunk támogatást: 
 

Start Személyi járulék dologi felhalmozási  ÁFA összesen  átlaglétszám 
Illegális hull. 13 444 300 1 310 790 1 634 690 297 500 521 691 17 208 971 12,5 
Helyi 
sajátosságokra.ép. 13 087 150 1 275 970 795 445 4057690 1 310 359 20 526 614 12,5 
MG fólia 13 087 150 1 275 970 4 847 570 977 672 1 572 815 21 761 177 12,5 
belterületi közút 13 444 300 1 310 790 189 000 1 743 000 521 640 17 208 730 12,5 
Összesen: 53 062 900 5 173 520 7 466 705 7 075 862 3 926 505 76 705 492 50 

       
  

        Hosszútávú 
közfogl. Személyi járulék dologi felhalmozási    összesen  átlaglétszám 
39 fős 19 378 320 1 889 346       21 267 666 16,50 
2  fő képzés ( 6 
hónap) 1 035 075 98 919       1 133 994 1 
2 fő 4 hó 708 955 61 123       770 078 0,66 
35 fő 11 614 400 1 132 380       12 746 780 8,75 
8 fő 2 371 784 231 248       2 603 032 2 
Összesen: 35 108 534 3 413 016 0 0   38 521 550 28,91 
        

 
Foglalkoztatási alaptól kapott támogatás összesen. 115.227 ezer ft 

1. Személyi kifizetés           88.171 ezer ft 
2. Járulék               8.587 ezer ft 
3. Dologi kiadások             7.467ezer ft 
4. Beruházás     ...      7.076 ezer ft 

 
Diákmunkásokat is alkalmaztunk a nyári szünidőben napi 6 órában: 
2018. július 16-27   ig  10fő   562.160,- ft támogatás 
2018.augusztus 01-14-ig   7 fő  376.425,- ft  
2018. augusztus 02- 15-ig  2 fő   107.550,- ft 
 
A TOP--1.2.1-16-JN1-2017-00005-s pályázatra, a Bagimajori turisztikai projekt  teljes 
összege leutalásra került a MÁK-nál külön erre a célra megnyitott önkormányzati számlára 
összege:110 millió forint. 
 



 

A művelődési ház EFOP-3.3.2.16-201-00133 gyermek programokra , táborozásra, 
szakkörökre 24.884.600,- ft érkezett az elkülönített számlára..  
 
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-0008 számon Kétpó Község gesztorságával 7,4 millió forint 
támogatás felhasználásáról lehet majd dönteni 3 éves ütemezésben ebből, rendezvények, , 
fórumok, közösségi találkozók szervezése történhet. 
 
Előirányzat módosításra került, a többlet állami támogatásokkal: 

 a bérkompenzációval:       779.126,-ft 
 a szociális tüzelőre kapott többlet támogatással:   901.700,-ft 

és az ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan kapott támogatással  397.200,-ft 
 
 A természetbeni Erzsébet utalvány első üteme:     905.500,-ft 
 
Előző évek elszámolásából 1.499 ezer forint már befolyt a számlára, a kiadási oldalon is ezen 
a jogcímen kell megtervezni, mivel 2017-re visszafizetési kötelezettsége szerepel az 
önkormányzatnak. 
 
Kérem az előirányzat változások jóváhagyását, a költségvetési rendelet módosítását. 
 
Kengyel, 2018. augusztus 14. 
 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Bartók László 
polgármester        helyettesítő jegyző 



 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

_______/2018.(_________) önkormányzati rendelet-tervezete 
 

 
A 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről – 

kiegészítéséről,  módosításáról 
 

 
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 1/2018(II.15.) szám  rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 
1.§. A R. II. fejezetének 4.  §. (1) bekezdése  helyébe  az alábbi rendelkezés lép. 
 

„A Képviselő-testület az önkormányzat  2018. évi 
      Költségvetés bevételét:   891032 e Ft főösszeggel 

Önkormányzat működési támogatásai 309718 e Ft 
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről  185687 e Ft 
Működési bevételek 46620 e Ft 
Közhatalmi bevételek  56328 e Ft 
 Működési és Felhalmozási  Átvett 
pénzeszköz 0 

Felhalmozási bevételek          118986 e 
Ft 

 Maradvány 173693 e Ft 
 
    Költségvetési kiadását  891032  e Ft főösszeggel 
    Részleteiben: 
     

Személyi  juttatások 343573 e Ft 

Járulékok, szociális hozzájárulási adó 54919 e Ft 

Dologi  kiadások 198441 e Ft  
Ellátottak pénzbeli juttatásai 19953 e Ft  
Támogatások 3039 e Ft 
Felhalmozási kiadásai 271108 e Ft 

 
 
    Egyenlegét    0  e Ft hiánnyal 
 
    Az intézmények finanszírozási bevételeit: 266576 e Ft-ban 
    Az önkormányzat finanszírozási kiadásait: 266576 e Ft-ban 

  állapítja meg  
 
      Költségvetési kiadását:  891032 e Ft főösszeggel 
 



 

  Egyenlegét      0 e Ft hiánnyal állapítja meg, a hiány 
összegét államháztartáson belüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevételével finanszírozza.  
   

   
 
2.§. (1) A R. II. fejezetének 4.§ (2) bekezdésében jelölt”  a rendelet  3. melléklete” helyébe e           
rendelet  1 számú  melléklete lép. 
 
 

(2) A R. II fejezetének 4.§ (3) bekezdésében jelölt „ a rendelet 3.a-e)számú melléklete” 
helyébe e rendelet 1. a-e) melléklete lép. 
 
(3)  A R. II fejezetének4.§  (4) bekezdésében jelölt „ a rendelet 6.)számú melléklete” 
helyébe   e rendelet 2. melléklete lép. 
 
 
(4)  A R. II fejezetének4.§  (4) bekezdésében jelölt „ a rendelet 7.)számú melléklete” 
helyébe   e rendelet 3. melléklete lép. 

  
 
3.§.  A R. II. fejezetének 6.§ (1) bekezdésében  6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 A közfoglalkoztatottak létszám- előirányzata: 127 fő 
 
4.§.  Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Kengyel, 2018. augusztus 21. 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Bartók László 
Polgármester         jegyző 
 
 
 



 

 
Részletes indoklás 

 
 

A 1/2018.(II.15) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről – 
kiegészítéséről,  módosításáról 

 
 
A rendelet 1 §-a az önkormányzat költségvetésének főösszegeit módosítja. 
 
A rendelet 2.§-a az előirányzat módosítások  utáni mellékletekben történő változást vezeti át. 
 
A rendelet 3.§-a az előirányzat módosítások  utáni közfoglalkoztatotti létszámban történő 
változást vezeti át. 
  

 
Kengyel, 2018. augusztus 14. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd    Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző  

 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről – 
kiegészítéséről,  módosításáról 

 
 
 
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő 
az önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2017. éviköltségvetési 
rendelet az  Áht,  az Ávr-ben szabályozottak szerint  Magyarország  2017.  évi  központi 
költségvetéséről szóló törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe 
vételével  határozza  meg  a  bevételi  és  kiadási  előirányzatokat  és a  gazdálkodás  főbb 
irányvonalait. Társadalmi és gazdasági hatása kismértékű. 

 

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

 

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet-tervezet  minimális adminisztratív teher jelentkezik.  

 

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A rendelet módosításának szükségességét indokolja,  az évközben elnyert pályázatok, és a. 
központosított előirányzatok  leosztása. Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a  
költségvetés módosítása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi  
feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei 
rendelkezésre állnak. 

 

 
 

Nagy Szilárd 
polgármester 

 















































































Előterjesztés 
 

A Képviselő-testület 2018. augusztus 23-i ülésére 
 

Folyószámlahitel keret igénylésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat likviditási helyzetének javítása, a bérek, szociális kiadások, a közüzemi, 
étkeztetési  számlák időbeni kifizetése érdekében 2018. január 02-től folyószámlahitel keret 
megállapítását kértük, melyet  a számlavezető OTP Nyrt 2018. szeptember 20-ig hagyott jóvá. 
A folyamatosság érdekében2018. szeptember 21-től - 2018. december 30-ig  15 millió forint  
összegben, szeretnénk újabb hitelkeret igénylést benyújtani. 
A hitel keret fedezete az önkormányzati helyi adók és a gépjárműadó önkormányzatnál 
maradó részének a 45%-a. 
Várható helyi adó bevételek 2018-ra: 

 Iparűzési adó     : 25.500.000,- 
 Magánszemélyek kommunális adója:    18.750.000,- 
 Gépjárműadó:         4.400.000,- 
Összesen:        48.650.000,- 
 
Az összeg 45 %-a       21.892.500,- 
 

A  folyószámlahitel keret engedélyezéséhez az önkormányzatnak az alábbi határozatot meg 
meghoznia és benyújtania a hitel kérelemmel együtt. 
 
............../2018.(VIII.23.) Kt. határozat 
 
Folyószámla-hitel igénybevételéről 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat 2018. szeptember 21. napjától 2018. december 30. napjáig 
15 millió Ft  összegű folyószámla-hitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási 
problémák kezelésére. 
 
A hitel végső lejárata:  2018. december 30. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a 
hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb 
számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít. 
 
A Képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel 
futamideje alatt amennyiben a Kengyel Községi Önkormányzat fizetési számláján az 
Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 



biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes 
visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi 
adók és a gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás 
fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Kengyel Községi Önkormányzat 
fizetési számlájára átvezesse. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 
hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint 
annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel a Kengyel Községi Önkormányzat képviseletében 
aláírja. 
 
  
Erről értesül: 

1. OTP Nyrt Szolnok 
2. Nagy Szilárd polgármester 
3. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
4. Képviselő testület tagjai 
5. Irattár 

 
Kengyel, 2018. augusztus 13. 
 
 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László  
   polgármester                     jegyző 
 



E l ő t e r j e s z t é s 
 

A Képviselő-testület 2018. augusztus 23-i ülésére 
 

A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás 
igénylése 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent  a belügyminiszter  pályázati kiírása  a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásáról.  
A támogatást az  5000 fő lakosság szám alatti települési önkormányzat igényelheti, amelyik 
 
a) a szociális rászorultság és a 2018 évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a 
tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, 
hogy 

aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára  , vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 
pénzbeli formában történő nyújtására – települési  támogatásra jogosult előnyt 
élvezzen, 
ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, 
é 
ac) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor,   
 

b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
 
A támogatás mértéke: 
 a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
105/2015(IV.23) Korm. rendelet 2. melléklete alapján az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, 
kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 
Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa. 
Mivel Kengyel település nem tartozik ebbe a kategóriába bele, ezért a tűzifához erdei m3-ként 
1.000,- Ft+ ÁFA, a barnaszénhez 500,- Ft/q  saját erőt kell a pályázathoz hozzá rendelni. 
 
  
Jász- Nagykun Szolnok megyében van lehetőség lágy lombos tűzifa vásárlására. 
 
A maximálisan  igényelhető mennyiség:   Biztosítandó saját erő:  
Keménylombos tűzifa:  538 m3      683.260,- Ft 
Lágylombos tűzifa:   807 m3   1.024.890,- Ft 
Barna kőszén:              1.614q     1.024.890,- Ft 



 
_______/2018.(VIII.23.) Kt. határozat 
 
A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás 
igénylése 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
Belügyminiszter pályázati kiírása - a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásáról-alapján támogatási   
igényt nyújt be  
 
a.) 1614 q  barna kőszén beszerzéséhez. 
Az önkormányzat a barnakőszén beszerzéséhez  1.024.890- ft 
saját erőt biztosít. 
 
b.) 807 m3 lágy lombos tűzifa  beszerzéséhez 
Az önkormányzat a tűzifa beszerzéséhez  1.024.890- ft saját erőt 
biztosít. 
 
c.) 538 m3 kemény lombos tűzifa beszerzéséhez 
Az önkormányzat a tűzifa beszerzéséhez   683.260- ft saját erőt 
biztosít. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelőanyagban részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelő beszerzését követő 10 
napon belül a szociális rászorultságról, és az igénylés részletes 
feltételeit tartalmazó  rendeletét megalkotja.   
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettes jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
4. Irattár 

 
Kengyel,2018. augusztus 13. 
 
 
 
 
 Dr. Bartók László      Nagy Szilárd 

helyettesítő jegyző      polgármester 
 

 
  



Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2018. augusztus 23-i ülésére 

V. Büszke Vidék fesztivál megrendezésére 

Tisztelt Képviselőtársaim! 

Mint számotokra is ismeretes a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-0008 számon Kétpó Község gesztorságával 
7,4 millió forint támogatás felhasználásáról lehet majd dönteni 3 éves ütemezésben ebből, 
rendezvények, fórumok, közösségi találkozók szervezése történhet. 

A részletes ütemezés szerint a pályázatban Kengyel településen 2018.szeptember 11-és november 30 
között egy nagy rendezvény lebonyolítása szerepel (közösségek szomszédolása címszó alatt). 

A rendezvényre a megnyert összegből  bruttó 1.500.000 forint használható fel. 

Az 1/2018.(II.15.) számú 2018. évi költségvetési rendeletben rendezvény tartására elkülönítésre került 
további l millió forint. 

A rendezvény megtartására a javasolt időpont 2018. szeptember 21-22. 

Az idő rövidsége miatt összeállítottam egy programtervezetet, melyet az előterjesztés mellé csatolok. 
A programok lebonyolításához 3 rendezvény szervező cégtől kértem árajánlatot. (ez a pályázati 
elszámolás kötelező kelléke) 

Az árajánlatok visszaérkeztek: 

A program megvalósítását:   

1. TOPA Bt Szolnok, Szivárvány út 26.    4.550.000 ft 
2. ARTIKUM Kulturális Bt      4.200.000 ft 
3. Work-Exo Kft Budapest, Tátra u 5/a    2.499.000 ft 

összegért tudná megvalósítani. 

Tekintettel arra, hogy a pályázat, és az erre a célra elkülönített összeg erre fedezetet biztosít, kérlek 
titeket, hogy a falunap időpontját a javasoltak szerint 2018. szeptember 21-22 határozatban 
állapítsátok meg. 

_____/2018.(VIII.23.) Kt. határozati javaslat 

Az V. Büszke Vidék Fesztivál lebonyolítására 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az V. Büszke Vidék Fesztivál időpontját 
2018. szeptember 21-22-re tűzi ki. A rendezvény lebonyolítására a WORK-EXO Kft Budapest, 
Tátra út 5/a bízza meg az árajánlati felhívásban megjelölt programok tekintetében. 

Erről értesül 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr Bartók László helyettes jegyző 
3. Képviselő testület tagjai 
4. WORK-EXO Kft Budapest 

 

Kengyel, 2018. augusztus 21. 

 

 

Dr. Bartók László      Nagy Szilárd 
helyettesítő jegyző     polgármester 







Használatba adási szerződés 
 
 
Amely létrejött egyrészről  
 
Kengyel Községi Önkormányzat 5083 Kengyel, Szabadság u. 10., képviseli: Nagy Szilárd 
polgármester, mint használatba adó (a továbbiakban : Használatba adó) 
 
másrészről  
 
Kengyel Község Labdarúgó Sportegyesülete, székhely: 5083 Kengyel, Hunyadi u. 19/a, képviseli: 
Erdei László, mint használó (a továbbiakban: Használó) 
 
között, az alábbi tárgyban és tartalommal: 
 
1. Használatba adó a tulajdonában álló 0159 hrsz-ú, 3859 m2 alapterületű, Kengyeli Sportpályát, 

ingyenesen használatba adja Használó részére, 2018. augusztus 1-től, 15 év időtartamra. 
 
2. Használó az ingatlant kizárólag rendeltetésszerűen, sportolási célokra használhatja fel. Használó 

felel mindazon kárért, amely a használat során keletkezett az ingatlanban. 
 
3. Használó a szerződés aláírásától viseli a létesítmény üzemeltetésével járó valamennyi költséget. 
 
4. Használó az ingatlant további bérbe nem adhatja.  
 
5. Használó a Használatba adóval történő előzetes egyeztetést követően jogosult az ingatlanon 

bármilyen beruházást, bővítést, átalakítást megvalósítani. Amennyiben a beruházás, átalakítás az 
ingatlan vonatkozásában értéknöveléssel jár, a szerződés lejártát követően a Használatba adó 
köteles annak értékét a Használó részére megtéríteni. 

 
6. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Használatba adónak közösségi vagy egyéb 

rendezvény érdekében szüksége lenne az ingatlanra, Használóval előzetesen egyeztet. 
 
7. A szerződés lejártát követően a Használó köteles az ingatlant, az 5. pontban foglaltak kivételével, 

ugyanabban az állapotban visszaadni a Használatba adó részére. 
 
9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései az 

irányadók. 
 
10. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 
 
Kengyel, 2018. augusztus …….. 
 
 
 
 
 
…………………………………………  …………………………………….. 
          Használatba adó       Használó 
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BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV 
Döntési javaslat eredményteleségről 

 
 

amely készült 2018. augusztus7. napján 9:00 órai kezdettel, az Ajánlatkérő, Kengyel Községi 
Önkormányzatáltal indított„Piacépület Kialakítása Kengyel Településen”tárgyú közbeszerzési 
eljárásának bírálóbizottsági ülésén. 
 
Helyszín:DEBKÖZ Közbeszerzés Kft (4032 Debrecen, Poroszlay út 27.) 
Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint 
 
Bíráló bizottsági ülés témája: 
Döntés eredménytelenségről a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont alapján. 
 
 

I. 
 
A 2018. július 6. 10:00 órai ajánlattételi határidő lejártáig 3 (három) ajánlat érkezett. 
 
Az ajánlattevők megnevezése és ajánlataik értékelés alapjául szolgáló számszerűsíthető adatai:  
 
1. Ajánlattevő neve: ProfiterMachine Korlátolt Felelősségű Társaság 
Címe:   5137 Jászkisér, MadáchTér 8. 

 
Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 44 988 518 

2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítésben 
szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db) 3 

3. A kötelezően előírt időtartam felett megajánlott jótállás 
időtartama (hónap) (min 0 hónap, maximum 24 hónap) 12 

 
 

2. Ajánlattevő neve: AKVIRON MélyépítésiésKörnyezetvédelmi, 
MérnökiVállalkozásiKorlátoltFelelősségű Társaság 

Címe:   5000 Szolnok, Hunyadi János Utca 24 
 
Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 47 367 108 

2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítésben 
szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db) 3 

3. A kötelezően előírt időtartam felett megajánlott jótállás 
időtartama (hónap) (min 0 hónap, maximum 24 hónap) 6 
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3. Ajánlattevő neve: Szinten Tartó Szolgáltató SzociálisSzővetkezet 
Címe:   5091 Tószeg, Várkonyi út 18 

 
Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 43 602 281 

2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítésben 
szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db) 3 

3. A kötelezően előírt időtartam felett megajánlott jótállás 
időtartama (hónap) (min 0 hónap, maximum 24 hónap) 24 

 
 

II. 
 
Ajánlatkérő ellenőrizte a benyújtott ajánlatokat számítási hiba vonatkozásában (Kbt. 71. § (11) 
bekezdése).Ajánlatkérő megállapította, hogy a vizsgált ajánlatok nem tartalmaznak számítási 
hibát. 
 
 

IV. 
 
A Bírálóbizottság rögzíti, hogy a tárgyi eljárás vonatkozásában a rendelkezésre álló fedezet 
összege nettó 35 964 871 Ft. Az értékelés során figyelembe vehető ajánlatokban szereplő nettó 
ajánlati árak összegei meghaladják ajánlatkérő által rendelkezésre álló nettó fedezet összegét, ezért 
az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen. 
 
 

V. 
 

Eljárást lezáró döntésre vonatkozó javaslat 
 
A Bírálóbizottság egyhangúlag javasolja a Döntéshozónak megállapítani, hogy: 
 

1.) Az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont alapján, 
tekintettel arra, hogy az értékelés során figyelembe vehető ajánlatokban szereplő nettó 
ajánlati árak összegei meghaladják ajánlatkérő által rendelkezésre álló nettó fedezet 
összegét. 

 
k.m.f. 

 
A Bírálóbizottság tagjainak aláírása: 

 

 
Pozsa Sándorné 

Bírálóbizottsági tag 

  
Dr. Kerekes Ferenc 
Bírálóbizottság tag 

 
 
 

 
Pálinkás István 

Bírálóbizottságitag 
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_____/2018.(VIII.23.) kt határozati javaslat 

A TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztési beruházással közbeszerzései eljárás 
eredménytelenségéről 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Piacépület Kialakítása Kengyel 
Településen”tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont 
alapján, tekintettel arra, hogy az értékelés során figyelembe vehető ajánlatokban szereplő 
nettó ajánlati árak összegei meghaladják ajánlatkérő által rendelkezésre álló nettó fedezet 
összegét. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Profiter Machine KFT Jászkisér, Madách tér 8. 
4. AKVIRON Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási KFT Szolnok, 

Hunyadi János Utca 24. 
5. Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szővetkezet 5091 Tószeg, Várkonyiút 18. 
6. Irattár 
 

 
 

 
 
 

 
Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 
polgármester     helyettesítő jegyző 



Határozati javaslat 
 

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2018. (VIII.23.) határozata 
 

a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 27. § (4) bekezdése alapján, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság összetételét a 
TOP pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzések esetén az alábbiakban határozza meg: 
 
 
 Pozsa Sándorné gazdaságvezető  
            Dr. Kerekes Ferenc ügyvezető DEBKÖZ Közbeszerzési Kft. 
                                                             4032 Debrecen, Poroszlay u. 27. 
           Pálinkás István építészmérnök, 5000 Szolnok, Jókai u. 12. 
 
Ezzel egyidejűleg a 69/2018.(V.31.) Kt. határozat hatályát veszti. 
 
Határidő: 2018. október 30. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Dr. Bartók László jegyző 
 3. Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 4. Pálinkás István 
  5000 Szolnok, Jókai út 12. 
 5. Dr. Kerekes Ferenc ügyvezető 
  4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 
 6. Irattár 
 
 
Kengyel, 2018. augusztus 21. 
 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László  
   polgármester                     jegyző 



Felhívás

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kengyel.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52502557Fax:+36 52502550Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU321NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kengyel.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 56583409Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Kengyel Községi Önkormányzat EKRSZ_
51370527

Kengyel HU322 5083

Szabadság Út 10

Nagy Szilárd

polgarmester@kengyel.hu +36 56583408

DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
43562501

Debrecen 4032

Poroszlay Út 27

Szopka Dániel

szopka.daniel@debkoz.hu

Regionális/helyi szintű



Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Új piacépület kivitelezése, melyben el kell helyezni a piac felügyeleti irodát, a szociális blokkot az akadálymentes WC biztosításával, 
valamint 2 db árusító helyet. Főbb mennyiségek: Helyszíni betonacél szerelés: 3387,5 kg Hegesztett betonacél háló szerelése: 678,7 t 
Vasbeton fal készítése: 37,5 m3 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből: 189,2 m2 Épület-acélváz 
szerelése: 5041,3 kg Lemezfedés késztése: 65,4 m2 Padlóburkolat készítése: 42,7 m2 Külső fal homlokzati fal hő- és hangszigetelése: 
285,9 m2 Térburkolat készítése: 881,8 m2

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és
a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

5083 Kengyel, Kossuth L. út 98/A (hrsz. 409)II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Piacépület Kialakítása Kengyel

Új piacépület kivitelezése, melyben el kell helyezni a piac felügyeleti irodát, a szociális blokkot az akadálymentes WC biztosításával, 
valamint 2 db árusító helyet. Főbb mennyiségek: Helyszíni betonacél szerelés: 3387,5 kg Hegesztett betonacél háló szerelése: 678,7 t 
Vasbeton fal készítése: 37,5 m3 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből: 189,2 m2 Épület-acélváz 
szerelése: 5041,3 kg Lemezfedés késztése: 65,4 m2 Padlóburkolat készítése: 42,7 m2 Külső fal homlokzati fal hő- és hangszigetelése: 
285,9 m2 Térburkolat készítése: 881,8 m2

Piacépület Kialakítása Kengyel Településen

5083 Kengyel, Kossuth L. út 98/A (hrsz. 409)

Igen



A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium: Igen

2: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítésben szerzett 
kivitelezési tapasztalata (db) (min 0 db, max 3 db)

20

3: A kötelezően előírt időtartam felett megajánlott jótállás időtartama (hónap) (
min 0 hónap , max 24 hónap)

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen
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Késedelmi kötbér: A kötbérterhes teljesítési véghatáridő késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelem 
minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5 %-a. 30 naptári napot 
meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő a szerződést jogosult felmondani. Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes Ajánlattevő felelősségi körébe eső okból meghiúsul. Ebben
az esetben Ajánlatkérő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-ának megfelelő összegű 
meghiúsulási kötbért követelhet. Jótállás: Nyertes Ajánlattevőnek a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásától a 181/2003. Kr. alapján 
kell teljes körű jótállást vállalnia. Kötbér tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bek. irányadó. A szerződés biztosítékainak részletes szabályait
a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy 
minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy 
a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket, 
akiket a szerződés tárgyának teljesítésére képeseknek ítélt.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem 
állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a 321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az 
alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) 
valamint q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 
kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. 
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés szerint - korábbi közbeszerzési 
eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7
. § (1) bekezdés szerint az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok 
tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található 
adatokat jelen eljárásnak megfelelően frissíteni és a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. §
(2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) 
bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. 
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § 
alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú 
nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől 
olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben 
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban 
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott 
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi 
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (424/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt.
74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság 
igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.



óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Előleg: Nyertes Ajánlattevő legfeljebb a szerződéses összeg 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8) 
bekezdése alapján. Számlázás: A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: 
magyar forint. Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik. Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának 
megfelelően 4 (négy) számlát -ideértve a végszámlát is- fogad be. A számlák minimum a szerződés 25%-50%-75%-100%-os teljesítése 
esetén állíthatóak ki. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. A teljesítés elismerése és az 
igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. A kifizetésre vonatkozó szabályok: 322/2015. Kr. 
30-32.§, alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A és 32/B §; Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek.; Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. A fizetési feltételek 
részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

HU



V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1)Az ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt EKR-en keresztül teljes körűen, közvetlenül, korlátlanul, térítésmentesen, 
elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától. 2)A nyertes ajánlattevőnek a 322/
2015. Kr. 26. § alapján a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 10 millió Ft/év és 5 millió Ft/kár 
értékhatárig terjedően. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is. 
Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt 
felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) 
alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 3)Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő kifejezett 
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell csatolnia a 
Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. 4)Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi 
órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ 
oldalon ellenőrzi. 5)Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös 
ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban 
részletezett tartalommal, amelyben meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell 
vállalniuk. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 6)Ajánlattevő a Kbt. 
44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló 
funkciót köteles alkalmazni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése) 7)Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 8)A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési 
Szaktanácsadó: Dr. Kerekes Ferenc (00140). 9)Értékelési szempontok részletes szabályait a Dokumentáció tartalmazza. 10)
Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatok benyújtása EKR-ben elektronikus úton történik. 11)Az eljárást megindító felhívásban nem 
szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási 
rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 12)Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) 
bekezdése alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (jelen felhívásban a 
megnevezése rövidítve: EKR) igénybevételével történik. Az elektronikus közbeszerzési rendszer igénybe vételének feltételeiről 
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. Rendelet rendelkezik. 13)Ajánlatkérő helyszíni 
bejárást nem szervez, de Ajánlattevő a helyszínt az I.1) pontban megadott elérhetőségen előre egyeztetés után, nem konzultációs
jelleggel, megtekintheti. 14)Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja. A részletes indoklást a Dokumentáció 
tartalmazza. 15)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplő bevonásakor.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

Nem



E L Ő T E R J E S Z T É S  
A Képviselő-testület 2018.augusztus 23-i ülésére 

 
TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos  új ajánlati felhívás elfogadását, és a 

közbeszerzési eljárás megindítására 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházásra korábban elkészített és kiírt közbeszerzési eljárás sikerte-
len volt, mivel a meglévő forrásoknál 8 millió forinttal nagyobb ajánlat érkezett. Az új  ajánlati felhívása elké-
szült. A Képviselő- testületnek, az ajánlati felhívást el kell fogadnia  és az eljárás megindításáról határozatot 
kell hoznia. 
 
Az ajánlati felhívás az előterjesztés mellékletét képezi. 
Ezzel egyidőben dönteni kell a közbeszerzési eljárás megindításáról, amelyben legalább 5 gazdasági szereplő-
nek kell elküldeni az ajánlati felhívást. 
 
Kérem a képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. 
 
_____/2018.(____) Kt. H a t á r o z a t i javaslat 
TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos ajánlati felhívás elfogadására,   

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 
beruházással kapcsolatos  ajánlati felhívást jóváhagyja, elfogadja, a melléklet szerint 
    
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettes jegyző 
3. Irattár 

  
 
_____/2018.(____) Kt. H a t á r o z a t i javaslat 

TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos  a közbeszerzési eljárás megindására 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 
beruházással kapcsolatos közbeszerzései eljárást megindítja.  
Az eljárás során az ajánlati felhívást az alább  gazdasági szereplőknek megküldi: 
 
1. L-Pristine Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/A. 
fszt. 1.) Adószám: 14687987-2-42 
2. Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet (5091 Tószeg, Várkonyi út 18.) 
Adószám: 24943714-2-16 
3. GEOGÉP Épitőipari Korlátolt Felelősségü Társaság (5100 Jászberény, 2413/2.hrsz) 
Adószám: 10626038-2-16 
4. LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FE-
LELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.) Adószám: 11501268-2-16 
5. Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság (5137 Jászkisér, Madách tér 8.) 
Adószám: 14425547-2-16 

 
Erről értesül: 

Nagy Szilárd polgármester 
Dr. Bartók László helyettes jegyző 
Irattár 

 
Kengyel, 2018. augusztus 21. 

 
  

 Dr. Bartók László      Nagy Szilárd 
helyettesítő jegyző      polgármester 



E L Ő T E R J E S Z T É S  
A Képviselő-testület 2018. augusztus 23-i ülésére 

 
 

Beruházásokkal kapcsolatos többletköltségek  megfinanszírozása 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az önkormányzat a korábbi ülésein az alábbi pályázatok előkészítése, benyújtása mellett döntött: 
17/2016.(II.25) Kt határozatával a TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztése . 
 
A pályázat haladásához szükséges volt az előkészítő tervek, üzleti tervek készítésére. A építési költségvetés 110 
millió forintra készült ( ennyi került benyújtásra), viszont a megnyert összeg 95 millió forint lett. 
A JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel kötött szerződés 300.641 forinttal meghaladja 
a pályázatban erre a célra felhasználható összeget ( a csökkentés miatt). 
 
A fedezete a 2018. évi költségvetésben a szakértői díjak terhére meg teremthető. 
 
Kérem a képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. 
 
Kengyel, 2018. augusztus 16. 
 

 
 

 
_____/2018.(____) Kt.  
H a t á r o z a t i javaslat 
 
TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével beruházással kapcsolatos többletköltség  
megfinanszírozása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével 
kapcsolatos előkészítés, üzleti terv  többletköltség  megfinanszírozását a 2018. évi költségvetésének szakértői 
díjakra biztosított összegéből teremti meg. 

Ennek összege: 300.641,- ft 
 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettes jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László  
   polgármester                     jegyző 
 




































































