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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

2018. július 5-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

88/2018.(VII.05.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 

89/2018.(VII.05.) Kt. Hat. A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú pályázat 
keretében terület-előkészítési tevékenységhez szakértői 
szolgáltatásra beérkezett árajánlatok bírálatáról 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 5. napján, 15:00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Németh Lajos, Varga Márta, Guttyán Edina és Csabainé Bártfai Margit testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Kozák Ferencné és Oravecz Mihály testületi tagok 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 

 
Jegyzőkönyvvezető 
 Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A rendkívüli Képviselő-testület ülésének összehívása a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2017.(VIII.01.) számú önkormányzati rendelet 11.§ (8) bekezdése 
alapján telefonon történt. 

 

Nagy Szilárd polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

Nyílt ülés 
 
1. A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú pályázat keretében terület-előkészítési 

tevékenységhez szakértői szolgáltatásra beérkezett árajánlatok bírálatáról 
 
 

A napirendre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
 
 
88/2018.(VII.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontra tett javaslatról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
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N y í l t  ü l é s :  
 

1. A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú pályázat keretében terület-előkészítési 
tevékenységhez szakértői szolgáltatásra beérkezett árajánlatok bírálatáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

I. NAPIREND: 
A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú pályázat keretében terület-előkészítési 
tevékenységhez szakértői szolgáltatásra beérkezett árajánlatok bírálatáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
legkedvezőbb árajánlatot a Creator Building Szociális Szolgáltató Szövetkezet adta. A lakosság köréből 
javasolták neki, hogy a bontás során keletkezett vas anyagból fedjék be a vasútnál levő kerékpár tárolót. 

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Varga Márta és Német Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester és Dr. Bartók László helyettesítő jegyző adott választ, 
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Varga Márta képviselő tag: Azzal a bontott vas anyaggal nem lehet befedni a vasútnál lévő 
kerékpártárolót. Az nem oda való. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot  
 

89/2018.(VII.05.) Kt.  
H a t á r o z a t  

 
A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú pályázat keretében terület-előkészítési 
tevékenységhez szakértői szolgáltatásra beérkezett árajánlatok bírálatáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 64/2018. (V.31.) képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatra figyelemmel a TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 
azonosító számú pályázat keretében terület-előkészítési tevékenységhez szakértői szolgáltatásra az alábbi 
vállalkozással köt szerződést: 
 
Creator Building Szociális Szolgáltató Szövetkezet (6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 4.)  
A szolgáltatási díj összege: bruttó: 1.016.000,- Ft, azaz Egymillió-tizenhatezer forint. 
 
A szerződés aláírására felhatalmazza Nagy Szilárd Kengyel Község polgármesterét. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: 2018. július 15. 
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Erről értesül: 
 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Creator Building Szociális Szolgáltató Szövetkezet Tiszakécske 
4. Itattár 

 

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

K.m.f. 

Nagy Szilárd         Dr. Bartók László 
polgármester         helyettesítő jegyző 


