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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 1. napján, 15:00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Csabainé Bártfai Margit, Guttyán Edina és Németh Lajos testületi 
tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Varga Márta 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-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, 

Idősek Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzései eljárás eredménytelenségéről 

2. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, 
Idősek Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 
elfogadásával és közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntés 

3. Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozásról 

 
 

A napirendekre 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. 
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112/2018.(X.01.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontra tett javaslatról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
 

N y í l t  ü l é s :  
 
1. A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, 

Idősek Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzései eljárás 
eredménytelenségéről 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 

 

2. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, 
Idősek Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 
elfogadásával és közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntés 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 

 

3. Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozásról 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

I. NAPIREND: 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, Idősek 
Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzései eljárás eredménytelenségéről /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
Bíráló Bizottság döntése alapján az „Idősek Otthona bővítése és felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás a 
Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont szerint eredménytelen, mert ajánlatkérő a szerződés megkötésére 
képtelenné vált. Ezért a közbeszerzési eljárást újra ki kell írni. 

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Német Lajos képviselő tag. 
A feltett kérdésre Dr. Bartók László helyettesítő jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások 
fejlesztésével kapcsolatos, Idősek Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzései eljárás 
eredménytelenségéről szóló határozati javaslat elfogadását javasolja, melyre név szerinti szavazást rendel 
el és ennek levezetésére felkéri a jegyzőt. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző névsor szerint szólítja a 
képviselőket. (A névszerinti szavazás eredménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot  
 

113/2018.(X.01.) Kt.  
H a t á r o z a t  

 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, Idősek 
Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzései eljárás eredménytelenségéről 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Idősek Otthona bővítése és felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont alapján, tekintettel 
arra, hogy az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné vált. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Profiter Machine Kft. 5137 Jászkisér, Madách tér 8. 
4. AKVIRON Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi 

János utca 24. 
5. Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet 5091 Tószeg, Várkonyi út 18. 
6. Irattár 

 

II. NAPIREND: 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, Idősek 
Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásával és 
közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntés/írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 
elkészült az új ajánlati felhívás, melynek elfogadása után lehet megindítani a közbeszerzési eljárást. 

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. 
A feltett kérdésre Nagy Szilárd polgármester és Dr. Bartók László helyettesítő jegyző adott választ, 
melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások 
fejlesztésével kapcsolatos, Idősek Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívásának elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását javasolja, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot  
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114/2018.(X.01.) Kt.  
H a t á r o z a t  

 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, Idősek 
Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadására 

  

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 
szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, Idősek Otthona bővítése és 
felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívást jóváhagyja, elfogadja a melléklet 
szerint. 

 

Erről értesül: 

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

 
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Majd Polgármester Úr a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével 
kapcsolatos, Idősek Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
határozati javaslat elfogadását javasolja, melyre név szerinti szavazást rendel el és ennek levezetésére 
felkéri a jegyzőt. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző névsor szerint szólítja a képviselőket. (A 
névszerinti szavazás eredménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot  
 

115/2018.(X.01.) Kt.  
H a t á r o z a t  
 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, Idősek 
Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 
szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, Idősek Otthona bővítése és felújítása 
tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja. 

 

Az eljárás során az ajánlati felhívást az alábbi gazdasági szereplőknek megküldi: 
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1. AKVIRON Kft. (5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24.)  
2. Profiter Machine Kft. (5137 Jászkisér, Madách tér 8.)  
3. L-Pristine Kft. (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/A. fszt. 1.)  
4. LISZNYAI KFT. (5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.) 
5. Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet (5091 Tószeg, Várkonyi út 18.)  
 

 

Erről értesül: 

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

 

III. NAPIREND: 
Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozásról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy jelenleg 
Szolnoki székhellyel működnek és 38 tagja van. Figyelemmel kísérték a pályázatokat és akik a 
turisztikában nyertesként kerültek ki azokat az Önkormányzatokat mind megkeresték. Kengyel 
Önkormányzata is kapott egy megkeresést a csatlakozásról. 

 

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Guttyán Edina képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Dr. Bartók László helyettesítő jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Kozák Ferencné alpolgármester asszony: Kengyelnek az éves tagdíja 200.000 forint, az előterjesztés 
melléklete szerint nagyobb bevételű városok kevesebb tagdíjat fizetnek. 
Ha belépünk az Egyesülethez akkor kevesebb összegű tagdíj befizetésével csatlakozzunk. Javasolja, hogy 
Kengyel 50.000 ft éves tagdíj befizetésével csatlakozzon az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai 
Egyesülethez. 
 
Guttyán Edina képviselő tag: Csatlakozás esetén a kevesebb összegű tagdíjjal lépjenek az Egyesülethez, 
javasolja az évi 50.000 ft tagdíjat. 
 
Nagy Szilárd polgármester Kozák Ferencné és Guttyán Edina képviselő tagok indítványát befogadja.  
 
Ezután Polgármester Úr az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesülethez való csatlakozást szavazásra 
bocsátja, azzal a javaslattal, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évi 50.000 ft. 
tagdíj befizetésével csatlakozzon az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesülethez,. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot  
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116/2018.(X.01.) Kt.  
H a t á r o z a t  

 
Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozásról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván az 
„Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesülethez, évi 50.000 ft. tagdíj befizetésével. 
 
Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a tagfelvételi kérelem benyújtásával és a csatlakozással 
kapcsolatos dokumentumok elkészítésére és aláírására. 

 
Határidő: 2018. október 30. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Értesülnek: 1. Nagy Szilárd polgármester 

 2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 3. Pozsa Sándorné gazdaságvezető 

 4. Képviselő-testület tagjai helyben 
 5. Irattár 
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Melléklet a 116/2018.(X.01.) Kt. határozathoz 
 

„Alföld szíve” Térségi Turisztikai Egyesület 
 
 
 

TAGFELVÉTELI KÉRELEM  
 

 
 

 
Alulírott Nagy Szilárd polgármester, mint a Kengyel Községi Önkormányzat (cím: 5083 Kengyel, 

Szabadság út 10., e-mail cím: hivatal@kengyel.hu, telefonszám: 06/56/583-400) (szervezet/önkormányzat 

neve, címe, e-mail címe és telefonszáma) képviselője ezúton kérelmezem az általam képviselt 

szervezet/önkormányzat 

 
tagfelvételét 

 
az  „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesületbe.  
 
Az Egyesület Alapszabályát megismertem, az abban foglalt célokkal egyetértek, rendelkezéseit magamra 
nézve kötelezőnek elfogadom. 
 
Az Egyesület 11/2016.(X.6.) számú határozatának megfelelően évi 50.000 Ft tagdíj befizetését vállalom. 
 
 
 
 
Kelt:…………………………………… 
 
       
 
 
     P.H.     ………..…………………………………………. 
                   cégszerű aláírás  
 
 
Kijelölt kapcsolattartó (amennyiben más mint a szervezet vezetője) neve: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
  
E-mail címe: ……………………………………………………………………………………. 
 
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….. 
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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 


