
1 
 
 

 

 

 

T Á R G Y M U T A T Ó  

 
 

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

2018. október 5-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

117/2018.(X.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 

118/2018.(X.05.) Kt. Hat. A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú „Piacépület 
kialakítása Kengyel” pályázatra beérkezett árajánlatok 
bírálatáról 

118/1/2018.(X.05.) Kt. Hat. A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú „Piacépület 
kialakítása Kengyel” pályázat eredményérő 

119/2018.(X.05.) Kt. Hat. Kengyeli II. háziorvosi körzet háziorvosi feladatok ellátásával 
kapcsolatos szerződés módosítása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 5. napján, 9:00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos és Oravecz Mihály testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Csabainé Bártfai Margit, Varga Márta és Guttyán Edina 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 4 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 „Piacépület kialakítása Kengyel” 

pályázatra beérkezett árajánlatok bírálatáról 

2. Kengyeli II. háziorvosi körzet háziorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos szerződés 
módosításáról 

 
 

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 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
117/2018.(X.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra 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 „Piacépület kialakítása Kengyel” 

pályázatra beérkezett árajánlatok bírálatáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

2. Kengyeli II. háziorvosi körzet háziorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos szerződés 
módosításáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

I. NAPIREND: 
A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú „Piacépület kialakítása Kengyel” pályázatra 
beérkezett árajánlatok bírálatáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy 2018. szeptember 20. 15:00 órai ajánlattételi határidő 
lejártáig kettő ajánlat érkezett, a ProfiterMachine Korlátolt Felelősségű Társaságtól és a Szinten Tartó 
Szociális Szolgáltató Szövetkezettől. A legkedvezőbb árajánlatot a Tartó Szociális Szolgáltató 
Szövetkezet adta, még az is mellettük szól, hogy a kötelezően előírt időtartam felett megajánlott jótállás 
időtartalmat 24 hónapra adja, míg a másik árajánlat benyújtó cég 6 hónapot ajánlott. 

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Németh Lajos, Kozák Ferencné és Oravecz Mihály képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú „Piacépület 
kialakítása Kengyel” pályázatra beérkezett árajánlatok bírálatáról 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 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot. 
 

118/2018.(X.05.) Kt.  
H a t á r o z a t  

 
A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú „Piacépület kialakítása Kengyel” pályázatra 
beérkezett árajánlatok bírálatáról 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 64/2018. (V.31.) képviselő-testületi határozattal 
elfogadott Közbeszerzési Szabályzatra figyelemmel, a TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú 
Piacépület kialakítása Kengyel pályázatra beérkezett árajánlatok elbírálását követően az alábbi döntés 
hozta: 
 
Kengyel Községi Önkormányzata a fenti pályázat keretében a Piacépület kialakításával a Szinten Tartó 
Szociális Szolgáltató Szövetkezet (5091 Tószeg, Várkonyi út 18.) alatti vállalkozást bízza meg. 
A szolgáltatási díj összege: nettó: 35.880.011,- Ft, azaz Harmincötmillió-nyolcszáznyolcvanezer-tizenegy 
forint. 
 
A szerződés aláírására felhatalmazza Nagy Szilárd Kengyel Község polgármesterét. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: 2018. október 30 
 
 

Erről értesül: 
 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Szinten Tartó Szociális Szolgáltató Szövetkezet 5091 Tószeg Várkonyi út 18. 
4. Irattár 

 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú „Piacépület 
kialakítása Kengyel” pályázat eredményét szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot. 
 
118/1/2018.(X.05.) Kt.  
H a t á r o z a t  

 
A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú „Piacépület kialakítása Kengyel” pályázat 
eredményéről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 64/2018. (V.31.) képviselő-testületi határozattal 
elfogadott Közbeszerzési Szabályzatra figyelemmel, a TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú 
Piacépület kialakítása Kengyel pályázatra beérkezett árajánlatok elbírálását követően az alábbi döntés 
hozta: 
 
Kengyel Községi Önkormányzata a fenti pályázat keretében a ProfiterMachine Korlátolt Felelősségű 
Társaság ajánlattevő ajánlata teljes körű, a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a 
kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata 
ÉRVÉNYES. 

A Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet ajánlattevő ajánlata teljes körű, a Kbt. 69. § (1) és (2) 
bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel, a kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
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A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
 
Erről értesül: 
 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Szinten Tartó Szociális Szolgáltató Szövetkezet 5091 Tószeg Várkonyi út 18. 
4. ProfiterMachine Korlátolt Felelősségű Társaság 5137 Jászkisér Madách tér 8. 
5. Irattár 

 

II. NAPIREND: 
Kengyeli II. háziorvosi körzet háziorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos szerződés módosításáról 
/írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a II. praxis az Önkormányzaté . Ha a Képviselő-testület a 
szerződés módosítást elfogadja, attól függetlenül a Képviselő-testület adhat fel hirdetést a II. számú 
háziorvosi körzetre. Hamarosan az I. körzet praxis joga is visszaszáll majd az Önkormányzatra. 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy nehéz másik orvost találni, nem szabad elengedni a 
doktornőt. 

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester, Dr. Bartók László helyettesítő jegyző és Pozsa Sándorné 
gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Kozák Ferencné alpolgármester: Orvosnak a körzetekben lenni kell. Fogadjuk el Dr. Jancsó Zsanett 
megbízási szerződésének módosítását és a II. háziorvosi körzetet a Képviselő-testület hirdesse meg. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Kengyeli II. háziorvosi körzet háziorvosi feladatok ellátásával 
kapcsolatos szerződés módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását javasolja, melyet szavazásra 
bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot. 
 

119/2018.(X.05.) Kt.  
H a t á r o z a t  

 
Kengyeli II. háziorvosi körzet háziorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos szerződés módosítása 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kengyeli II. 
számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátásával kapcsolatosan Dr. Jancsó 
Zsanett háziorvos, egészségügyi szolgáltatóval 2016. szeptember 27-én kelt egészségügyi 
ellátásra vonatkozó megbízási szerződést a melléklet szerint módosítja. 

Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Erről értesül: 

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

 
A megbízási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

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 


