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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 22. napján, 12:30 
órakor megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

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

Bejelentéssel van távol:  Oravecz Mihály, 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. Az I. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátásáról 

2. A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú pályázat keretében a kivitelezési 
munkákra beérkezett árajánlatok bírálatáról 

 
 

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. 
 
 
143/2018.(XI.22.) 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. Az I. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő 

ellátásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

2. A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú pályázat keretében a kivitelezési 
munkákra beérkezett árajánlatok bírálatáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

I. NAPIREND: 
Az I. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátásáról 
/írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli előterjesztésként 
elmondja, hogy több egyeztetést is folytattak az I. számú háziorvosi körzet helyettesítésének 
megoldásával kapcsolatban. Az ÁNTSZ az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében engedélyezte 
határozatlan időre Dr. Jancsó Zsanett alkalmazását, mint helyettesítő orvost az I. számú háziorvosi 
körzetben. A doktornő helyettesítő orvosát az Önkormányzatnak kell finanszírozni.  

Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a NEP finanszírozásból tudják majd finanszírozni a 
megbízási díjat. 

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kozák Ferencné alpolgármester kérdése: A doktornő helyettesítő orvosa vállalja? 
 
Nagy Szilárd polgármester válasza: Igen, a doktornő beszélt vele. 
 
Hozzászólás: 
Kozák Ferencné alpolgármester: Nincs más választása az Önkormányzatnak. Ez fontos. 
 
Csabainé Bártfai Margit képviselő: Más választás nincs. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az I. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi tevékenység 
helyettesítéssel történő ellátásáról szóló előterjesztést elfogadását javasolja, melyet szavazásra bocsát. 
 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatot. 
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144/2018.(XI.22.) Kt.  
H a t á r o z a t  

 
Az  I. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátásáról 

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Kotró László és Társa 
Bt a kengyeli I. számú háziorvosi körzetet ellátó a területi ellátásról szóló szerződést felmondta. A 
felmondási idő 2018. december 01-én lejár. 
Dr. Kotró László és Társa Bt 2019. május 31-ig van lehetősége arra, hogy értékesítse a működtetési 
jogát. 

2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 1-től a házi orvosi ellátási 
kötelezettség biztosítása érdekében megbízza Dr. Jancsó Zsanett háziorvost, hogy a I. számú 
háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat lássa el heti 10 órában. A rendelkezésre állási idő: heti 
20 óra. Helyettesítő orvos: Dr. Drobkó Valerij. 

3. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert, hogy 
a helyettesítő orvossal a megbízási szerződést megkösse. 

Az ellátás minden költségét az önkormányzat az NEP finanszírozásból fedezi. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
4. Irattár 

A megbízási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

II. NAPIREND: 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú pályázat keretében a kivitelezési munkákra 
beérkezett árajánlatok bírálatáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú 
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” pályázat építési beruházás 
kivitelezési munkáira 3 érvényes ajánlat érkezett és a legkedvezőbbet a Szinten Tartó Szociális 
Szolgáltató adata. A benyújtott ajánlatának összege nettó 60.959.996 ft., a szerződés teljesítésében részt 
vevő szakember 3 fő, a jótállás időtartama 12 hónap. 

Nagy Szilárd polgármester úr tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a mikrobusz megérkezett 
Magyarországra, amit az Önkormányzat vásárolt, és holnap érkezik Kisújszállásra. 

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
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Kozák Ferencné alpolgármester kérdése: Ennyi pénzből megvalósítható?  
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Megvalósítható, a szolgáltató bevállalta. Újra kellett terveztetni, 
mert az első körben alacsonyabb ajánlatok érkeztek, a költségek alacsonyak voltak a beruházásra 
magasabb összeget nyert az Önkormányzat és a magasabb összegből így teljesíteni tudják a 2019. január 
1-től élet belépő új energetikai szabályokat. 
 
Kozák Ferencné alpolgármester kérdése: A vállalkozó a határidőket vállalja? 
 
Nagy Szilárd polgármester válasza: Az új határidőket vállalja. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázat építési kivitelezési munkáinak elvégzésére szóló 
határozati javaslat elfogadását ajánlja, 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 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatot. 
 

145/2018.(XI.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése pályázat építési kivitelezési munkáinak elvégzésére 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megállapítja, hogy a  
ProfiterMachine Korlátolt Felelősségű Társaság, az AKVIRON Mélyépítési és 
Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság,  
Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet által benyújtott ajánlatok 
érvényesek. 

A közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-
00023 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése pályázatépítési kivitelezési munkáira szerződést köt a 
Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezettel. 

A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő összeg nettó: 
60.959.996 ,- Ft 

A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Határidő: 2018.november 30. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
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3. Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet 
4. Irattár 

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 


