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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2020. szeptember 14-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

111/2020.(IX.14.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 

112/2020.(IX.14.) Kt. Hat. Az Önkormányzat tulajdonában lévő út-hídépítés/felújítás 2020 
MFP-ÖTU/2020 projekttel kapcsolatosan beérkezett 
árajánlatokkal összefüggő, továbbá a műszaki ellenőri feladatok 
elvégzésével kapcsolatos döntés 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 14. napján, 15:00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Németh Lajos alpolgármester valamint 

Kaszonyi Mónika, Oravecz Mihály és Tóthné Rácz Zsuzsanna testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol: Árvai János és Varga Márta képviselő tag. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Németh Lajos alpolgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 4 
fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
A rendkívüli Képviselő-testület ülésének összehívása a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2018.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet 11.§ (8) bekezdése alapján telefonon történt. 
Németh Lajos alpolgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő út-hídépítés/felújítás 2020 MFP-ÖTU/2020 projekttel kapcsolatosan 
beérkezett árajánlatokkal összefüggő, továbbá a műszaki ellenőri feladatok elvégzésével kapcsolatos 
döntés 
 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
 

2. Egyéb 
 

A napirendre vonatkozó írásos anyagot az ülés megkezdése előtt mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
111/2020.(IX.14.) 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 .  

N A P I R E N D: 

Nyílt ülés: 
1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő út-hídépítés/felújítás 2020 MFP-ÖTU/2020 projekttel 

kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal összefüggő, továbbá a műszaki ellenőri feladatok 
elvégzésével kapcsolatos döntés 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
 

2. Egyéb 
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I. NAPIREND: 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő út-hídépítés/felújítás 2020 MFP-ÖTU/2020 projekttel kapcsolatosan 
beérkezett árajánlatokkal összefüggő, továbbá a műszaki ellenőri feladatok elvégzésével kapcsolatos döntés 
/írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy mindhárom 
ajánlattételre felkért gazdasági szervezet a megjelölt határidő előtt nyújtotta be az árajánlatát. 

Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
112/2020.(IX.14.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő út-hídépítés/felújítás 2020 MFP-ÖTU/2020 projekttel kapcsolatosan 
beérkezett árajánlatokkal összefüggő, továbbá a műszaki ellenőri feladatok elvégzésével kapcsolatos döntés 
 

1.) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 110/2020.(IX.08.) határozatban 
ajánlattételre felkért és ajánlatot benyújtott cégek közül az alábbi ajánlatát jelöli meg nyertesnek a Kengyel, 
Arany J. út (613 hrsz.) profilozására: 

 
Bordim Építéstechnika Kft. 5083 Kengyel, Szabadság út 12. 

Értéke: bruttó 3.884.778 ft, 
 

a Kengyel, Rákóczi út (655 hrsz.) útalap készítésére: 
 

Bordim Építéstechnika Kft. 5083 Kengyel, Szabadság út 12. 
Értéke: bruttó 4.644.727 ft 

A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a szerződések aláírására. 
A végrehajtásért felelős: Németh Lajos alpolgármester 
Határidő: 2020. szeptember 25.  

 
2.) A Képviselő-testület Nagy Imre egyéni vállalkozót (5000 Szolnok, Konstantin út 18/a) bízza meg a MFP-

ÖTU/2020 kódszámú „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” megnevezésű projekthez 
kapcsolódó utak felújítására vonatkozó műszaki ellenőri feladatok elvégzésével. A szerződés aláírására 
felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert. 

Határidő: 2020. október 31.  
 
    

Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Bordim Építéstechnika Kft. 5083 Kengyel, Szabadság út 12. 
4. Nagy Imre 5000 Szolnok, Konstantin út 18/a 
5. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
6. Irattár 
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Mivel több napirend nem hangzott el, Németh Lajos alpolgármester megköszöni a megjelenést az ülést berekeszti. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Németh Lajos        Dr. Bartók László  
alpolgármester        helyettesítő jegyző 


