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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2021. július 26-án megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

166/2021. (VII. 26.) önk. hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 

167/2021. (VII. 26.) önk. hat. A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván 
tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen” címmel 
támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérésről 

168/2021. (VII. 26.) önk. hat. a Kengyel, Szabadság út, Kossuth Lajos út, Rákóczi út és 
Thököly út kátyúzási feladatainak ellátására vonatkozó 
ajánlatkérésről 

169/2021. (VII. 26.) önk. hat. a Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, 
út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 
című nyertes pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátására 
vonatkozó ajánlatkérésről 

170/2021. (VII. 26.) önk. hat. a Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, 
út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 
című nyertes pályázat keretében az utak felújítására, szilárd 
burkolattal történő ellátására, portalanítására gazdasági 
szervezet kiválasztásáról 

171/2021. (VII. 26.) önk. hat. a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 
minibölcsődei intézményegysége szakmai programjának 
jóváhagyásáról 

-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 2021. július 26. napján, 9:00 órakor megtartott 
rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Gál József polgármester valamint 

Árvai János, Kaszanyi Mónika, Oravecz Mihály, Varga Márta és Tóthné Rácz Zsuzsanna testületi 
tagok. 
 

Bejelentéssel van távol: Németh Lajos alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Domány Katalin jegyző 
Kovácsné Jancsovics Krisztina  megbízott gazdaságvezető 
 

 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Gál József polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 6 fő 
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Gál József polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján. 

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
166/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozata 
 
 
A napirendi pontokra tett javaslatról 

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

Nyílt ülés: 
 

1. A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek 
bővítése Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérésről 
Előadó: Gál József polgármester 

 

2. a Kengyel, Szabadság út, Kossuth Lajos út, Rákóczi út és Thököly út kátyúzási feladatainak 
ellátására vonatkozó ajánlatkérésről 
Előadó: Gál József polgármester 

 

3. a Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat műszaki ellenőri feladatainak 
ellátására vonatkozó ajánlatkérésről 
Előadó: Gál József polgármester 
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4. a Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat keretében az utak felújítására, szilárd 
burkolattal történő ellátására, portalanítására gazdasági szervezet kiválasztásáról 
Előadó: Gál József polgármester 

 

5. a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde minibölcsődei intézményegysége szakmai 
programjának jóváhagyásáról 
Előadó: Gál József polgármester 

 

I. NAPIREND: 

a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 
ellátására vonatkozó ajánlatkérésről /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a TOP-
1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen” címmel 
támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó 
ajánlatkérésről szóló előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván 
tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó 
műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérésről szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
167/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozata 
 
A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 
ellátására vonatkozó ajánlatkérésről 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei 
férőhelyek bővítése Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételre az alábbi személyeket kéri fel:  
 

 Vass József 
5430 Tiszaföldvár, Kossuth út 150. 

 Erdős Ferenc 
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5000 Szolnok, Dr. Elek István u. 17. 
 Varga Zsolt 

5200 Törökszentmiklós, Béke u. 1. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a további szükséges 
intézkedések és aláírások megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Ajánlattételre felkért személyek 
6. Irattár 

 
 
II. NAPIREND: 

a Kengyel, Szabadság út, Kossuth Lajos út, Rákóczi út és Thököly út kátyúzási feladatainak ellátására 
vonatkozó ajánlatkérésről /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel, 
Szabadság út, Kossuth Lajos út, Rákóczi út és Thököly út kátyúzási feladatainak ellátására vonatkozó 
ajánlatkérésről szóló előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja a Kengyel, Szabadság út, Kossuth Lajos út, Rákóczi út és 
Thököly út kátyúzási feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatkérésről szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
168/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozata 
 
a Kengyel, Szabadság út, Kossuth Lajos út, Rákóczi út és Thököly út kátyúzási feladatainak ellátására 
vonatkozó ajánlatkérésről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel, Szabadság út 345 hrsz-ú, Kossuth Lajos út 116 és 
291 hrsz-ú, Rákóczi út 655 hrsz-ú és Thököly út 434 hrsz-ú részének kátyúzási feladatainak ellátásra vonatkozó 
ajánlattételre felkéri az alábbi gazdasági szervezeteket: 
 

 Tubi-Hani Kft. 
1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 18. 
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 Kisinvest Kft. 
2624 Szokolya, Rákóczi utca 6. 

 
 Hengerelt Kft. 

2310 Szigetszentmiklós, Híradó utca 113. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a további szükséges 
intézkedések és aláírások megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Ajánlattételre felkért gazdasági szervezetek 
6. Irattár 

 
 
III. NAPIREND: 

a Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 
építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó 
ajánlatkérésről /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Magyar 
Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 
2021 című nyertes pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatkérésről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja a Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 
kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat műszaki ellenőri 
feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatkérésről szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
169/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozata 
 
a Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 
építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó 
ajánlatkérésről 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 
kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat műszaki ellenőri 
feladatainak ellátására vonatkozó ajánlattételre felkéri az alábbi gazdasági szervezeteket: 
 

 Marosi Csaba egyéni vállalkozó 
5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III/4. 
 

 Szatlóczki Solutions Kft. 
5231 Fegyvernek, Hársfa út 15. 
 

 Nagy Imre egyéni vállalkozó 
5000 Szolnok, Konstantin utca 18/a. 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a további szükséges 
intézkedések és aláírások megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Ajánlattételre felkért gazdasági szervezetek 
6. Irattár 

 
IV. NAPIREND: 

a Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 
építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat keretében az utak felújítására, szilárd burkolattal történő 
ellátására, portalanítására gazdasági szervezet kiválasztásáról /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Magyar 
Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 
2021 című nyertes pályázat keretében az utak felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, portalanítására 
gazdasági szervezet kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra a Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, 
híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat keretében az utak felújítására, 
szilárd burkolattal történő ellátására, portalanítására gazdasági szervezet kiválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
170/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozata 
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a Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 
építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat keretében az utak felújítására, szilárd burkolattal történő 
ellátására, portalanítására gazdasági szervezet kiválasztásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 
kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 címűnyertes pályázat keretében az utak 
felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, portalanítására megbízza  
 

TUBI-HANI Kft-t 
(székhely: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 18., adószám: 23496264-2-43, képviseli: Kállai József ügyvezető) 

 
az árajánlatban foglaltak szerint: 
 Kengyel, Április 4. úton 516 m2 területen M 0/50 zúzottkőterítés 20 cm vtg. + 10 cm vtg. martaszfalt és 2 

rétegben 10 cm vastagságban, 172 m2 padkarendezés, profilozás 0,5-0,5 m – nettó 2.872.400,- Ft + Áfa, bruttó 
3.647.948,- Ft. 

 Kengyel, József Attila úton 3 m szélesen és 266 m hosszan az út profilozása 20 cm vastag M 0/50 zúzott kővel 
való terítése és 10 cm vtg martaszfalttal és 2 réteg bitumenes emulzióval törtnő lefedése, valamint 
padkarendezés, profilozás 0,5-0,5 m – nettó 4.442.200,- Ft + Áfa, bruttó 5.641.594,- Ft. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a további szükséges 
intézkedések és aláírások megtételére, továbbá a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. TUBI-HANI Kft. 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 18. 
6. Irattár 

 
 
V. NAPIREND: 

a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde minibölcsődei intézményegysége szakmai 
programjának jóváhagyásáról /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Domány Katalin jegyző asszony ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy a Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a 
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde minibölcsődei intézményegysége szakmai programjának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánl. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 
minibölcsődei intézményegysége szakmai programjának jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
171/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozata 
 
a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde minibölcsődei intézményegysége szakmai 
programjának jóváhagyásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 
minibölcsődei intézményegység szakmai programját jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a további szükséges 
intézkedések és aláírások megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 5083 Kengyel, Áchim út 12., 
5. Irattár 
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1. melléklet a(z) 171/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozathoz 
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Mivel több napirend nem hangzott el, Gál József polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Gál József        Domány Katalin  
polgármester              jegyző 


