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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2021. augusztus 2-án megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

172/2021. (VIII. 2.) önk. hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 

173/2021. (VIII. 2.) önk. hat. a Kengyel, Szabadság út., Kossuth Lajos út, Rákóczi út és 
Thököly út kátyúzási feladatainak ellátására gazdasági szervezet 
kiválasztásáról 

174/2021. (VIII. 2.) 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 
vállalkozó kiválasztásáról 

175/2021. (VIII. 2.) 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 ismételt ajánlatkérésről 

-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. augusztus 2. napján, 8:30 órakor megtartott 
rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Gál József polgármester valamint 

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

 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Domány Katalin jegyző 
 

 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Gál József polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 
mindenki  megjelent /100%/, 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
172/2021. (VIII. 2.) 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 Kengyel, Szabadság út., Kossuth Lajos út, Rákóczi út és Thököly út kátyúzási feladatainak 
ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról 
Előadó: Gál József polgármester 
 

2. A Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat műszaki ellenőri feladatainak 
ellátására vállalkozó kiválasztásáról 
Előadó: Gál József polgármester 
 

3. 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 ismételt ajánlatkérésről 
Előadó: Gál József polgármester 
 

I. NAPIREND: 

a Kengyel, Szabadság út., Kossuth Lajos út, Rákóczi út és Thököly út kátyúzási feladatainak ellátására 
gazdasági szervezet kiválasztásáról /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
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(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 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 bocsátja a Kengyel, Szabadság út., Kossuth Lajos út, Rákóczi út és 
Thököly út kátyúzási feladatainak ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
173/2021. (VIII. 2.) önkormányzati határozata 
 
a Kengyel, Szabadság út., Kossuth Lajos út, Rákóczi út és Thököly út kátyúzási feladatainak ellátására 
gazdasági szervezet kiválasztásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 345 hrsz-ú, Kengyel, Kossuth Lajos út 
116 és 291 hrsz-ú, Kengyel, Rákóczi út 655 hrsz-ú és a Kengyel, Thököly út 434 hrsz-ú utak – összesen 450 m2 – 
kátyúzási feladatainak ellátására megbízza a 
 

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

 
az árajánlatban foglaltak szerint nettó 1.968.504,- Ft+27% Áfa, bruttó 2.500.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-
ötszázezer forint összegben. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezen összeget az Önkormányzat saját bevétele terhére, ezen 
belül pedig a helyi iparűzési adó bevételének terhére biztosítani. 
 
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 

 
II. 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 vállalkozó 
kiválasztásáról /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
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(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 vállalkozó 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 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 vállalkozó kiválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
174/2021. (VIII. 2.) 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 vállalkozó 
kiválasztásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 
kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat műszaki ellenőri 
feladatainak ellátására megbízza 
 

Nagy Imre egyéni vállalkozót 
(székhely: 5000 Szolnok, Konstantin u. 18/a., adószám: 67726536-1-36) 

 
az árajánlatban foglaltak szerint 171.450,- Ft (alanyi jogon adómentes), azaz Egyszázhetvenegyezer-négyszázötven 
forint összegben. 
 
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. Nagy Imre egyéni vállalkozó 5000 Szolnok, Konstantin u. 18/a. 
6. Irattár 
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III. 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 ismételt 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 ismételt 
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 ismételt ajánlatkérésről szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
175/2021. (VIII. 2.) 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 ismételt 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 ismételt ajánlattételre az alábbi személyeket kéri fel:  
 

 Nagy Sándor 
5200 Törökszentmiklós, Almásy út 77. 

 Varga Zsolt 
5200 Törökszentmiklós, Béke út 1. 

 Dombi Gábor 
5000 Szolnok, Madách út 43. 

 
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, 
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4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Ajánlattételre felkért személyek 
6. Irattár 

 
 
Mivel több napirend nem hangzott el, Gál József polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Gál József        Domány Katalin  
polgármester              jegyző 


