
1 
 

 

 

 

T Á R G Y M U T A T Ó  

 
 

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

2016. március 31-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

 

24/2016.(III.31.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé 
nyilvánításáról 

25/2016.(III.31.) Kt. Hat. Szándéknyilatkozat Kengyel Község és Nagykágya (Románia, 
Bíhar megye, Székelyhíd város) Község közötti testvér-települési 
kapcsolat kialakításáról 

26/2016.(III.31.) Kt. Hat. Testvér-települési programok és együttműködések támogatása 
című pályázaton történő részvételről 

27/2016.(III.31.) Kt. Hat. Kengyeli Labdarúgó SE  támogatásáról 

5/2016.(IV.1.) Önk.red. A Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő 
Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról 
szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

28/2016.(III.31.) Kt. Hat. A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról  

29/2016.(III.31.) Kt. Hat. A Cseberéri tanyák villamosításához éven belüli fejlesztési hitel 
igénybevételéről 

30/2016.(III.31.) Kt. Hat. a TOP 3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
keretén belül „Kengyelt Bagimajorral összekötő kerékpárút 
építése” pályázaton történő részvételről 

  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 



2 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én, 11,00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna, Guttyán Edina és Tóth-Varga 
Valéria testületi tagok. 

 
Bejelentéssel van távol: Csabainé Bártfai Margit testületi tag. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Fekete Nóra  az önkormányzat jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 
Mezei Aranka Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője 
Erdei László a kengyeli Labdarúgó SE elnöke 
 

 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a  7. és a 8. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-
testület. 
 
 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint a  7. és a 8. napirendi pontok zárt 
üléssé nyilvánítását egyhangúlag elfogadta. 
 

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
24/2016.(III.31.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
A 7. és a 8.  napirendi pontokat a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) 
a.) pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja. 
 

  N A P I R E N D E K: 
 

Nyílt ülés 
1. Előterjesztés a testvér-települési programok és együttműködések támogatása című 

pályázaton történő részvételről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

2. Előterjesztés a  Kengyeli Labdarúgó SE  támogatásáról /írásban/ 
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Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 
 

3. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített 
Szociális Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési 
díjának megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

4. Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

5. Előterjesztés a Cseberéri tanyák villamosításához éven belüli fejlesztési hitel 
igénybevételéről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

6. Előterjesztés a TOP 3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretén belül 
„Kengyelt Bagimajorral összekötő kerékpárút építése” pályázaton történő részvételről 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

 
Zárt ülés 

7. Előterjesztés a Földforgalmi törvény szerinti helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás 
elbírálásáról /Nemzeti Agrárgazdasági Kamara FOBIR -11203-4/2016  számú állásfoglalásának 
felülvizsgálatáról/ /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 

8. Előterjesztés a Kengyel, Április 4. út 38. szám alatti szociális bérlakás bérlő kijelölésére /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

 
I. NAPIREND: 
Előterjesztés a testvér-települési programok és együttműködések támogatása című pályázaton 
történő részvételről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy a pályázat finanszírozás módja 100%-os támogatási előleg, utólagos 
beszámolási kötelezettséggel. A programok lebonyolításának költségeit, például a programokhoz 
tartozó anyagbeszerzést, a szolgáltatásokat, a programokhoz tartozó személyi kifizetéseket és azok 
járulékait lehet finanszírozni. A pályázatot a romániai Nagykágya településsel közösen valósítanánk 
meg. 

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testvér-
települési programok és együttműködések támogatása című pályázaton történő részvételről szóló 
elterjesztést  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
 
Kérdést tett fel: Bódi Marianna képviselő tag. 
A feltett kérdésre Németh Lajos az Egészségügyi, szociális, művelődési és oktatási bizottság elnöke 
adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
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Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a szándéknyilatkozat Kengyel Község és 
Nagykágya (Románia, Bíhar megye, Székelyhíd város) Község közötti testvér-települési kapcsolat 
kialakításáról szóló határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
25/2016.(III.31.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Szándéknyilatkozat Kengyel Község és Nagykágya (Románia, Bíhar megye, Székelyhíd város) 
Község közötti testvér-települési kapcsolat kialakításáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete testvér-települési megállapodást kíván kötni 
Nagykágya (Románia, Bíhar megye, Székelyhíd város) Községgel. 
A testvér-települési megállapodás célja, hogy a két település polgárai találkozását ösztönözze, a 
községek történelmi és kulturális értékeit kölcsönösen megismerhessék. Kapcsolatokat alakítsunk ki a 
kultúra, sport, a községi intézmények, civil szervezetek között. 
A Képviselő-testület a megállapodás előkészítésére felhatalmazza Egészségügyi, szociális, művelődési 
és oktatási bizottságot. 
 
Felelős. Németh Lajos bizottsági elnök 
Határidő. 2016. június 30. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Egészségügyi, szociális, művelődési és oktatási bizottság helyben 

 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a testvér-települési programok és 
együttműködések támogatása című pályázaton történő részvételről szóló határozati javaslatot, melyet 
szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
26/2016.(III.31.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Testvér-települési programok és együttműködések támogatása című pályázaton történő 
részvételről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a Testvér-települési programok 
és együttműködések támogatása 2016.című pályázaton. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció elkészítésére és aláírására. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: azonnal 
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Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Egészségügyi, szociális, művelődési és oktatási bizottság helyben 

 
 
II. NAPIREND: 
Előterjesztés a  Kengyeli Labdarúgó SE  támogatásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
Meghívott vendég: Erdei László a kengyeli LSE elnöke 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a  Kengyeli 
Labdarúgó SE  támogatásáról szóló elterjesztést  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek. 
 
Erdei László a kengyeli LSE elnöke elmondja, hogy június 6-án van a tavaszi forduló utolsó bajnoki 
meccse, de sajnos nincs anyagi fedezetük. A futballpályán levő öltöző felújításra szorul. Sajnos a 
fűnyírás, a más településen történő meccsekre az utazás költsége, a benevezés díja, az orvosi vizsgálat 
költsége, a könyvelő díja is sokba kerül.  
Úgy érzi, hogy a múltért megérdemelné a csapat a támogatást, hiszen ennek a csapatnak hírneve van a 
megyében még most is. Kéri a képviselő-testületet, hogy adja meg a lehetőséget, hogy 
bebizonyíthassák a tagok, hogy tudnak egy csapatot alkotni és tudnak nyerni. 
 
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Guttyán Edina képviselő tag. 
A feltett kérdésekre Erdei László a kengyeli LSE elnöke adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Bódi Marianna képviselő tag elmondja, hogy az Önkormányzat a futballpálya fűnyírásában eddig is 
besegített, az Önkormányzati autó eddig is biztosítva volt az egyesületnek.  
Véleménye szerint egy csapatnak egységet kellene alkotnia. 
 
Kozák Ferencné képviselő tag úgy gondolja, hogy ha az egyesületnek az Önkormányzaton kívül nincs 
más támogatója és nem fizetnek a tagok tagdíjat, akkor például az útiköltséget a tagok közösen 
fizessék ki, a mezeket mindenki saját maga mossa ki. 
 
Tóth-Varga Valéria képviselő tag véleménye szerint a tagok terhét mindenkinek saját magának ki 
kellene fizetni. 
 
Németh Lajos képviselő tag véleménye szerint az elnök személye meghatározó nagyon fontos, de 
nagyon fontos a csapat is.  
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyeli Labdarúgó SE támogatásáról szóló 
előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
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27/2016.(III.31.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Kengyeli Labdarúgó SE  támogatásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli 
labdarúgó  SE –t a 2015/2016-os tavaszi és a 2016/2017-es őszi 
fordulóban összesen 400.000,- Ft összeggel  támogatja, a 2016. évi 
költségvetésének civil szervezetekre elkülönített támogatások terhére . 

 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

Határidő: 2016. április 16. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.  Kengyeli Labdarúgó SE helyben 
4. Irattár 

 
III. NAPIREND: 
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális 
Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának 
megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
Meghívott vendég: Mezei Aranka a kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel 
Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő- testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyel Községi Önkormányzat 
fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a 
következő rendeletet alkotja. 
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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
5/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelete 

 
 

a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

Kengyel Községi önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993.évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f.) pontjában foglalt elhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 
 
 

1.§. 
A Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 
7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi 
térítési díjak az alábbiak: 

1. Házi segítség nyújtás esetén:  250 Ft/óra 
2. Szociális étkeztetés:  633 Ft/adag 
3. Kiszállítási díj:    75 Ft/ adag 
4. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja      0 Ft/ nap 
5. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja, étkezéssel:  633Ft/ adag 
6. Idősek bentlakásos otthona napi térítési díj:  3.252 Ft/nap, maximum havi 97.560,- 

Ft/hó 
 

2.§ 
A rendelet 2016. május 1-én lép hatályba és az ezt követő napon hatályát veszti. 
 
Kengyel, 2016. március 31. 
 
 
 
 Nagy Szilárd      Dr. Fekete Nóra 
         polgármester            jegyző 
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IV. NAPIREND: 
Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy a Közbeszerzési Hatóság által kiadott tájékoztatóban megvan adva, 
milyen formátumúnak kell lenni a közbeszerzési tervnek. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek 
legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. Ebben az évben elég sok 
közbeszerzési eljárás várható. 
 
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 2016. évi 
közbeszerzési terv elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő- testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
28/2016.(III.31.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról  

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kengyel 
Községi Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal e l f o g a d j a .  
 
Felelős:  Nagy Szilárd polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Irattár 
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28/2016.(III.31.) Kt. határozat melléklete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jóváhagyta: a Képviselő-testület 2016. március 31. napján 
határozat száma 28/2016 (III.31.) 
          .......................................... 
           Nagy Szilárd 
           Polgármester

 
Kengyel Községi Önkormányzat  

2016. évi közbeszerzési terve  
    

# A közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett 
megindítása 

1. Cseberér tanyák villamosítása - építési beruházás beszerzés TP-1-2015 Kbt. III. rész 115. § (1) bek.  Meghívásos 2016.03.09 
2. Piactér infrastruktúra fejlesztés - építési beruházás beszerzés TOP Kbt. III. rész 115. § (1) bek.  Meghívásos 2016.04.01 
3. Polgármesteri hivatal épületének felújítása - építési beruházás beszerzés TOP Kbt. III. rész 115. § (1) bek.  Meghívásos 2016.06.01 
4. Gyermekétkeztetési szolgáltatás  Kbt. III. rész 115. § (1) bek.  Meghívásos 2016.04.01 

5. Szociális étkeztetési szolgáltatás Kbt. III. rész 115. § (1) bek.  Meghívásos 2016.09.01 

6. Idősek otthona nappali ellátó szolgálat infrastruktúra fejlesztés - építési 
beruházás beszerzés TOP 

Kbt. III. rész 115. § (1) bek.  Meghívásos 2016.06.01 

7. Energiahatékonysági beruházás - Termálvízzel történő fűtés megvalósítása 
TOP 

Kbt. III. rész 113. § (1) bek. Nyílt 
2016.09.01 

8. Martfű-Kengyel kerékpárút építés  TOP-3.1.1-15 Kbt. III. rész 113. § (1) bek. Nyílt 2016.11.01 



 
V. NAPIREND: 
Előterjesztés a Cseberéri tanyák villamosításához éven belüli fejlesztési hitel igénybevételéről 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Cseberéri tanyák 
villamosításához éven belüli fejlesztési hitel igénybevételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Bódi Marianna képviselő tag. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető és Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a 
kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás 
Bódi Marianna képviselő tag véleménye szerint több pénzintézettől kellene ajánlatot kérni. 
 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Cseberéri tanyák villamosításához éven belüli 
fejlesztési hitel igénybevételéről szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
29/2016.(III.31.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Cseberéri tanyák villamosításához éven belüli fejlesztési hitel igénybevételéről 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cseberéri tanyák 
villamosításához éven belüli fejlesztési hitel igénybevételéről dönt, 
25.450.000 Ft, azaz Huszonötmillió-négyszázötvenezer forint összegben. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön kamatát 
és járulékos költségeit a kölcsön teljes futamideje alatt beépíti a 
költségvetésébe. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitel felvételéhez kérjen ajánlatot, 
és a legkedvezőbb feltételeket ajánlót válassza ki. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a  jegyzőt, hogy a 
hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati hitel szerződést, 
valamint annak mellékleteit a pénzintézettel  a Kengyel Községi 
Önkormányzat  képviseletében aláírja. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr Fekete Nóra jegyző 
3. Képviselő testület tagjai 
4. Pénzintézet 
5. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja 
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VI. NAPIREND: 
Előterjesztés a TOP 3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretén belül „Kengyelt 
Bagimajorral összekötő kerékpárút építése” pályázaton történő részvételről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy az új tervben a kerékpárút a Kossuth út elejétől kezdődően a halastó 
mellett lenne kiépítve a Bagimajori Mikszáth útig és onnan lekanyarodva kijönne egészen a 
kereszteződésig. 
 
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a TOP 3.1.1-15 
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretén belül „Kengyelt Bagimajorral összekötő kerékpárút 
építése” pályázaton történő részvételről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő- testületnek. 
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Bódi Marianna képviselő tag. 
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás 
Kozák Ferencné képviselő tag véleménye szerint a Bagiban élő embereknek is nagyon jó lenne, ha 
megépülne Kengyel-Bagimajor között a kerékpárút. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a TOP 3.1.1-15 Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés keretén belül „Kengyelt Bagimajorral összekötő kerékpárút építése” pályázaton 
történő részvételről szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
30/2016.(III.31.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A TOP 3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretén belül „Kengyelt Bagimajorral 
összekötő kerékpárút építése” pályázaton történő részvételről 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázni kíván a  

TOP 3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretén belül „Kengyelt Bagimajorral 
összekötő kerékpárút építése” projektre. 

Az előzetes projektjavaslat elkészítésével megbízza az Immobi-Rat Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft-t(székhely: 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8. 3/7.) képviseli: Katona Attila Miklós. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti megbízási szerződés aláírására.  

Felelős. Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: azonnal 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Immobi-Rat Kft. 
4. Irattár 
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Melléklet a 30/2016.(III.31.) Kt. határozathoz 

 
 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  

 
amely létrejött egyrészről Kengyel Községi Önkormányzata (.Cím:5083, Kengyel, Szabadság  út 10. 
Adószám:15732994-2-16, képviseli: Nagy Szilárd polgármester, mint megbízó - továbbiakban Megbízó -
, 
 
másrészről a Immobi-Rat Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ( 4400 Nyíregyháza Báthory u. 8. 
3/7. Adószám:14147522-2-15)  képviseli: Katona Attila Miklós ügyvezető, mint megbízott - 
továbbiakban Megbízott - között  alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 
 
1.   A szerződés tárgya 
 
1.1. Megbízó megbízza Megbízottat a tevékenységéhez kapcsolódóan a TOP-3.1.1-15 ,,Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés” keretében a „Kengyelt Bagimajorral összekötő kerékpárút építése” 
című pályázathoz az előzetes projektjavaslat dokumentum elkészítésével, a támogatási kérelem 
elektronikus felületre történő feltöltésével, valamint a szükséges tisztázó kérdések, hiánypótlások 
megválaszolásával. 

 
1.2. Megbízott a megbízást - figyelemmel a 1.1 pontban részletesen meghatározott feladatokra - 

elfogadja.  
 
2. Megbízási díj mértéke, esedékessége 
 
2.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 1.1. pontban foglalt feladat maradéktalan, 

és szerződésszerű ellátásáért megbízási díj illeti meg, melynek mértéke: 40.000 Ft + ÁFA, azaz 
Negyvenezer  forint + ÁFA. A megbízási díj a támogatási kérelemmel kapcsolatos tisztázó 
kérdések, hiánypótlások megválaszolása után esedékes. A feladatok teljesítése után megbízott 
számlát bocsát ki, melynek teljesítési határideje 15 nap.  
 

2.1. Megbízott az elkészült  dokumentumot  CD lemezen elektronikus formában átadja Megbízó számára.  
 

3. Megbízó jogai, kötelezettségei 
 
3.1. Megbízó köteles mindazon szükséges információval, adatokkal ellátni megbízottat, melyek ismerete 

a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 
 
3.2. Megbízó köteles együttműködni megbízottal. 
 

4. Megbízott jogai, kötelezettségei 
 
4.1. Feladatait a Megbízó üzleti érdekeit messzemenőkig figyelembe véve köteles maradéktalanul ellátni.  
  
4.2. Feladat elvégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket megbízott saját maga biztosítja. 

Feladatait a célszerűség és szakszerűség követelményeinek megfelelően szabadon látja el. 
Feladatainak ellátása során igénybe vehet közreműködőket, illetve teljesítési segédeket azzal, hogy 
azok magatartásáért sajátjaként felel.  

 
4.3. Megbízott az adott helyzetben tőle elvárható szakszerű és gondos ügy ellátásra köteles.  
 
4.4. A Megbízott a feladat ellátáshoz szükséges időt, annak keretét, mértékét önállóan jogosult 

meghatározni. 
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4.5. A megbízási jogviszonnyal együtt járó fokozott együttműködési kötelezettség teljesítése terén 

Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy ellátásáról kívánságára, szükség esetén e 
nélkül is folyamatosan tájékoztatni.  

 
4.6. Megbízott külön kötelezettségei: 
 

4.6.1.  A pályázathoz az előzetes projektjavaslat benyújtásához szükséges dokumentumok 
elkészítése, illetőleg elkészíttetése. 

 
4.6.2. A 1.1. pontban meghatározott feladatok magas szakmai színvonalon történő ellátása.  

 
4.6.3. A titokvédelem, adatvédelem és a szerződés teljesítése során a hatályos jogszabályok 

betartása. 
 

4.6.4. A megbízó üzletpolitikai alapelveinek, üzleti érdekeit tiszteletben tartani, továbbá az etikai 
ajánlásokat betartani. 

 
5. Titokvédelem 
 
5.1. Szerződő felek egybehangzóan állapodnak meg abban, hogy megbízott tudomására jutott minden 

Megbízóra vonatkozó adat, információ, úgyszintén a munka elvégzéséhez megszabott módszerek 
kizárólag a Megbízó részére hasznosíthatók és azok üzleti titkot képeznek.  

 
5.2. Üzleti titkot képez különösen: megbízó adatai, a megkötött szerződések tartalma, gazdálkodási 

adatok, a Megbízó tagjainak személyes adatai, információk, valamint mindazon adatok, melyek 
titokban maradásához a Megbízónak méltányolható érdeke fűződik.  

 
5.3. Megbízott elismeri, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan veszteségért, kárért, amely saját 

maga, vagy teljesítési segédként bevont harmadik személyek a titokvédelemmel kapcsolatos 
kötelezettségeinek megszegése miatt következik be.   

 
6. A szerződés időtartama 
 
6.1. Szerződő felek jelen szerződést határozott időre hozzák létre, a támogatási kérelem elektronikus 

feltöltéséig, illetőleg a tisztázó kérdések, és hiánypótlás esetén azok maradéktalan teljesítéséig. 
 
6.2. A szerződés rendkívüli felmondással a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondható fel. 
 
6.3. A szerződés bármely módon történő megszűntetése esetén megbízottat időkorlát nélkül köti a 

tudomására jutott üzleti titok védelmével és megőrzésével kapcsolatos titoktartási kötelezettség, s 
terheli a titokvédelemmel kapcsolatos helytállási kötelezettség.  

 

6.4 Megbízott akkor élhet rendkívüli felmondással, amennyiben a Megbízó a teljesítésigazolás alapján 
kiállított számla kifizetésével késedelembe esik és annak időtartama a 30 napot meghaladja. 

 
 
7. Egyéb rendelkezések 
 
7.1. Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon felhatalmazással, mely alapján jelen 

szerződés aláírásával érvényesen szereznek jogokat, s vállalnak kötelezettségeket.  
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7.2. Jelen szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő 
rendelkezései az irányadók. 

 
Jelen szerződést - annak elolvasását és közös értelmezését követően - szerződő felek, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.  
 
 
Szolnok, 2016. év március hó 31. nap 
 
 
 
…………………………………………                          ………………………………………. 
              Megbízó          Megbízott 
         Nagy Szilárd            Katona Attila Miklós 
          Polgármester             Ügyvezető igazgató 
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Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester a nyílt ülést berekeszti. A Kengyel 
Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülése zárt ülés keretében folytatódik. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd         Dr. Fekete Nóra 
polgármester                jegyző 


