
E l ő t e r j e s z t é s 
 

A Képviselő-testület 2019. július 23-i ülésére 
 

Pályázat benyújtása a  szociális célú tüzelőanyag vásárlásához szükséges támogatásra 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent  a belügyminiszter  pályázati kiírása  a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásáról.  
A támogatást az  5000 fő lakosság szám alatti települési önkormányzat igényelheti, amelyik 
 
a) a szociális rászorultság és a 2019 évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a 
tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, 
hogy 

aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára  , vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 
pénzbeli formában történő nyújtására – települési  támogatásra jogosult előnyt 
élvezzen, 
ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt,   
ac) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor,   
 

b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
 
A támogatás mértéke: 
 a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
105/2015(IV.23) Korm. rendelet 2. melléklete alapján az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, 
kemény lombos fafajta esetében 18 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 11.500 
Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa. 
Mivel Kengyel település nem tartozik ebbe a kategóriába bele, ezért a tűzifához erdei m3-ként 
1.000,- Ft+ ÁFA, a barnaszénhez 500,- Ft/q  saját erőt kell a pályázathoz hozzá rendelni. 
 
  
Jász- Nagykun Szolnok megyében van lehetőség lágy lombos tűzifa vásárlására. 
 
A maximálisan  igényelhető mennyiség:   Biztosítandó saját erő:  
Keménylombos tűzifa:  474 m3      601.980,- Ft 
Lágylombos tűzifa:   711 m3      902.970,- Ft 
Barna kőszén:              1.422 q        902.970,- Ft 
 
 



 
_____/2019.(VII. 23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás 
igénylése 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Belügyminiszter pályázati kiírása - a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásáról-alapján támogatási 
igényt nyújt be  
 
a.) 1.422 q barnakőszén beszerzéséhez. 
Az önkormányzat a barnakőszén beszerzéséhez 902.970- ft saját 
erőt biztosít. 
 
b.) 711 m3 lágy lombos tűzifa beszerzéséhez 
Az önkormányzat a tűzifa beszerzéséhez 902.970- ft saját erőt 
biztosít. 
 
c.) 474  m3 kemény lombos tűzifa beszerzéséhez 
Az önkormányzat a tűzifa beszerzéséhez 601.980- ft saját erőt 
biztosít. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelőanyagban részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelő beszerzését követő 10 
napon belül a szociális rászorultságról, és az igénylés részletes 
feltételeit tartalmazó rendeletét megalkotja.   
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
4. Irattár 

 
 

 
Kengyel, 2019. július 12. 
 
 
 
 Dr. Bartók László      Nagy Szilárd 

helyettesítő jegyző      polgármester 
 

 
  



 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Képviselő – testület 2019. július 23-i ülésére 

 
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú 
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 
 
 

Kérem a Képviselő- Testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 
 
____/2019.(_____) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú 
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 
 
 
1. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú 
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
2. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú 
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás során 1. rész tekintetében KOMA EXCLUSIVE Korlátolt Felelősségű Társaság által 
benyújtott ajánlatának érvénytelenségét a Kbt. 73.§. (1) bekezdés e), (2) bekezdés, (4) 
bekezdés pontjai alapján. 
 
3. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú 
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás során 1. rész tekintetében Stabil-Bau 21 Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott 
ajánlatának érvénytelenségét a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
4. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú 
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás során 2. rész tekintetében Stabil-Bau 21 Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott 
ajánlatának érvénytelenségét a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
5. Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-00005 azonosító számú 



„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás során 2. rész tekintetében KOMA EXCLUSIVE Korlátolt Felelősségű Társaság által 
benyújtott ajánlatának érvénytelenségét a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
6. A Képviselő- Testület a Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-
00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyában 
lefolytatott közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
 
 
Kengyel, 2019. július 23. 

 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 

polgármester       helyettesítő jegyző 
 



 
 
 

Előterjesztés 
Képviselő-testület 2019. július 23-i ülésére 

 
 

A TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
kivitelezésére ajánlat kérése 2. körben 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az önkormányzat által benyújtott, és  elnyert TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor 
turisztikai értékeinek megőrzése pályázattal kapcsolatosan: 
A 2019. május 23-án kiírt ajánlati felhívás alapján beérkezett ajánlatok alapján  a Képviselő testület 
eredménytelennek  nyilvánította az eljárást.  Javasoljuk a Képviselő testület   írjon ki új pályázatot  a 
kivitelezési munkák lebonyolítására az elektronikusan megküldött összeállított ajánlati felhívás 
alapján   ki kell jelölni cégeket ajánlat kérésre. 
 . 
 Kivitelezési munkák : 
  
1.) Kör Bar Bau Kft. 
5083 Kengyel Rákóczi út 22. 
Adószám: 22712242216 
Ügyvezető: Körmöndi Sándor 
EKRSZ_31217165 
 
2.) LA-ZA Color Kft. 
5362 Tiszaörs Rákóczi Ferenc út 55. 
Adószám: 25144114-2-16 
Képviseli: Barna Péter ügyvezető igazgató 
EKRSZ_76673311 
 
3.) KTSZ-Reb Kft. 
1136 Budapest Tátra utca 5 A ép al. 2. 
Adószám: 26391728-2-41 
Ügyvezető: Szúnyogh Gyuláné 
EKRSZ_75995926 
 
4.) Köves Trans Kft. 
5624 Doboz Széles utca 1. 
Adószám: 25160242204 
Ügyvezető: Köves Pál 
EKRSZ_25417317 
 
5.) Aqua Holding Kft. 
6760 Kistelek Rákóczi utca 2. 
Adószám: 12732397206 
Ügyvezető: Bálint Erika 
EKRSZ_28742630 
 



Kérem a képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására. 
 
 



 
_____/2019.(VII.23.) Kt. 
H a t á r o z a t i javaslat 
 
TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
kivitelezési feladatainak elvégzéséhezajánlat kérés 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő a TOP 1.2.1-16-JN1-2017-
0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
kivitelezési feladatainak elvégzésére  új közbeszerzési eljárást határoz meg: 
A  kivitelezési munkák elvégzéséhez ajánlat tételre felkéri, felhívja az 
alábbi  cégeket:  

1. Aqua Holding Kft. 
6760 Kistelek Rákóczi út 17. 

2. Kör Bar Bau Kft. 
5083 Kengyel Rákóczi út 22. 

3. KTSZ-Reb Kft. 
1136 Budapest Tátra utca 5 A ép al. 2. 

4. Köves Trans Kft. 
5624 Doboz Széles utca 1. 

5. LA-ZA Color Kft.  
5362 Tiszaörs Rákóczi Ferenc út 55 
  

  
   

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Érintett közbeszerzők 
4. Irattár 
 
 

Kengyel, 2019.július 23 
 
 
 
 

Dr. Bartók László       Nagy Szilárd  
helyettesítő jegyző        polgármester 

 
 

 


