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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

2019. szeptember 05-i Képviselő - Testületi 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.(IX.05) 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 eredményesnek 
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 nem nyújtottak be érvénytelen ajánlatot. 
 
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 2. rész 
tekintetében nem nyújtottak be érvénytelen ajánlatot 
 
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 1. rész 
tekintetében érvényes ajánlatot tevők neve és indoklása: 
 
 

1. KÖVES TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 5624 Doboz Széles utca 1. 
 
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 23 028 750 
 
1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-
átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak 
vonatkozásában: 6 
 
2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É) az adott jogosultság 
megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- 
maximum 36 hónap): 0 
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A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás 
mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. 
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott 
nyilatkozatok alapján érvényesnek nyilvánította. 
 
Pontszám: 6 679,1331 
 
2. Ajánlattevő neve:  
KTSZ-REB Kft. 
Székhely: 1136 Budapest, Tátra  utca 5.A. ép.al. 2. 
 
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 21 150 700 
 
1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-
átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak 
vonatkozásában: 12 
 
2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É) az adott jogosultság 
megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- 
maximum 36 hónap): 40 
 
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás 
mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. 
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott 
nyilatkozatok és igazolások alapján érvényesnek nyilvánította. 
  
Pontszám: 9000.0000 

 
 
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 1. rész 
tekintetében nyertes ajánlattevő neve és indoklása: 
 

KTSZ-Reb Kft. 
Székhely: 1136 Budapest Tátra utca 5. A ép. al. 2. 
Adószám: 26391728-2-41 
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75995926 
 
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen):  
21 150 700 
 
1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-
átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak 
vonatkozásában: 12 
 
2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É) az adott jogosultság 
megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- 
maximum 36 hónap): 40 
 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő 
megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta. 

6. 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 érvényes ajánlatot tevők neve és indoklása: 
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1. Ajánlattevő neve:  
KÖVES TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 5624 Doboz Széles utca 1. 
 
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 48 757 164 
 
1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-
átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak 
vonatkozásában: 6 
 
2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É) az adott jogosultság 
megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- 
maximum 36 hónap): 0 
 
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás 
mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. 
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott 
nyilatkozatok alapján érvényesnek nyilvánította. 
 
Pontszám: 6 684,4148                                       
 
2. Ajánlattevő neve:  
KTSZ-REB Kft. 
Székhely: 1136 Budapest utca 5.A.ép.al. 2. 
 
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 44 817 688 
 
1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-
átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak 
vonatkozásában: 12 
 
2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É) az adott jogosultság 
megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- 
maximum 36 hónap): 53 
 
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás 
mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. 
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott 
nyilatkozatok és igazolások alapján érvényesnek nyilvánította. 
  
Pontszám: 9000.0000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. 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 nyertes ajánlattevő neve és indoklása: 
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KTSZ-Reb Kft. 
Székhely: 1136 Budapest Tátra utca 5 A ép al. 2. 
Adószám: : 26391728-2-41 
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75995926 
 
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 44 817 688 
 
1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-
átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak 
vonatkozásában: 12 
 
2. A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti szakember (MV-É) az adott jogosultság 
megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje( minimum 0 hónap- 
maximum 36 hónap): 53 
 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő 
megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta. 
 
 
 

 
Kengyel, 2019. szeptember 05. 

 
 

                  
 
               

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző 
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Melléklet a _____/2019.(_____) Kt. számú határozathoz 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött egyrészről Kengyel Községi Önkormányzat (székhely: 5083 Kengyel, 
Szabadság út 10.; adószám: 15732994-2-16; képviseli: Nagy Szilárd polgármester), mint 
megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről a ________________ (székhely: __________________; Cégjegyzékszám: 
________, képviseli: ________________) mint vállalkozó között (továbbiakban: Vállalkozó) 
az alábbi feltételekkel: 
 

I. A szerződés tárgya 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Kengyel településen az alábbi utcák 
zúzott kővel való borítását, valamint hengerezését: 
Liliom utca, Vasvári út, Széchenyi út, Arany János út 
továbbá a Rákóczi út és Bajcsy-Zsilinszky út kátyúzását a jelen szerződésben 
meghatározott feltételekkel 

 
II. A szerződés hatálya és időtartama 

Vállalkozó a munkát legkésőbb 2019. szeptember 30-ig elvégzi. 
 

          III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek 
1. A Szerződő felek a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összegét bruttó 

……………….,  azaz ……………………….. forintban határozzák meg, amely 
magában foglalja a Vállalkozó Szerződés teljesítésével kapcsolatos járulékos 
költségeinek a megtérítését is. A Vállalkozó ezen kívül a Megrendelővel szemben 
semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt 

 
   2.    A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő, az általa leigazolt teljesítés 

alapján, a vállalkozási díjat, a Vállalkozó számlájának ellenében, a számla 
kézhezvételétőli számított 30 naptári napon belül, átutalással megfizeti a Vállalkozónak 
a ______________ banknál vezetett __________________________ számú 
bankszámlájára. 
 

IV. A szerződő felek jogai és kötelezettségei 
1. A vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai 

ismeretekkel, illetve a munkavégzés során csak olyan alvállalkozót, személyét alkalmaz 
aki ilyen szakértelemmel rendelkezik. 

2. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése közben szerzett sérülés vagy baleset miatt 
kártérítési igényt nem nyújthat be a Megrendelő felé. Vállalkozó által a munkálatok 
elvégzése során okozott bármilyen sérülésért vagy kárért az anyagi és büntető jogi 
felelősség a Vállalkozót terheli. Vállalkozó nem szerződésszerű munkavégzése miatt 
okozott károkért helytállni köteles. 

3. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a vállalkozás teljesítése során a 
munkavégzésre vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és hatósági előírások 
betartásáért. 
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4. A munkálatok megkezdése előtt Vállalkozó köteles Megrendelőt legalább 1 nappal 
korábban tájékoztatni. 

5. Vállalkozó a munkálatok során keletkező valamennyi feleslegessé vált anyag, hulladék 
elszállításáról köteles gondoskodni. 

6. Vállalkozó a munkálatok befejezését legfeljebb 8 napon belül a Megrendelőt köteles 
írásban értesíteni.  

7. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időben történő elvégzését veszélyezteti 
vagy gátolja. 

8. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező, a munkavégzéshez szükséges 
zúzott követ a Vállalkozó rendelkezésérre bocsátja. 

9. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkálatok teljesítése 
érdekében szükséges információkat a vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

10. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem 
szerződésszerűen teljesít, a szerződő felek a Vállalkozó alábbi kötbérfizetési 
kötelezettségében állapodnak meg: 

a) Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a 
késedelem minden naptári napja után 10.000.-ft., azaz tízezer forint 
késedelmi kötbér fizetendő. 

b) Hibás teljesítési kötbér: a Vállalkozó hibás teljesítés esetén a kijavítási 
eltelt időszak minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő 
kötbér megfizetésére köteles. 

c) Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítés, illetve a teljesítés 
meghiúsulása esetén 100.000.-ft., azaz egyszázezer forint kötbér 
fizetendő. 
 

11. A késedelmes, valamint a hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a 
szerződésszerű teljesítés és a garanciális kötelezettség alól nem mentesít. 

V. A felek együttműködése 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak 
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. 

2. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban 
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a 
szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

3. A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy: 

 Név: Nagy Szilárd 
       Beosztás: polgármester 
       Elérhetőség:56/583-400 
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4. A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy: 

 Név: ____________________,  
       Elérhetőség: _____________________ 
 

VI. A szerződés felmondása, elállás 
 

1. A Megrendelő a Szerződéstől a Szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor 
elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést felmondhatja. 

2. Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos 
részét megfizetni és a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy 
a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg 

3. Jelen Szerződést mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult 30 napos felmondási 
idővel, írásban, indokolás nélkül felmondani.  

 

VII. Egyéb rendelkezések 
 

1.   A Szerződő felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján 
kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem 
vezetett eredményre. 

2. Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a Szerződő 
felek egyetértésével lehetséges. 

3. A jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezésére a felek a Szolnoki Járásbíróság 
illetékességét kötik ki. 

4. A jelen Vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.  

 
 
 
Kengyel, 2019. szeptember ……. 
 
 
 
 
 
…......................................................._   …............................................. 
                    megrendelő            vállalkozó 
 

 
 

 
 

 
                                                
 



 

Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 5-i ülésére 

Kengyel belterületi utak zúzott kővel való borításának, hengerezésének és kátyúzásának elvégzésével 
kapcsolatos árajánlat elbírálásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kengyel Községi Önkormányzat a Kengyel, Liliom utca, Vasvári út, Széchenyi út, Arany János út, zúzott 
kővel való borításának, hengerezésének, továbbá a Rákóczi út és Bajcsy-Zsilinszky út kátyúzásának 
elvégzésére 3 árajánlatot kért, melyre az alábbi árajánlatok érkeztek be: 

1. Kétpói Útépítő, Út-, Vasút- és Mélyépítő Kft. . (5411 Kétpó, Hrsz.: 343., adósz: 23488573-2-16) 
Ajánlata: bruttó 3.175.000 ft, 

2. KTSZ-REB Kft. (1136 Budapest, Tátra  utca 5.A. ép.al. 2., adószáma: 26391728-2-41) 
Ajánlata: bruttó: 2.650.000 ft 

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó KTSZ-REB Kft-t bízza meg a 
belterületi utak zúzott kővel való kátyúzásával és javításával. 

 

Kengyel belterületi utak zúzott kővel való borításának, hengerezésének és kátyúzásának elvégzésével 
kapcsolatos árajánlat elbírálása 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kengyel, Liliom 
utca, Vasvári út, Széchenyi út, Arany János út zúzott kővel való borításával, hengerezésével, 
továbbá a Rákóczi út és Bajcsy-Zsilinszky út kátyúzásával a KTSZ-REB Kft. (Székhely: 
1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép.al. 2., adószáma: 26391728-2-41) vállalkozást bízza 
meg, bruttó 2.650.000 ft összegért.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Nagy Szilárd polgármestert a mellékelt vállalkozói 
szerződés aláírására.  

Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester  

 

Erről értesül:  

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. KTSZ-REB Kft. (Székhely: 1136 Budapest, Tátra  utca 5. A. ép.al. 2. 
4. Irattár 

Kengyel, 2019. szeptember 5. 

 

Nagy Szilárd  Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző 



Előterjesztés 
A Képviselő-testület 2019. szeptember 5-i ülésére 

 
A  TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése  pályázat megírásának elvégzésére 

ajánlat kérés 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az önkormányzat a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton  részt 
kíván venni. Javasoljuk, hogy a pályázat megírásához szakembert bízzunk meg.  
 
A pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 30. 
 
Az előterjesztésben javaslatot teszünk arra, hogy pályázat megírásának elvégzésére az alábbi 
cégeket keressük meg árajánlat megtételére: 
 
1. HBMFÜ Nonprofit Kft., /Korbeák György ügyvezető/ 4024 Debrecen, Piac u 54.  
2. Lenerg Energiaügynökség Nonprofit Kft., /Vámosi Gábor ügyvezető/ 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  
3. Magyar Környezet gazdaságtani Központ, /Fucskó József elnök/1013 Budapest, Pauler u. 2. III/1. 

 
Kérem, az alábbi határozati javaslat megtárgyalását. 
 
_____/2019.(IX.05.) Kt.  
H a t á r o z a t  
 
A  TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése  pályázat megírásának elvégzésére 
ajánlat kérés 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat a TOP-
1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton  részt kíván venni. 

A pályázat megírásának elvégzésére ajánlat tételre felkéri, felhívja az alábbi cégeket: 

1. HBMFÜ Nonprofit Kft., /Korbeák György ügyvezető/ 4024 Debrecen, Piac u 54.  
2. Lenerg Energiaügynökség Nonprofit Kft., /Vámosi Gábor ügyvezető/ 4032 

Debrecen, Egyetem tér 1.  
3. Magyar Környezet gazdaságtani Központ, /Fucskó József elnök/ 1013 Budapest, 

Pauler u. 2. III/1. 
 

Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 

Erről értesül:  

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

 
Kengyel, 2019. szeptember 5. 
 
 

Nagy Szilárd  Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző 




