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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
 

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

2019. március 21-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

16/2019.(III.21.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 

17/2019.(III.21.) Kt. Hat. TOP 1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai 
értékeinek megőrzése pályázat közbeszerzési feladatainak 
lebonyolítására ajánlat kérés /újbóli kiírása/ 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 21. napján, 10:00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos és Guttyán Edina testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Oravecz Mihály, Varga Márta és Csabainé Bártfai Margit testületi tagok 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 

 
Jegyzőkönyvvezető 
 Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A rendkívüli Képviselő-testület ülésének összehívása a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2017.(VIII.01.) számú önkormányzati rendelet 11.§ (8) bekezdése 
alapján telefonon történt. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

Nyílt ülés 
1. Beruházásokhoz közbeszerzési lebonyolító kiválasztására ajánlat kérés 

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
 
 
16/2019.(III.21.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról 
 

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

N y í l t  ü l é s :  
 
1. Beruházásokhoz közbeszerzési lebonyolító kiválasztására ajánlat kérés 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
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I. NAPIREND: 
Beruházásokhoz közbeszerzési lebonyolító kiválasztására ajánlat kérés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  

Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2019. február 19-i ülésén már 
megtárgyalta TOP 1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése 
pályázat közbeszerzési feladatainak lebonyolítására ajánlat kérésről szóló napirendet, de az ebben felkért 
három ajánlattevőből egy sem tett árajánlatot, ezért újból ki kell jelölni cégeket a közbeszerzési ajánlat 
kérésre. A beérkezett ajánlatok közül március 31-ig kell kiválasztani azt a céget, aki ezt a feladatot végzi 
majd el, valamint a szerződést is eddig meg kell kötni. A pályázat költségvetése tartalmazza a 
közbeszerzési feladatok lebonyolítását végző cég díja. 

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: 
 
Kozák Ferencné alpolgármester asszony kérdése: A korábbi határozatban szereplő 3 cég miért nem adott 
árajánlatot? 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Valószínű túl vannak terhelve. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester a TOP 1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek 
megőrzése pályázat közbeszerzési feladatainak lebonyolítására ajánlat kérésről szóló határozat javaslatot 
elfogadását javasolja, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
 
 
17/2019.(III.21.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
TOP 1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
közbeszerzési feladatainak lebonyolítására ajánlat kérés 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.2.1-16-JN1-2017-
00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat közbeszerzési 
feladatainak lebonyolításához ajánlat tételre felkéri, felhívja az alábbi cégeket:  

  

1. Lustyik István 5000 Szolnok, Vásár tér 16. 
2. Tóth Róbert Miklós 5000 Szolnok, Füst Milán utca 3. 
3. Bakos László 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
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Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Lustyik István 5000 Szolnok, Vásár tér 16. 
4. Tóth Róbert Miklós 5000 Szolnok, Füst Milán utca 3.  
5. Bakos László 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
6. Irattár 

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti.  

K.m.f. 

Nagy Szilárd         Dr. Bartók László 
polgármester         helyettesítő jegyző 


