
J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december 17-én  
              megtartott soron kívüli  üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza, tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Czédly Gyula polgármester, valamint  

Korom Károlyné, Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, 
Gál Albertné, Guttyán Edina, Kovács Gyula,  Kozák Ferencné és 
Németh Lajos  testületi tagok. 
  

Bejelentéssel van távol: Dr. Kotró László és  Varga Márta testületi tagok 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
                     Szabó István az önkormányzat jegyzője  
   
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi 
tag közül 10 fő   megjelent / 83  %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Ezután javaslatot tesz az  ülés napirendjére a jegyzőkönyv mellékletét képező  
meghívó alapján.  
A  Képviselő-testület a napirendekre vonatkozó  javaslatot vita nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 
 
I. NAPIREND: 
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló rendelet 
módosításhoz az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el. 
 
Szabó István jegyző kiigazításként elmondja, hogy az előterjesztésben a szippantott 
szennyvíz díjánál számcsavar történt „1.238,-Ft/m3”  helyette  1.283,-Ft/m3, mely a 
rendeletben helyesen szerepel.  
 
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   
 
Ezután Czédly Gyula polgármester  javasolja, hogy a kiigazítást figyelembe véve az 
ivóvíz díját 230,-Ft/m3, a szippantott szennyvíz díját pedig 1283,-Ft/m3 összegben 
hagyja jóvá a Képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal,  ellenvélemény nélkül a következő 
önkormányzati rendeletet alkotta. 
 
 
 

 



KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
 

12/2009. /XII.17./ számú   
önkormányzati rendelete 

 
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló többször 

módosított 22/1996./XII.19./ számú önkormányzati rendelet módosítására.  
 

1. §. 
 

A többször módosított 22/1996./XII.19./ sz. önkormányzati rendelet 1. §. /1/ 
bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
1. §. /1/  a./  A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja:     230,-Ft/m3 
 
               b./  A szippantott szennyvíz díja:                             1.283,-Ft/m3 
 

2. §. 
 

Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-től kell 
alkalmazni.  
 
Kengyel, 2009. december 17. 
 
 
 
 
/: Czédly Gyula :/        /: Szabó István :/ 
   polgármester               jegyző 

 
 

 
II. NAPIREND: 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról  szóló rendelet 
módosításhoz  az alábbi szóbeli kiegészítés  hangzott el. 
 
Czédly Gyula polgármester elmondja, hogy a Kommunális Szolgáltató Kft-vel 
folytatott tárgyalások értelmében nem lesz megemelve a szemétszállítási díj, 
továbbra is marad a 2009-évben érvényes díjtétel. A testület az elmúlt ülésen úgy 
döntött, hogy a lakossági kommunális szemét ártalmatlanítási díját áthárítja a 
lakosságra. Csikai úrral egyeztetve  nem áll módjában a településről felvállalni a 
lakossági beszedést. Ez az idő viszont már kevés arra, hogy új szolgáltatót keressen 
az Önkormányzat.   
Ezután  polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el . 
 
Dr. Kotró László képviselő megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 
11 főre emelkedett, / 91 %/ továbbra is határozatképes. 
 
 



Kérdést tettek fel: Kozák Ferencné és Kovács Gyula képviselők  
A kérdésekre Czédly Gyula polgármester és Szabó István jegyző adott választ, 
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Hozzászólás nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula polgármester javasolja, hogy  a Kétpói Regionális Hulladéklerakóba 
történő ártalmatlanítás díját nettó 7.053,-Ft/ tonna összegben határozza meg a 
Képviselő-testület,  melyet továbbra is az Önkormányzat fog  fizetni. Ezért az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját módosítani kell, a lakossági 
kommunális szemét ártalmatlanítási díj lakosságra történő átterhelést hatályon kívül 
kell helyezni.  
 
Ezután Czédly Gyula polgármester javaslatára a  Képviselő-testület 11 igenlő 
szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
 
100/2009./XII.17./számú önk.                                H a t á r o z a t    
 
Kengyel Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepció módosítására. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. költségvetés elkészítésére hozott 
66/2009./XI.26./számú önk. határozata 5. pontjának azon 
bekezdését, melyben 
 
- „a dologi kiadások csökkentése érdekében a 

lakosságra át kell terhelni a lakossági kommunális 
szemét ártalmatlanítási költséget” –      állapította meg,  

 
hatályon   kívül  helyezi.  
 
 
 

Ezt követően a Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal  ellenszavazat nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta. 
 

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 

13/2009./XII.18./ számú 
önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 
 a 20/2004./XII.15./számú, a 2/2007./I.29./számú, a 19/2007/XII.21./számú, a 
4/2008./II.25./ számú és a 13/2008./XII.20./ számú önkormányzati rendelettel 

módosított 
 9/2004./IV.21./ számú önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

 



1.§. 
 
Kengyel Község Önkormányzata a rendelet 1.sz. mellékletének  III. pontját hatályon 
kívül helyezi, mely helyébe a következő III. pont lép: 

 
III. A Kétpói Regionális Hulladéklerakóba  történő ártalmatlanítás nettó 

díja: 
7.053  Ft/tonna 

 
2.§. 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1.számú mellékletben  szereplő 
díjakat 2010.január 01-től kell alkalmazni. 
 
Kengyel, 2009. december 17. 
 
 
/: Czédly Gyula :/                    /:Szabó István:/ 
   polgármester                                     jegyző 
 
 
III.NAPIREND:  
A háziorvosi és gyermekorvosi rendelő felújítására, bővítésére vonatkozó 
előterjesztéshez  szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el. 
 
Kérdés nem hangzott el.  
Hozzászólás: 
 
Kozák Ferencné 
Úgy ítéli meg hogy az orvosi rendelők felújítására nagy szükség van, a pályázathoz 
szükséges önrész biztosítását támogatja. 
 
Ezután Czédly Gyula polgármester javaslatára a  Képviselő-testület 11 igenlő 
szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
 
101/2009./XII.17./ számú önk.    H a t á r o z a t 
a háziorvosi és gyermekorvosi rendelő felújítására, bővítésére. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be  ÉAOP-2009.4.1.2/A számú pályázati felhívás alapján a 
háziorvosi és gyermekorvosi rendelő felújítására, bővítésére. 
 
Vállalja 2010. évi költségvetése terhére a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítását.  
 
Határidő: 2010. január 08. 
Felelős:    Czédly Gyula  polgármester 



IV.NAPIREND: 
A Szélmalom melletti földterület és a Bagimajori iskola melletti építési telek 
megvásárlására     vonatkozó előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Czédly Gyula polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el. 
 
Kérdést tettek fel: Kovács Gyula, Gál Albertné, Guttyán Edina képviselők 
A feltett kérdésekre Czédly Gyula polgármester és Szabó István jegyző adott választ, 
melyet a kaérdést feltevők és a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Gál Albertné  
Hozzászólásában elmondja, hogy a földterületek megvásárlását mindenképpen 
szükségesnek tartja, a jogügylet lebonyolításához hozzájárul.  
 
Czédly Gyula polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását,  melyet 
szavazásra bocsátott. 
 
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  

 
102/2009./XII.17./ számú önk.                   H a t á r o z a t  
 
Kötelezettségvállalás a Szélmalom melletti, és a Bagimajori iskola melletti építési 
telek megvásárlására. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal a szélmalom melletti 5068 m2-es 
földterület, valamint a Bagimajori volt iskolaépület melletti üres 
telek megvásárlásához szükséges fedezet kifizetésére. 
 
A ként ingatlant fel kell értékeltetni, a tulajdonossal az eladási 
árban meg kell állapodni. Az adás-vétel lebonyolítására 
felhatalmazza a Képviselőtestület Czédly Gyula polgármestert.  
 
Határidő:  2010. január 31. 
Felelős: Czédly Gyula polgármester 
 

    
Mivel több napirend nem hangzott el, Czédly Gyula polgármester megköszöni a 
megjelenést, az ülést berekeszti.  
 
      Kmf. 
 
 
 
/: Czédly Gyula :/                       /: Szabó István :/ 
   polgármester                       jegyző 
 


