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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 12-én, 
17:00 órakor megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Guttyán Edina, Tóth-Varga Valéria és 
Oravecz Mihály testületi tagok. 

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

Dr. Fekete Nóra  az önkormányzat jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 
Bak Richárd Zsolt  a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 
Molnárné Domán Julianna TI Televízió főszerkesztője 

 
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 testület még egy napirendi pontot tárgyaljon meg az alábbi sorrendben. 

1. Előterjesztés a 2017. évi közfoglalkoztatási programban való részvételről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
2. Előterjesztés az Önkormányzati tulajdon értékesítésre való kijelöléséről /írásban/ 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 
3. Előterjesztés a 12/2014.(VIII.29.) a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról 

szóló rendelet módosításáról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 
4. Előterjesztés a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület  támogatásáról /írásban/ 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 
5. Előterjesztés a Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről /írásban/ 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

6. Előterjesztés a nyilvános könyvtári fenntartói nyilatkozat kiegészítéséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
7. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

bírálatáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
8. Előterjesztés a Kengyel Községi temetőben díszkápolna építésének engedélyezése /írásban/ 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

 
 

 
Polgármester úr továbbá javasolja, 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. 
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A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki 
megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 
127/2016.(XII.12.) 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 pontot 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 2017. évi közfoglalkoztatási programban való részvételről /írásban/ 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 
2. Előterjesztés az Önkormányzati tulajdon értékesítésre való kijelöléséről /írásban/ 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 
3. Előterjesztés a 12/2014.(VIII.29.) a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról 

szóló rendelet módosításáról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 
4. Előterjesztés a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület  támogatásáról /írásban/ 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 
5. Előterjesztés a Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről /írásban/ 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

6. Előterjesztés a nyilvános könyvtári fenntartói nyilatkozat kiegészítéséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
Zárt ülés 
 
7. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

bírálatáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
8. Előterjesztés a Kengyel Községi temetőben díszkápolna építésének engedélyezése /írásban/ 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

 
 

 
 
I. NAPIREND: 
Előterjesztés a 2017. évi közfoglalkoztatási programban való részvételről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a 2017. évi közfoglalkoztatási programban való részvételről  szóló írásos 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 
128/2016.(XII.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
2017. évi közfoglalkoztatási programban való részvételről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Belügyminisztérium által meghirdetett közfoglalkoztatási programokban 
rész kíván venni, ezért pályázatot ( kérelmet) nyújt be az alábbi 
programok járási mintaprogram indítására ( folytatására), 
programonként 15 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására: 

1. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása   
2. Belvízelvezetés járási mintaprogram 
3. Mezőgazdasági földutak karbantartása 
4. Belterületi közutak karbantartása 
5. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 
6. Mezőgazdasági mintaprogram 

 
A képviselő-testület  pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen 
szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
 
Határidő: 2016.december 15. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

 
 

II. NAPIREND: 
Előterjesztés az Önkormányzati tulajdon értékesítésre való kijelöléséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság az Önkormányzati tulajdon értékesítésre való kijelöléséről szóló írásos előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
Kozák Ferencné képviselő tag véleménye szerint minél hamarabb értékesíteni kellene a két 
gépjárművet. 
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Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja az Önkormányzati tulajdon 
értékesítésre való kijelöléséről szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 
129/2016.(XII.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Gépjárművek értékesítésre történő kijelöléséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat  a Kengyel Község nemzeti 
vagyonáról szóló 7/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletének 19.§-a 
alapján értékesítésre kijelöli az alábbi gépkocsijait: 

1. Fiat Ducato 9 szem kisbusz 
2. Citroen Jumper kishaszon gépjármű 

 
A gépkocsikat  fel kell értékeltetni, és az ott megállapított értéken, 
vagy csak a fölött lehet értékesíteni. 
Az értékesítés lebonyolítását a fenti rendelet 20§ (2) bekezdésében 
foglaltak szerint kell végrehajtani. 
 
Határidő: 2017. február 28. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
  Kengyeli Polgármesteri Hivatal Pénzügy csoportja 
 

  
III. NAPIREND: 
Előterjesztés a 12/2014.(VIII.29.) a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 
rendelet módosításáról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy a földadó bevezetése helyett, a mezőőri járulék emelését 
javasolja. 

Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 12/2014.(VIII.29.) számú 
rendelet módosításáról készült írásos rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a Képviselő- testületnek. 
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. 
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető és Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott 
választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a mezei őrszolgálat megalakításáról 
és fenntartásáról szóló 12/2014.(VIII.29.) számú önkormányzati rendelet módosítását, 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 
 

16/2016.(XII.13.)  önkormányzati rendelete 
  
 

a 12/2014.(VIII.29.) a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendelet 
módosításáról  

 
Az 1997. évi CLIX. törvény 16. §-ának felhatalmazása alapján a mezei őrszolgálat 
megalakításáról és fenntartásáról a Képviselő-testület az a 12/2014.(VIII.29.) rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:  
 

1.§. 
 

A R. 4. §-ra ( 3)  helyébe  az alábbi rendelkezés lép. 
 
A mezőőri járulék mértéke egy naptári évre: 
 

a) Szántó művelési ágba tartozó termőföld esetén   
     1.000.- Ft/ha 

b) Öntözőberendezéssel ellátott termőföld esetén   
     1.500.- Ft/ha 

c) Konyhakerti növény termesztésére használt termőföld esetén 
     1.500.- Ft/ha 

d) Gyep esetén      
         300.- Ft/ha 

 
             , de legalább 1.000-Ft/év. 
 

2.§ 
 

A rendelet 2017. január 1-én lép hatályba. 
  
Kengyel, 2016. december 12. 
 
 
 
 Nagy Szilárd   Dr Fekete Nóra  
 polgármester jegyző 

 
 
 
IV. NAPIREND: 
Előterjesztés a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület  támogatásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
Meghívott vendég: Bak Richárd Zsolt a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület  támogatásáról szóló írásos előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
Bak Richárd Zsolt a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke elmondja, a bevetéseken az 
egyesület jól helyt áll. Mivel még nincs védőfelszerelésük, ezért nagyon korlátozza a 
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beavatkozásokat. 700.000 forint értékű felszerelést nyertek. Pályáztak működési költségre is, 
de csak a szükséges összeg töredékét kapták meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület  támogatásáról szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 
130/2016.(XII.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület  támogatásáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kengyeli Önkéntes Tűzoltó  Egyesületet  160.000,- Ft 
összeggel  támogatja, a 2016. évi költségvetésének civil 
szervezetekre elkülönített támogatások terhére . 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr Fekete Nóra jegyző 
3.  Kengyeli Önkéntes Tűzoltó  Egyesület    helyben 
4. Irattár 

 
 

V. NAPIREND: 
Előterjesztés a Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről /írásban / 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
Meghívott vendég: Molnárné Domán Julianna aTI Televízió főszerkesztője 
 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy a Kengyeli Futár újság megjelenítését 4 alkalomra lehetne 
csökkenteni, tehát negyedévente jelenne meg, így a megspórolt összeget a Törökszentmiklósi 
TI Televízió szolgáltatásaira tudnánk fordítani. 
 
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről szóló írásos előterjesztést 
megtárgyalta és nem támogatja, a  Képviselő-testületnek is elutasításra javasolja, mivel a 
2017. évi költségvetést még nem látjuk és a Kengyel Községi Önkormányzat nehéz anyagi 
helyzetben van. 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy a 2017. évi költségvetés után újra lehetne 
tárgyalni a Törökszentmiklósi TI Televízió szerződés kötését. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy tény az , hogy az önkormányzat önként 
vállalat feladatai között szerepel a TV-s szerződés is, és az is tény , hogy az önkormányzat 
ezeket a feladatokat forráshiány terhére vállalja fel már évek óta. 
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Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag. 
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Kozák Ferencné képviselő tag véleménye szerint csökkentett formába vegyük igénybe a 
Törökszentmiklósi TI TV szolgáltatásait és ne utasítsuk el a szerződéskötést és költségvetés 
tárgyalásakor még jobban kilehetne erre térni. A  Törökszentmiklós TI TV  által közvetített 
műsorok a településünk hírnevét mindig messzire elviszi. 
 
Oravecz Mihály  képviselő tag elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság ülésén elutasításra javasolta az előterjesztést. A Kengyeli Futár újságra, valamint 
egyéb kiadásokra  sincs fedezet. Ez a szolgáltatás is olyan kiadás lenne amire egyelőre nem 
biztos, hogy erre lesz fedezet. Minden egyes kiadásra ugyan így fog reagálni, mert nincs 
miből.  
 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről 
szóló előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igenlő szavazattal és 3 nem szavazattal 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 
131/2016.(XII.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja 
a Törökszentmiklósi TI Televízióval való szerződéskötést.  
 
Erről értesül:  

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Molnárné Domán Julianna ev TI Televízió 
4. polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
5. Irattár 
  

 
 
VI. NAPIREND: 
Előterjesztés a nyilvános könyvtári fenntartói nyilatkozat kiegészítéséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a nyilvános könyvtári fenntartói 
nyilatkozat kiegészítéséről szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az 
alábbi határozatot hozta. 
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132/2016.(XII.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A nyilvános könyvtári fenntartói nyilatkozat kiegészítéséről 
 

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2016. (X.18.) Kt. számon 
elfogadott határozatát g) ponttal egészíti ki az alábbiak szerint: Fenntartói nyilatkozat 

Kengyel Községi Önkormányzat, mint a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár fenntartója   
 

a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges 
feltételeinek biztosításáról, 

b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek, 
c) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja, 
d) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette, 
e) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári 
önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, 
vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit, 

f) a könyvtár szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba 
g) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló törvény előírásai szerint részben megközelíthető. 
 

Felelős: Nagy Szilárd  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
4. Irattár 

 
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 


