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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 22-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, Csabainé Bártfai Margit, Tóth-Varga Valéria és 
Oravecz Mihály testületi tagok. 

 
Bejelentéssel van távol:  Guttyán Edina testületi tag 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 
Dr. Vincze Gyula önkormányzat jogtanácsosa 
Bezsella Lászlóné iskola konyha dolgozója 
Zelenák Sándorné iskola konyha dolgozója 
 

 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi 
tagok közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Napirenden kívüli hozzászólás: 
Nagy Szilárd polgármester a képviselő-testületnek kiküldött hulladékszállítással kapcsolatos 
tájékoztatóhoz (mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi) szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 
a múlt héten Dr. Vincze Gyula ügyvéd úr irodájában folytatódott egy egyeztetés, ahol Kozák 
Ferencné alpolgármester asszonnyal vett részt. A 2017. június 23-án életbe lépő új törvény 
szerint két út lesz választható a megyében, az egyik a Karcagi Szolgáltató a másik a Szolnoki 
Szolgáltató. Az NHSZ Kft. a szerződés szerint évente két lomtalanítást is vállal, amit 2016. 
évben is megszegett, valamint az idén sem végzett még lomtalanítást. 
 
Dr. Vincze Gyula ügyvéd: Két per indult el, az egyik pert az Önkormányzat kezdeményezte a 
Szolnoki Törvényszék felé, az NHSZ Közszolgáltató Kft.-vel megkötött szerződésnek a  
díjkompenzáció részére vonatkozó semmisségének és érvénytelenségének megállapítására. Az 
NHSZ Kft. az Önkormányzat ellen indított egy pert, melyben 37 millió forint és annak járulékait 
kéri. Ez a követelése azon alapul, hogy az Önkormányzat nem fizette meg a díjkompenzációt. A 
Törvényszék a két pert egyesítette. A szolgáltató álláspontja, hogy a díjkompenzáció szerződés 
alapján jár nekik és arra is hivatkoznak, hogy van benne egy tartozást elismerő nyilatkozat. Az 
Önkormányzat álláspontja az, hogy 2013. évtől itt hatósági ár jött létre. Ezen hatósági árban a 
jogszabály, illetve a miniszteri rendelet meghatározta azt az árat, amelyet alkalmazni kell és 
melytől eltérni nem lehet. Ez az eltérés nem etikus, de jogszabályba is ütközik. A 
díjkompenzációt úgy határozták meg eddig, hogy adva volt a miniszteri rendeletben 
meghatározott ár, erre készített az NHSZ Kft. egy díjkalkulációt és a kettő közötti különbözetét 
kellene kifizetnie az Önkormányzatnak. Az NHSZ egy nonprofit kft.  
A díjkompenzáció akkor jöhet létre, ha az önkormányzat rendeletében a hatósági ár alatt 
kedvezményt biztosított bármilyen indokkal. Az Önkormányzat nem biztosított ilyen 
kedvezményt, tehát a jogszabály alapján járó díjkompenzáció nem jogos a szolgáltató részére. 
Június 23-án új jogszabálylép hatályba, ami lehetőséget ad, hogy más fele tendáljanak. Több 
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egyeztetések alapján, úgy nézne ki, hogy a Karcag lenne a legmegfelelőbb, amely a hulladék 
elszállítást vállalná. Minden jel arra utal, hogy ezzel a szolgáltatóval eredményesebben és jobb 
feltételekkel lehet tárgyalni. Az NHSZ egy egyoldalú igényt érvényesít, amelyre az 
Önkormányzatnak nincs is anyagi lehetősége. Az Önkormányzat a szerződésbe azt írta bele, 
hogy ezt a díjkompenzációt csak akkor tudja megfizetni, ha ennek megkapja a fedezetét, 
hivatkozva a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért felelős államtitkár által jelzett 
levélre. Ismerete szerint az Önkormányzat nem kapott semmilyen fedezetett. Erre az 
önkormányzatnak nincs fedezete, illetve jogtalan az NHSZ kérése, nem felel meg a 
jogszabálynak. Most úgy látja, hogy nincs reális lehetőség arra, hogy az NHSZ Kft.-vel meg 
tudnának állapodni peren kívüli egyezségben és ezért a bíróságtól kérik ennek az eldöntését. 
Mivel ilyen peres és feszült viszony van az Önkormányzat és az NHSZ kft. között, nagyon 
indokolt és helyes más szolgáltató igénybevételét keresni, Karcag ilyen lenne. Karcag úgy 
működtetné ezt a szervezetet, hogy az Önkormányzatoknak lehetőséget ad 100.000 ft. értékű 
üzletrész tulajdon szerzésére. Tehát ez azt jelentené, hogy Karcagi szolgáltatónál 100.000 ft. 
értékben, mint a többi Önkormányzat tulajdonos lenne a kengyeli Önkormányzat is. Mivel 
Karcag elég messze van, ezért Törökszentmiklóst tudná alvállalkozóként megbízni. Úgy néz ki, 
hogy Karcag sokkal kedvezőbb és nem támaszt irreális feltételeket, mint az NHSZ Kft. 
2016. január 1-től a szolgáltatónak kötelező lomtalanítást kellene végeznie és a zöldhulladékot is 
köteles lenne elszállítani. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: A kiküldött tájékoztatóban volt egy olyan pont, hogy „a jelenlegi 
jogi szabályozás értelmében, a térségi hulladékgazdálkodási társulás létrejöttéig, új szerződést 
nem lehet kötni egyetlen szolgáltatóval sem, az ideiglenes szolgáltató kijelölést pedig a Nemzeti 
Hulladék Gazdálkodó nem támogatja, ezért felvettük a kapcsolatot az NHSZ képviselőjével a 
helyzet megoldása érdekében.” Eddig ez volt az utolsó információ, amit kapott.  
 
Dr. Vincze Gyula ügyvéd: Az NHSZ Kft. nyomást gyakorolt az Önkormányzatra, azt mondta, ha 
nem vonjuk vissza a felmondást, akkor nem viszik el a szemetet. Bármenyire jogellenes ez a 
nyomása, ha csak 2 hétig nem viszik el a hulladékot, akkor Kengyelen óriási probléma lenne. 
Felmérve azt a helyzetet, hogy Karcaggal minden kép egyeztetni kell. Ha olyan nem várt helyzet 
történik, hogy az egyik napról a másikra nem fogják elvinni a szemetet, akkor kell egy olyan 
szervezet, aki akkor is elviszi a hulladékot, ha az NHSZ Kft. ezt a helyzetet megtagadja.  
 
Nagy Szilárd polgármester: Amikor a kiküldött tájékoztató készült, akkor Dr. Bartók László 
jegyző úr beszélt az NHSZ Kft. egyik igazgatójával, Jegyző Úr beszélt az NHSZ Kft. egyik 
igazgatójával, Papp Lászlóval, aki tájékoztatta a kialakult helyzetről. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: 2017. június 15-én járt le a felmondási idő. Ezen a napon 
beszélt az NHKV Zrt. képviselőjével és azt a tájékoztatatást kapta, hogy senkivel nem lehet 
szerződést kötni, mivel jelen pillanatban senkinek nincs engedélye szolgáltatást végezni. Utána 
hívta Papp László az NHSZ Kft. ügyvezető igazgatója. Azonnal lépni kellett, mert a felmondási 
idő lejárta után nem viszik el a szemetet. Sokkal nagyobb lenne a felháborodás, ha nem megy el 
a szemét, és nem a szolgáltatót vonnák felelősségre, hanem az Önkormányzatot, ezért kellett a 
szerződés felmondását visszavonni. Akkor az adott helyzetben ez volt a jogi megoldás, hogy a 
szemetet elvigyék. Jelen helyzetben a szolgáltató folytatja a hulladék elszállítását. A lakosság 
szempontjából az a fontos, hogy a szemetet elvigyék. 
Az új törvény szerint meglátjuk, kivel és hogyan lehet szerződést kötni. Arra várnak, hogy az 
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újonnan létrehozandó regionális szintű térségi hulladékgazdálkodási társulat létre jöjjön. Amíg 
ez nem jön létre, addig nem lehet szerződést kötni. A központi szolgáltatónál is gondok vannak, 
mivel még nem számláztak, még nem fizetett senki, aki velük áll kapcsolatban. A szolgáltató 
őszre ígérte, hogy a számlázási rendszer helyre jön és utána tudják a számlákat kibocsátani. A 
lakosoknak azt kell kommunikálni, hogy tegyenek erre félre, mert ősszel nagyon sok lesz 
egyszerre. 
 
Csabainé Bártfai Margit képviselő tag: Tavaly úgy volt, hogy több hónapról egyszerre küldték 
meg a lakosoknak a hulladékszállításról a számlát, de fel volt osztva hónapokra, egy hónapban 
kéthavi csekket kellett befizetni. 
 
 
Nagy Szilárd polgármester úr megköszönte Dr. Vincze Gyula ügyvédnek a hulladékszállítással 
kapcsolatos tájékoztatást, majd ügyvéd úr távozott a Képviselő-testület üléséről. 

 
Ezután polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a 
kiegészítéssel, hogy még egy napirendi pontot tárgyaljon meg a képviselő-testület. 
 
8. Előterjesztés a Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzéséről /írásban/ 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
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. 
 
62/2017.(VI.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontra tett javaslatról 
 

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

N A P I R E N D E K: 

 
1. Előterjesztés a Kengyel Bagimajori utak helyreállításának műszaki 

ellenőrzéséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 

2. Előterjesztés a bölcsőde építési  terveinek elkészítéséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 

3. Előterjesztés az óvodai és általános iskolai étkezés kötött szerződés 
felmondásáról /írásban/ 
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Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 

4. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatására /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 

5. Előterjesztés a monitoring kutak felülvizsgálatára kötendő szerződés /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 

6. Előterjesztés arculati kézikönyv készítéséről/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 

7. Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

8. Előterjesztés a Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzéséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
I. NAPIREND: 
 
Előterjesztés a Kegyel Bagimajori utak helyreállításának műszaki ellenőrzéséről /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Pálinkás István 
ajánlatával egyforma összeg van a csökkentett műszaki tartalom költségvetésében. 
 
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel 
Bagimajori utak helyreállításának műszaki ellenőrzéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
63/2017.(VI.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
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Kengyel Bagimajori utak helyreállításának műszaki ellenőrzéséről 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pálinkás Istvánt (Szolnok, Jókai 
u.12)  bízza meg a Kengyel Bagimajori utak helyreállítása kapcsán felmerült műszaki 
ellenőrzési feladatokkal. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Pálinkás István 
4. Irattár 

 

 
II. NAPIREND: 
 
Előterjesztés a bölcsőde építési  terveinek elkészítéséről /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a bölcsőde 
építési  terveinek elkészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő- testületnek. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
64/2017.(VI.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Bölcsőde építési  terveinek elkészítése 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fókusz Kft 
Szolnok, Jókai u 12. szám alatti vállalkozástól rendeli meg a 
kengyeli bölcsőde építési engedélyezési tervét. A bölcsőde 
megvalósítási helyszíne: Kengyel Petőfi út 386/3 helyrajzi szám. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 
aláírására. 
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Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Fókusz Kft  
4. Irattár 

 

 
III. NAPIREND: 
 
Előterjesztés az óvodai és általános iskolai étkezés kötött szerződés felmondásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
Meghívott vendégek: Zelenák Sándorné és Bezsella Lászlóné iskola konyha dolgozója 
 
 
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Óvodai 
és általános iskolai étkezés kötött szerződés felmondásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Amikor a Castrogast Kft. elkezdett 
Kengyel településére szolgáltatni meg voltak vele elégedve. Az utóbbi időben több kifogás 
érkezett az étel minőségével, illetve a mennyiségével kapcsolatban. Nem tudja, hogy miért lett ez 
így, de a cég vezetője mindent meg tesz, hogy a helyi igényeknek megfeleljen. Kéri a képviselő-
testületet, hogy teremtsenek vele újra versenyhelyzetet, tehát ne vegyék el a lehetőséget a 
jelenlegi szolgáltatótól sem. Ha most nem dönt a Képviselő-testület, akkor a jelenlegi szerződés 
4 évig folyamatos lenne. Az intézmény vezetőjének tapasztalata alapján javasolja, hogy legyen 
egy új versenyhelyzet. 
 
Zelenák Sándorné iskola konyha dolgozója elmondja, hogy van olyan, amikor nem teljesen jó az 
étel, de ekkor igyekeznek mindig korrigálni. A jelenlegi vállalkozó érdeklődik és megpróbálnak 
a gyerekek igényének megfelelni. Szerinte a tiszatenyői konyha nagyon finom és házias ételeket 
biztosított régen. 
 
Bezsella Lászlóné iskola konyha dolgozója elmondja, hogy az iskolai étkeztetés során a 
mennyiséggel nincs probléma. A gyerekeknek elég szokott lenni a kihozott étel. Amit szeretnek 
a gyerekek meg is eszik. A főzelékeket nem szeretik a gyerekek. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Lehet hosszú távú szerződést kötni, de érdemes lenne 
évente felülvizsgálni. Javasolja, hogy évente egyszer kerüljön a Képviselő-testület elé az Óvodai 
és általános iskolai étkezésre kötött szerződés felülvizsgálata. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Németh Lajos testületi tag. 
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. 
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Hozzászólás: 
 
Kozák Ferencné képviselő tag: Amikor a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény étkezéséhez 
kerestek szolgáltatót, akkor ő a Castrogast Kft.-t ajánlotta, akik már akkor is az óvodában 
szolgáltatottak, mert még meg voltak velük elégedve. Sajnos azóta ez a vélemény megváltozott. 
Savanyú a leves, sokszor rágós a hús. Folyamatosan telefonál és szól a szolgáltatónak. 
Elmondta a Castrogast Kft. vezetőjének, hogy minden féle képen felmondják a szerződést, de 
nem zárja ki azt, hogy amikor árajánlatokat kérnek, ő is beadja. Ha most nem versenyeztetik meg 
az étkeztetést, akkor most 4 évre a szerződés meg hosszabbodna és ez egy kicsit kényelmesebbé 
tenné ezt a dolgot.  
A kollégái azzal bízták meg, hogy keresse meg azt a lehetőséget, hogy a gyerekek ellátása jobb 
legyen. Nincs kifogása azzal sem, ha a Képviselő-testület a jelenlegi szolgáltatót válasza meg, de 
akkor a szolgáltatóval nagyon komolyan át kell beszélni a dolgokat. Sok zöldségféle kell a 
gyerekeknek, de nem eszi meg a gyerek. Telefonon folyamatosan tartja a vállalkozóval a 
kapcsolatot, de ezt nem tudja mindig megtenni. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Lakosság, illetve az érintettek részéről kapott visszajelzéseket, 
hogy az ételek minőségével és mennyiségével is gond van. Nem csak 1-2 alkalomról van szó, 
hanem folyamatosan. Úgy gondolja, hogy ha 11 hónap alatt bizonyította, hogy gyakorlatilag már 
most minőségtelen az étel és mennyiségben sem megfelelő, főleg gyermekétkeztetésnél.  
Nem adna a jelenlegi szolgáltatónak verseny lehetőséget, mert hiába ígér kevesebbet bármelyik 
másik vállalkozónál, gyakorlatilag a minőséget a jelenlegi szolgáltató már bizonyította. Akkor 
inkább adják meg másik három olyan partnernek, vagy másik tíz olyan vállalkozónak a 
lehetőséget, aki tudja bizonyítani, azt, hogy a gyermekétkeztetésben ez egy elfogadott minőség 
és az igényeket ki tudja elégíteni korrekten. 
 
Kozák Ferencné képviselő tag: A jelenlegi szolgáltatót nem zárná ki a versenyből. Azokat a 
dolgokat mondta el, amiken biztosan lehet majd változtatni. Az elején még jó volt az étel, nem 
volt probléma. Igazából néhány hónapja van ilyen gond, ezért nem zárná ki a versenyből. Lehet 
vele tárgyalni, oda kell arra figyelni, hogy több zöldség és gyümölcs legyen. Adna lehetőséget 
arra, hogy részt vegyen a pályázatban.  
Három cégtől kérni kell árajánlatot. Kitételnek kell lenni, hogy lisztérzékeny gyereknek is 
vállalja be az étkezést, a jelenlegi cég nem vállalta be ezt. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Nem érti, miért kell megversenyeztetni a Castrogast Kft.-t. Ha 
mindig megkapta arról a tájékoztatást, hogy az étellel gond van, akkor miért várjuk meg ezt az 
utolsó 11 havi lehetőséget arra, hogy a jelenlegi céggel esélyünk van még plusz három vagy 
négy évet együtt dolgozni. Tehát, ha jelezve volt hónapokon keresztül és közben nem tudott 
változtatni sok igény szerint,- ő meg mivel szolgáltató bizonyítania kellene azt, hogy itt akar 
maradni- vagy alul lett kommunikálva, vagy időben nem lett tájékoztatva a hiányosságokról és 
minőségről. Lehet, hogy a vállalkozó szerint ez megfelel a gyermekétkeztetésnek. 
 
Németh Lajos képviselő: Óvodai és általános iskolai étkezésre kötött szerződést valóban érdemes 
lenne évente felülvizsgálni, mert szerinte ekkor a szolgáltató kénytelen fenntartani azt a 
mennyiséget és minőséget, amit az elején mutat. 
 
Csabainé Bártfai Margit képviselő tag: Volt olyan lisztérzékeny iskoláskorú kislány, akit azért 
vittek el másik tanintézménybe, mert nem tudták a kengyeli iskolában megoldani az étkeztetését. 
Sajnos egyre több ilyen beteg gyermek van. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Ha nem lenne viszonyítási alap akkor a jelenlegi cég is 
megfelelne, de mivel már bizonyítottak más vállalkozók, akik mennyiségben és minőségben  
megfeleltek.  
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Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.  
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
65/2017.(VI.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Óvodai és általános iskolai étkezés kötött szerződés felmondásáról 

 

Kengyel Község Önkormányzata nem kívánja 2017. július 31 napját követően fenntartani a 
Castrogast Kft-vel ( Szolnok, Dr Sebestény Gyula út 4.sz. 2.em.11.a)  2016. július 18 napján 
megkötött szerződést. 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester, gazdaságvezető 

 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr Bartók László helyettes jegyző 
3. Castrogast Kft-vel  Szolnok 
4. Irattár 

 
IV. NAPIREND: 
 
Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatására /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő- testületnek. 
Belső felújításra és székek vásárlására szeretnék fordítani a támogatási összeget. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy az önerőt 100%-ig el kell költeni. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné testületi tag. 
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
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Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
66/2017.(VI.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására 

 Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be az EMMI által 
kiírt Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.  

Az önkormányzat a pályázathoz a sajáterőt: 762 ezer forintot a József 
Attila Művelődés Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetésében, 
megképezte és a pályázathoz biztosítja. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
4. Irattár 

 
V. NAPIREND: 
 
Előterjesztés a monitoring kutak felülvizsgálatára kötendő szerződés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
monitoring kutak felülvizsgálatára kötendő szerződésről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
 
67/2017.(VI.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Monitoring kutak felülvizsgálatára kötendő szerződés 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a monitoring 
rendszer üzemeltetési feladatok ellátásával megbízza az YMSYS Kft-t 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a megbízási szerződés 
aláírásával. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. YMSYS Kft 
4. Irattár 

 
VI. NAPIREND: 
 
Előterjesztés arculati kézikönyv készítéséről /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az arculati 
kézikönyv készítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és Pálinkás István főépítészi 
feladatokkal való megbízására vonatkozó határozati javaslatot, valamint az „arculati kézikönyv” 
készítésére vonatkozó határozati javaslatot a beterjesztett formában elfogadásra javasolja a 
Képviselő- testületnek. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként 
elmondja, hogy időközben érkezett még árajánlat az „arculati kézikönyv” készítésére 
vonatkozóan a PROCAD-PLAN Kft.-től Soós Róbert építésztől és Pálinkás Csaba építésztől. A 
legkedvezőbb árajánlatot Pálinkás Csaba építész tette.  
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a három beérkezett ajánlatból a legolcsóbb vállalkozást 
bízza meg az „arculati kézikönyv” elkészítésével. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a PROCAD-PLAN Kft. 1.524.000 ft-ért, Soós 
Róbert  építész 1.490.000 ft-ért és Pálinkás Csaba építész 1.250.000 ft.-ért vállalná az „arculati 
kézikönyv”elkészítését. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester úr Pálinkás István főépítészi feladatokkal való megbízására 
vonatkozó előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
68/2017.(VI.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
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Pálinkás István főépítészi feladatokkal való megbízása 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pálinkás István okl. 
építészmérnököt az Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével 
kapcsolatos főépítészi feladatok ellátásával megbízza.  

A megbízási díj összege: 420.000,- Ft, azaz négyszázhúszezer forint.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a megbízási szerződés 
aláírásával. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Pálinkás István főépítész  
4. Irattár 
 
 

Nagy Szilárd polgármester úr javasolja, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv és a 
településképi rendelet elkészítésével a legkedvezőbb árajánlatot nyújtó Pálinkás Csaba építészt 
bízza meg. 

Majd polgármester úr az „arculati kézikönyv” készítésére vonatkozó előterjesztést szavazásra 
bocsátja azzal a módosítással, hogy a Képviselő-testület Pálinkás Csaba építészt bízza meg a 
Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével. A megbízási díj 
összege: 1.250.000,- Ft (alanyi adómentes).  

 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
69/2017.(VI.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Arculati kézikönyv készítése 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pálinkás Csaba építészt 
bízza meg a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével. 

A megbízási díj összege: 1.250.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint (alanyi 
adómentes).  

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a megbízási szerződés 
aláírásával. 

Határidő: 2017. október 1. 
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Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Pálinkás Csaba építész (5000 Szolnok, Jókai út 12.) 
4. Irattár 
 
 
VII. NAPIREND: 
 
Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné testületi tag. 
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. 
 
Hozzászólás: 
Németh Lajos képviselő tag: A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a pályázatoknál nagyon 
figyelik. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
70/2017.(VI.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 
  
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
31. §-ának megfelelően Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a helyi 
esélyegyenlőségi programra vonatkozóan az előírt kétéves áttekintésnek eleget tett, és ennek 
alapján a HEP-et felülvizsgálat nélkül, változatlan formában elfogadja 

   
Erről értesül: 

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

 
VIII. NAPIREND: 
 
Előterjesztés a Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzéséről /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
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(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
TOP-1.2.1-16 pályázat 100% támogatottságú. A Területfejlesztési Ügynökség a pályázat 
elkészítését siker díjért vállalja, sikeres pályázat esetén nyújtják be a számlát szintén a pályázat 
terhére. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a  pályázat költségvetése 119 millió forint ÁFÁ-
val együtt. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály, Németh Lajos és Csabainé Bártfai Margit testületi tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
71/2017.(VI.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel- Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése 

 

 Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a TOP--1.2.1-16 
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztésre kiírt pályázatra Kengyel-Bagimajor turisztikai 
értékeinek megőrzése címén. 

Erről értesül: 

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

 
 
Napirenden kívüli hozzászólás: 
 
Nagy Szilárd polgármester: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályától az önkormányzat gazdálkodásával 
kapcsolatban információkérő levelet kapott jegyző úr, melyben hét kérdésre vártak választ, ezek 
között szerepelt a „Party járat”, a Kengyeli LSE tankolása, a TATA típusú gépjármű sorsa is. 
Minden kérdést Jegyző Úr megválaszolt. Az előbb említett három dolgot szeretné kiemelni, 
hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
A Kengyeli LSE 2015. évben támogatási szerződést kötött a Manó Minibusz Kft.-vel, ami 
határozatlan időre szólt. A szerződésben a cég vállalta, hogy a labdarúgókat elszállítja a 
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Kengyelen kívüli mérkőzésekre, ezt fél évig meg is tette. Amikor a szezon lejárt, vagyis amikor 
a második félidő is lezárult, akkor a Kft. ügyvezetője telefonon jelezte az egyesület elnökének, 
hogy kiállítja a számlát. Mivel a csapatnál nem volt pénz, így a csapat vezetője hozzá fordult 
segítségül és akkor jelezte az üzemanyagtöltő állomáson, hogy tankolják meg a buszt és rendezi 
a számlát. Ennek ellenére nem neki küldte a számlát a cég, hanem az Önkormányzatnak. Ennek 
a visszafordítására a benzinkút ügyvezetője szerint nem volt lehetőség, mivel a gázolaj jövedéki 
termék, nem tudták lesztornózni a számlát, ezért maradt az Önkormányzat nevén a számla. A 
számla továbbszámlázásra került neki, amelyet 6 hónapon belül fog teljesíteni.  
Tata típusú gépjárművel kapcsolatban a következő tájékoztatást adja. Tekintettel a gépkocsi 
állapotára, abban állapodott meg a BJ Hungárian Lighter Kft. ügyvezetőjével, hogy  2 db  Lada 
Níva típusú gépjárművet fog beszámítani, az egyik már az Önkormányzatnál van és a másik 
beszerzés alatt áll. Amikor jegyző urat erről tájékoztatta, az volt a javaslata, hogy amikor a 
másik gépkocsi is megérkezik az Önkormányzathoz és annak megfelelő az állapota, akkor adja 
ki az Önkormányzat a TATA gépkocsi törzskönyvét annak a vevőnek, aki az előbb említett 
cégtől megvásárolta. Menetközben kiderült, hogy az autókereskedő cégeknek van egy olyan jogi 
lehetősége, hogy ugyanazon a napon megvásárolnak egy autót és azt tovább adják, akkor nem 
kell, hogy a nevükre kerüljön, ezt azonnal át lehet íratni az új tulajdonos nevére. Ez azért nem 
történt meg, mert a törzskönyv még az Önkormányzatnál van. Akkor adjuk a törzskönyvet oda, 
hogy ha megérkezik a második vállalt Lada Níva gépkocsi. Legrosszabbul az járt, aki megvette 
a TATA típusú gépjárművet, ugyanis már kifizette a cégnek a gépkocsi árát, viszont a 
törzskönyv az Önkormányzatnál van és meg van annak a veszélye annak, hogy kártérítésért 
befogja perelni az érintett felet. Javasolja, ha megérkezik a LADA Níva és ezzel teljesítette a cég 
a szerződésben foglaltakat, akkor adják ki a törzskönyvet.  
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: A Cég vezetője azt ígérte, hogy két héten belül le tudja 
szállítani a második LADA Níva gépkocsit. Ha meg lesz a 2 db gépjármű, akkor viszont ki kell 
adni a TATA gépkocsi törzskönyvét. 
 
Nagy Szilárd polgármester: Szintén kérdés volt az általa használt  „Party járatként”  emlegetett 
gépjármű, amelyet az Önkormányzattól bérbe vett. Ezzel kapcsolatban kérdezték, hogy 
rendelkezik-e a Kengyel Községi Önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzattal. 
Kormányhivatalnak megküldték a gépjármű üzemeltetési szabályzatot, azt a számlát, amelyet 
kifizetett az Önkormányzat részére. 
A Kormányhivatal megkérdezte, hogy a Kengyel belterületi utak helyreállítása tárgyában 
létezik-e aláírt műszaki ellenőrzésre vonatkozó szerződés. Tájékoztattuk a Kormányhivatalt, 
hogy jelenleg nem létezik ilyen szerződés. Erről most döntött a Képviselő-testület. 
Kérdésként tették fel, hogy a legutóbbi belső ellenőrzés és a külső ellenőrzés tárt-e fel az 
Önkormányzat gazdálkodásában szabálytalanságot. A gazdaságvezető tájékoztatta Jegyző Urat, 
hogy nem tárt fel, ezt válaszként megírta a Kormányhivatalnak. 
Dr. Bartók László jegyző vállalta a helyettesítő jegyző szerepét, miután értesítette a 
Kormányhivatalt, hogy Dr. Fekete Nóra jegyző munkaviszonya 2017. május 29. napjával 
megszűnt. Kérte, hogy Jegyző Urat jelölje ki a jegyzői feladatok ellátására az új jegyző munkába 
állásáig. A pályázatot nyáron fogják kiírni. A hivatal működése zavartalan és folyamatos. Az 
Önkormányzat hozza a döntéseket. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Mi az amit tudunk a TATA gépjárműről? Egy bizonyos 
összegben megvásárolt gépjármű volt, amit az Önkormányzat megvett közfoglalkoztatásra. 
Miért kell egy másik cserébe bele menni, amely ugyan olyan ellenőrizetlen, felülvizsgálatlan 
akár műszaki tartalmába, akár árérték arányába tekintve? Nem érti az összefüggéseket. Milyen 
módon lehet ezt jogilag is kiegyenesíteni, hogy a felelősségre vonása alól a Képviselő-testület 
mindenféleképpen egy felmentett pozícióba kerüljön, hogy ne kelljen abban döntést hozni, hogy 
az adás-vételi szerződések milyen módon fognak lebonyolításra kerülni? 
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Pozsa Sándorné gazdaságvezető: A munkaügyi központ engedélye is szükséges ahhoz, hogy el 
lehessen adni. 
 
Nagy Szilárd polgármester: 2015. szeptember 9-én amikor az autó meghibásodott leszállítatta 
erre a telepre, ott megállapították, hogy gyakorlatilag gazdasági totálkár van az autón és akkor 
járunk jobban, hogy ha megválunk tőle. Ekkor a mezőőrség 1 db gépjárművel rendelkezett. 
Próbáljunk meg úgy kiszállni belőle, hogy legyen 2 db gépjárműve a mezőőri szolgálatunknak. 
Ezzel kapcsolatban megkezdte a tárgyalásokat. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: De mivel a TATA gépjármű közmunkaprogramba vásárolt autó 
volt, gyakorlatilag ebbe beleegyezett a Munkaügyi Központ? 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Nem lett megkérdezve. Nem volt sehol leírva, hogy a TATA 
gépjármű gazdaságtalan. 
 
Nagy Szilárd polgármester: Le van írva, hogy a TATA gépkocsi gazdasági totálkáros a 
szerződés nála van. A következő ülésen bemutatja a Képviselő-testületnek is. A Munkaügyi 
Központtól a héten ez ügyben már tárgyaltak, hiszen voltak Kengyelen ellenőrizni. Abban az 
esetben, ha nem kell Miniszteri hozzájárulás, hogy ezt el lehessen adni, akkor a Munkaügyi 
Központ hozzájárul. Jogilag az autó az Önkormányzat nevén van, hiszen a törzskönyv még itt 
van. Ennek a felelősségét a Kormányhivatal felé a Képviselő-testület felé elismerte, de abban a 
helyzetben az volt a legjobb megoldás, úgy érzi. Valóban hibázott, tényleg kellett volna a 
Képviselő-testületet előre értesíteni, amit nem tett meg, de utólag megtette és bízik benne, hogy 
minél hamarabb lezárul ez az ügy. 
 
Oravecz Mihály képviselő: Jegyző úr kapott hét kérdést, amit gyakorlatilag kommunikálni kell a 
Kormányhivatal felé. Ön megkapta a teljes körű tájékoztatást és tud úgy reflektálni, hogy ez egy 
elfogadható válasz legyen. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Nyilván nem volt itt a történteknél, de egyeztetett 
polgármester úrral, alpolgármester asszonnyal, illetve a gazdaságvezetővel. Természetesen 
mindenre nincs magyarázat, hiszen polgármester úr is elmondta, hogy hibák történtek. Más 
kérdésekben mindent meg tudtak válaszolni, amit kérdezett a Kormányhivatal. Telefonon 
kérdezték tőle, hogy azóta a beküldött számla rendezésre került-e, illetve át lett-e adva 
polgármester úrnak. Azt válaszolta, hogy jelenleg folyamatban van és polgármester úr ígéretet 
tett, hogy rendezi ezt a számlát, amivel tartozik az Önkormányzat felé. 
 
 
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 


