
1 
 
 

 

 

 

T Á R G Y M U T A T Ó  

 
 

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

2017. augusztus 9-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

86/2017.(VIII.09.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 

87/2017.(VIII.09.) Kt. Hat. Terület igénybevételének, rendezvény megszervezéséhez 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 



2 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 9-én, 9:30 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Nagy Szilárd polgármester valamint, 

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

 
Bejelentéssel van távol:  Guttyán Edina és Csabainé Bártfai Margit testületi tagok 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Csányi Sándor  Magyar Gasztro Fesztivál Egyesületének elnöke és alapítója 

 
Jegyzőkönyvvezető 
 Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi 
tagok közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
86/2017.(VIII.09.) 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 .  
 

I. NAPIREND: 
Előterjesztés terület igénybevételére rendezvény megszervezéséhez 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
Meghívott vendég: Csányi Sándor a Magyar Gasztro Fesztiválok Egyesületének elnöke és alapítója, a 
Szolnokneked Kft. képviseletében 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
rendezvényhez az áramot, a színpadtechnikát, a fellépőket stb. a cég biztosítja. A Képviselő-testületnek 
arról kellene dönteni, hogy a községi park területét és a hivatal udvarát bérbe adja-e a Szolnokneked Kft. 
részére. 
 
Csányi Sándor a Magyar Gasztro Fesztiválok Egyesületének elnöke és alapítója elmondja, hogy a Gulyás 
Fesztivált 19. alkalommal rendezi meg. Az ország egyik legnagyobb gasztro fesztivállá nőtte ki magát, 
amit nagyon sok munkával értek el. Az utóbbi időben nagyon nehéz helyzetbe kerültek az 
Önkormányzatok, de úgy gondolja, hogy azokat a pozíciókat, amiket elértek a fesztiválok azt nem szabad 
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feladni. Kengyel is elért egy pozíciót a Büszke vidék Fesztivállal, hogy a pozíciója ne csökkenjen, ezért 
gondolták úgy, hogy a Szolnokneked Kft. belépne ebbe a fesztiválba, hogy segítse ezt a rendezvényt. Ez a 
cég most már a Gulyás Fesztivált is működteti.  Hosszútávon pályázatok útján, különböző elvek mentén 
lehet ezeket a fesztiválokat működtetni. Bizonyos elemeit átveszik ennek a fesztiválnak és megpróbálják 
úgy megrendezni, hogy mindenkinek jó legyen. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály, Kozák Ferencné, Tóth-Varga Valéria és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Dr. Bartók László helyettesítő jegyző és Nagy Szilárd polgármester adott választ. 
 
Hozzászólás: 
Németh Lajos képviselő tag: Ezt először is végig kell gondolni. Nehéz helyzetben vannak, mert a 
Képviselő-testület többsége a tavalyi rendezvény miatt nem igazán támogatják a Büszke Vidék Fesztivál 
megrendezését. Nagyon meg kellene győzni a testületet, hogy ez a rendezvény megszervezésre kerüljön. 
Tisztázni kell, hogy kinek milyen feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy ez működjön. 
 
Csányi Sándor a Magyar Gasztro Fesztiválok Egyesületének elnöke és alapítója: Kengyel 
Önkormányzatának a Büszke Vidék Fesztivál megrendezése nem kerül pénzébe. Eddig Egyesületként 
működtette a Gulyás Fesztivált. Mindig úgy alakította a programokat és a rendezvényeket, hogy legalább 
nullára kihozzák. A Büszke Vidék Fesztiválnak nagyon jó a híre. Minden rendezvénynek vannak 
árnyoldalai. Szerinte nem szabad feladni ezt a pozíciót, hogy, ha már ilyen szép eredményeket elért a 
rendezvény. A cég tőkeerős. A következő években jelen akarnak lenni ezen a fesztiválon valamilyen 
formában. Saját vendéglátós céggel rendelkeznek. Ezt a rendezvényt a Képviselő-testülettel együtt 
egyeztetve lehet megcsinálni. Mindenképpen, azt szeretné, ha a Képviselő tagok maguknak éreznék ezt a 
fesztivált, mint eddig. Bízik a pozitív megítélésben 
 
Kozák Ferencné képviselő tag: A faluban az emberek többsége várja ezt a rendezvényt, természetes 
vannak olyanok akik nem. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag:  A rendezvénnyel kapcsolatban mindenkinek negatív tapasztalata van. Azt 
tapasztalták, ami ingyen van az minimum kétszer annyiba fog kerülni. Rendezvényekkor nagyon sok 
idegen ember jön be a településre. A falu hangját ők is hallják, az ellenérveket és a felháborodásokat is, 
de nem csak a kengyeli lakosoktól, hanem mindenhol máshol. Kialakult már az a megítélés Kengyelről, 
hogy „Bulifalván” milyen volumenű történések vannak három napon keresztül. 
 
Nagy Szilárd polgármester: Az idén elmaradt a Fogathajtás, a Kengyelfutás is. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Nagyon sajnálja, hogy a Kengyelfutás elmaradt, mert egy olyan 
évtizedekre visszamenő dolog volt, amit egyébként, ha fejlesztenek akkor számára, mint itt nevelkedő, itt 
élő embernek többet ér mint bármilyen Büszke Vidék Fesztivál. 
Nem az emberek szórakozása ellen vannak, hanem az eddigi intézett forma ellen. 
 
Nagy Szilárd polgármester: Van egy rendezvény, ami a szerződés szerint semmibe sem kerül. Jelképes 
összeget fizetnek a területért, a közüzemi órákat is leolvassák, a szemetet is elszállítják, az őrzést is a cég 
biztosítja. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Rettentő kellemetlen és patt helyzetben vannak mert, hogy az utolsó 
pillanatban hozott jó megoldás, majdnem arról szól, hogy visszautasíthatatlan. Volt már a Képviselő-
testület előtt szerződés, ígéret és minden és még sem lett betartva. Már év elején meg lehetet volna 
beszélni, hogy ezt a rendezvényt ilyen feltételek mellett meg lehet rendezni  
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Nagy Szilárd polgármester:  2017. július 1-én lett bejegyezve a Szolnokneked Kft. és most érkezett a cég 
részéről az ajánlat. 
 
Tóth-Varga Valéria képviselő tag: Ha most elengedik ezt a lehetőséget, akkor végképp elengedjük. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Azt javasolja, ha mégis megrendezésre kerül a Büszke Vidék 
Fesztivál akkor meg kell jeleníteni a plakátokon, újságokban, internetet, hogy ki a fesztivál  szervezője.  
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Ennek nagyon komoly előzményei vannak, hogy ebben az ingyenes 
dolgokban se higgyenek még akkor sem, ha teljesen valós és korrekt is az egész. 
 
Nagy Szilárd polgármester: A Kulturális Alapnál is volt egy olyan probléma, hogy a pályázaton nyert 
összeg előfinanszírozású volt, amit meg kellett előlegezni 
 
Ezután  Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 3 nem szavazattal alábbi határozatot hozta. 
 
 
87/2017.(VIII.09.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Terület igénybevételéhez, rendezvény megszervezéséhez 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ebben az évben 
nem támogatja a Büszke vidék Fesztivál megrendezését, és a  Kengyel Községi Parkot 
(5083 Kengyel, Szabadság út), valamint a kisiskola udvarát (5083 Kengyel, Kossuth út 48.) 
nem kívánja bérbe adni a Szolnokneked Kft. (5000 Szolnok, József A. út 83. D. ép.) 
részére. 
 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Szolnokneked Kft. 5000 Szolnok, József A. út 83. D ép. 
4. 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 


