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T Á R G Y M U T A T Ó  
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2018. AUGUSZTUS 23- -án megtartott rendes NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 
 

90/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt 
üléssé nyilvánításáról  

91/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. Két ülés közötti beszámolóról 

8/2018.(VIII.24.) Önk.rend. A 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről – 
kiegészítéséről,  módosításáról 

92/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I félévi 
teljesítésére 

93/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. Folyószámla-hitel igénybevételéről 

94/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylése 

95/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. Az V. Büszke Vidék Fesztivál lebonyolítására 

96/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. A kengyeli sportpálya ingyenes használatba adásáról 

97/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. A kengyeli sportpályával kapcsolatos 
szándéknyilatkozat 

98/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. A TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztési beruházással 
közbeszerzései eljárás eredménytelenségéről 

99/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak 
megválasztásáról 

100/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással 
kapcsolatos ajánlati felhívás elfogadására 

 
101/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással 

kapcsolatos  a közbeszerzési eljárás megindítására 

102/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével 
beruházással kapcsolatos többletköltség 
megfinanszírozása 

103/2018.(VIII.23.) Kt. Hat. A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és 
Bölcsőde mini bölcsődei intézményegységének szakmai 
programja 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 23-án 1600 órakor megtartott 
rendes nyílt üléséről. 
  
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit, Oravecz Mihály és Varga Márta testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol: Guttyán Edina és Kozák Ferencné testületi tag. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné az önkormányzat gazdaságvezetője 
Mezei Aranka a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője 
 

 
Lakosság részéről: 3 fő. 
 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 5 
fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg. 
 
Kérdés és javaslat nem hangzott el. 
 

Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján. 

 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 5 igenlő szavazattal, 
egyöntetűen elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 
 
90/2018.(VIII.23.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés a.) 
pontjában foglaltak szerint a zárt ülés 1. napirendi pontjait zárt üléssé nyilvánítja. 
 

N A P I R E N D E K: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Két ülés közötti tájékoztató 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 

2. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
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Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

3. Tájékoztató a  2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

4. Folyószámlahitel keret igénylése 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

5. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz történő támogatás igénylésére 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

6. 2018. évi Büszke Vidék Fesztivál és a Kengyelről elszármazottak találkozója rendezvény 
megszervezésével kapcsolatos döntés 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 

7. Sportpályával kapcsolatos használói szerződéssel összefüggő döntés 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

8. TOP-1.1.3-15 helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos eljárás eredménytelenné 
nyilvánítása 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

9. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

 
10. TOP-1.1.3-15 helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadása 

Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 

11. Beruházásokkal kapcsolatos többlet költségek finanszírozásával összefüggő döntés 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 

12. A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde mini bölcsődei intézményegységének 
szakmai programja 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 

13. Egyebek 
 

Zárt ülés 
1. Kengyel, József Attila út 58. Szociális bérlakás kiadásával kapcsolatos döntés 

Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 
 
 
 

I. NAPIREND: 

Két ülés közötti tájékoztató /szóban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 
Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselő-
testületet: 
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 Május 29-én zajlott az artézi kút hatósági ellenőrzése, a laborvizsgálat nem mutatott eltérő 
határértéket. 

 Május 30-án BM ellenőrzés következett a közmunkaprogrammal kapcsolatban, ezúttal különös 
tekintettel az értékteremtő programokat vizsgálták. 

 Május 31-én rendkívüli testületi ülést tartott a Képviselő-testület. 
 Június 1-jén a Napsugár Művészeti Modell Óvoda ballagási ünnepsége zajlott. 
 Június 4-én az általános iskolások trianoni megemlékezésén mondott beszédet. 
 Június 7-én Tiszatenyőn a társulási ülésen vett részt. Döntés született arról, hogy a társulás elvégezteti 

a négy kengyeli ingatlanra a csonk bekötést, amely kimaradt a fidic piros tervek közül. 
 Június 8-án köszöntötték a pedagógusokat pedagógusnap alkalmából a művelődési házban. 
 Június 13-án helyszíni bejáráson vett részt az erzsébeti erdőben egy befektető csoporttal. 
 Június 15-én a homoktövis jövőbeli értékesítésével kapcsolatban tárgyalt egy német cég 

képviselőjével. A tárgyaláson jelen volt Pozsa Sándorné. 
 Június 20-án aláírta a támogatási szerződést a Magyar Államkincstárral. Eszerint TOP pályázat 

keretében 95 millió forintból megújul a szélmalom és környéke. A turisztikai vonzerő javítása 
érdekében egy fotólabor kerül kialakításra. 

 Június 22-én folytatódott a helyszíni bejárás az erzsébeti erdőben. 
 Június 23-án Tiszaföldváron a Nyugdíjas találkozón vett részt.  
 Június 26-án rendkívüli testületi ülést tartott a Képviselő-testület. 
 Június 28-án Nagy Gábor a Hortobágyi Nemzeti Park részéről tájékoztatta arról, hogy az országban 

kóborló medvének Kengyel település is az útvonalába eshet és esetleges feltűnésekor mi a teendő. 
illetve arról, hogy a védett török mogyoró fák környéke rendkívül rendezetlen. Kérte ennek helyre 
állítását. 

 Június 30-án esküvői szertartás keretében adta össze újra ötvenedik házassági évfordulójukon Rabi 
Andrást és Rabi Andrásnét. 
Szintén e napon személyesen is gratulált a kengyeli Bártfai Istvánnénak, aki „ Bonis Bona” – A 
nemzet tehetségeiért díjat vehetett át az Emberi Erőforrások Minisztériumában a Tiszaföldvári 
Vadárvácska Óvoda munkatársaként. A díjat kiemelkedően eredményes és áldozatos tehetségfejlesztő 
munkájáért kapta még június 8-án.  

 Július 2-án megkezdte a tárgyalásokat a labdarúgópálya lehetséges felújításával kapcsolatban. 
 Július 5-én rendkívüli testületi ülést tartott a Képviselő-testület. 
 Július 6-án Gonda Máriával, a TOP „ közösségek szomszédolása című „ sikeres pályázat 

projektmenedzserével tárgyalt a Kengyelt érintő források felhasználásáról. 
 Július 11-én Szúnyogh Lászlóval a T-Home önkormányzati flottakezelőjével tárgyalt az önkormányzat 

új tarifacsomagjáról és a telefonközpont cseréjének lehetőségéről. A tárgyaláson részt vett Pozsa 
Sándorné. 

 Július 16-án a kivitelező vállalkozónak adta át a területet a piactéren. A bontás már ekkor 
megkezdődött. 

 Július 20-án Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselőtársaival és Pozsa Sándornéval megbeszélést 
folytattak Kétpón Gonda Máriával, a TOP „ közösségek szomszédolása című „ sikeres pályázat 
projektmenedzserével a pénzügyi ütemezéssel és az idei Falunap esetleges megrendezésének 
lehetőségével kapcsolatban. 

 Július 23-án köszöntötte a 90 éves Vargáné Kardos Juliannát.  
 Július 27-én részt vett a labdarúgó egyesület edzésén, ahol eldőlt, hogy indulni szeretnének a 2018-19 

es szezonban, a megyei 3. osztályban.  
 Július 28-án négy képviselőtársaival személyes megbeszélést folytatott, melyen részt vettek a 

sportegyesület leendő vezetői is. 
 Július 30-án a településünk több mint felében meghibásodott a közvilágítás és a háztartások nagy része 

is áram nélkül maradt. A hibát az éjszaka folyamán sikerült elhárítani, így reggelre minden 
háztartásban újra lett villamos áram. 
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 Augusztus 1-én megbeszélést folytatott Dr. Jancsó Zsanett helyettesítő háziorvossal a szeptembert 
követő időszakról.  

 Augusztus 2-án a T-Systems munkatársai a polgármesteri hivatal épületében felmérték a 
telefonközpont paramétereit, melynek cseréjére hamarosan árajánlatot küldenek. 

 Augusztus 7-én egy bagi-majori gazdálkodó, Olajos Pálné arról tájékoztatott, hogy megtalálta Baghy 
Gyula földi maradványait, aki 1952-ben hunyt el Cibakházán. Ekkor felvette a kapcsolatot a cibakházi 
önkormányzattal egy esetleges exhumálással kapcsolatban, akik pozitívan álltak a segítségnyújtáshoz. 

 Augusztus 8-án Lengyel István esperessel tárgyalt annak a lehetőségéről, hogy az exhumálás után a 
földi maradványokat a kápolna kriptájában elhelyezhessük. 

 Augusztus 9-én egy törökszentmiklósi temetkezési vállalkozóval egyeztetett az exhumálás 
folyamatáról, a vállalkozó a nemes célra hivatkozva vállalta, hogy saját költségére elvégzi és méltó 
helyre helyezi a földi maradványokat. 

 Augusztus 10-én a vállalkozó készre jelentette a piac bontását, melyet a műszaki ellenőrrel átvettek. 
 Augusztus 11-én megtekintette a sportpályán a felújítási munkálatokat, majd éjszaka megkezdődött a 

pálya locsolása. Ebben nagy segítséget nyújtott Turcsányi Gyula helyi vállalkozó. 
 Augusztus 13-án Cibakházán tárgyalt Hegyes Zoltán polgármester úrral, majd Lengyel István esperes 

aláírta az egyház nevében a befogadó nyilatkozatot. Az a döntés született, hogy 2018. szeptember 21-
én pénteken délelőtt 10.00 órakor helyezzék végső helyére Baghy Gyula földi maradványait egy 
Szentmisét követően. A Szentmiséről értesítik a Baghy család tagjait és leszármazottait mindenhol a 
világban. 

 Augusztus 14-én folytatta az egyeztetést Dr. Jancsó Zsanett helyettesítő háziorvossal.  
 Augusztus 15-én megtekintette a rendelőnket Dr. Sonkoly Gabriella tiszaföldvári háziorvos, aki Dr. 

Ecseki Tímeát váltaná a 2. számú körzetben. 
 Augusztus 18. és 20. részt vett a lengyel testvértelepülésünk meghívására a hagyományos új kenyér 

ünnepen, ahová külön meghívót kaptak egy szakmai látogatásra a Kengyeli Szociális Intézmény 
dolgozói. A szentmisét követően köszöntőt mondott a kengyeli önkormányzat nevében, majd vasárnap 
Letownia településen látogatást tettek az idősek otthonában, ahol meghallgatták a vezetők 
beszámolóját. Az utazást a Szociális Intézmény költségvetéséből fedezték. 

 Augusztus 21-én Németh Lajos képviselőtársával közösen egyeztetést folytattak Cibakháza település 
önkormányzatával Baghy Gyula halotti anyakönyvével kapcsolatban.  Az exhumálást Baghy Gyula 
még élő, 86 éves unokája is megnyugvással fogadta, Nádasdy Nikolits Andrea kérelmére bocsátották 
ki a közokiratot. 

 Augusztus 22-én egyeztetett Kaszaper település plébánosával az exhumálással kapcsolatban. Baghy 
Gyula 1872. május 26-án ott született. 

 

A két ülés közötti tájékoztatóval kapcsolatban kérdést tett fel: Csabainé Bártfai Margit és Oravecz Mihály 
képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület 
egyöntetűen elfogadott. 
 

 

Polgármester Úr megkéri az ülésen megjelent Dr. Olajos Pálnét, hogy a Képviselő-testületet is tájékoztassa 
Baghy Gyula földi maradványainak megtalálásáról. 

Dr. Olajos Pálné: Ahol Bagi-major település van, ott volt Baghy Gyulának a kastélya a kápolna melletti 
területen, vele szemben 942 hold földön gazdálkodott és azon voltak a gazdasági épületei. Baghy Gyulát 
elűzték 1945. után a községből, a kastélyát kifosztották. 1993-ban jutott a szélmalom melletti földekhez és 
elkezdett érdekelni, hogy ki az a Baghy Gyula és eldöntötte megkeresi a sírját. Most meg is tudják valósítani, 
hogy a kriptába a család tagjai mellé elhelyezzék, és azt szeretné, hogy a kengyeli lakosok megtudják Baghy 
Gyula valós történetét. 
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Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 
 
91/2018.(VIII.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti 
beszámolóját e l f o g a d j a .  

 

 

II. NAPIREND: 

2018. évi költségvetési rendelet módosítása /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el. 
 
Németh Lajos képviselő tag elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről – kiegészítéséről,  
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.  
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről – kiegészítéséről, módosításáról szóló rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazat egyöntetűen a következő rendeletet 
alkotja. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2018.(VIII.24.) önkormányzati rendelete 

  
A 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről – kiegészítéséről,  

módosításáról 
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018.(II.15.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 
 
1.§. A R. II. fejezetének 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi 
      Költségvetés bevételét:    891032 e Ft főösszeggel 

Önkormányzat működési támogatásai 309718 e Ft 
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Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről  185687 e Ft 

Működési bevételek 46620 e Ft 
Közhatalmi bevételek  56328 e Ft 
 Működési és Felhalmozási Átvett 
pénzeszköz 0 
Felhalmozási bevételek  118986 e Ft 
Maradvány 173693 e Ft 

 
    Költségvetési kiadását   891032 e Ft főösszeggel 
    Részleteiben: 
     

Személyi  juttatások 343573 e Ft 

Járulékok, szociális hozzájárulási adó 54919 e Ft 

Dologi  kiadások 198441 e Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 19953 e Ft 
Támogatások 3039 e Ft 
Felhalmozási kiadásai 271108 e Ft 
 

 
    Egyenlegét     0  e Ft hiánnyal 
 
    Az intézmények finanszírozási bevételeit: 266576 e Ft-ban 
    Az önkormányzat finanszírozási kiadásait: 266576 e Ft-ban 

  állapítja meg  
 
      Költségvetési kiadását:  891032 e Ft főösszeggel 
 

  Egyenlegét      0 e Ft hiánnyal állapítja meg, a hiány összegét 
államháztartáson belüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételével 
finanszírozza.  
   

   
 
2.§. (1) A R. II. fejezetének 4.§ (2) bekezdésében jelölt”  a rendelet  3. melléklete” helyébe e           rendelet  1. 
melléklete lép. 
 
 

(2) A R. II fejezetének 4.§ (3) bekezdésében jelölt „ a rendelet 3.a-e) melléklete” helyébe e rendelet 1. a-
e) melléklete lép. 
 
(3)  A R. II fejezetének 5.§ (3) és (4) bekezdésében jelölt „ a rendelet 6.) melléklete” helyébe   e 
rendelet 2. melléklete lép. 
 
 
(4)  A R. II fejezetének 5.§  (5) bekezdésében jelölt „ a rendelet 7.) melléklete” helyébe   e rendelet 3. 
melléklete lép. 
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3.§.  A R. II. fejezetének 6.§ (1) bekezdésében  6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 A közfoglalkoztatottak létszám- előirányzata: 127 fő 
 
4.§.  Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Kengyel, 2018. augusztus 23. 
 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Bartók László 
Polgármester        helyettesítő jegyző 
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Részletes indoklás 

 
 

A 1/2018.(II.15) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről – kiegészítéséről,  
módosításáról szóló 

 

8/2018. (VIII. 24.) rendeletéhez 
 
 

 
A rendelet 1 §-a az önkormányzat költségvetésének főösszegeit módosítja. 
 
A rendelet 2.§-a az előirányzat módosítások  utáni mellékletekben történő változást vezeti át. 
 
A rendelet 3.§-a az előirányzat módosítások  utáni közfoglalkoztatotti létszámban történő változást vezeti át. 
  

 
Kengyel, 2018. augusztus 23. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd    Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről – kiegészítéséről,  
módosításáról szóló 

 

8/2018.(VIII.24.) rendeletéhez 
 
 

 
 
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő az önkormányzat 
részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2017. éviköltségvetési rendelet az  Áht,  az Ávr-ben 
szabályozottak szerint  Magyarország  2017.  évi  központi költségvetéséről szóló törvényben megfogalmazott 
pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével  határozza  meg  a  bevételi  és  kiadási  előirányzatokat  és 
a  gazdálkodás  főbb irányvonalait. Társadalmi és gazdasági hatása kismértékű. 

 
2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 
 

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
Jelen rendelet-tervezet  minimális adminisztratív teher jelentkezik.  
 

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 
A rendelet módosításának szükségességét indokolja,  az évközben elnyert pályázatok, és a. központosított 
előirányzatok  leosztása. Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a  költségvetés módosítása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi  feltételek 
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak. 
 
Kengyel, 2018. augusztus 23. 
 
 

 
Nagy Szilárd 
polgármester 

 
 
 
 
 
A 8/2018.(VIII.24.) Ör. mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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III. NAPIREND: 
Tájékoztató a  2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
(tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el.  
 
Németh Lajos képviselő tag elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének I félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő- testületnek.  
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I félévi teljesítéséről 
szóló tájékoztató elfogadását, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
92/2018.(VIII.23.) Kt.  
H a t á r o z a t  

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I félévi teljesítésére 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 
gazdálkodásának 2018. első féléves teljesítéséről készített tájékoztatót a melléklet szerinti 
részletezettséggel elfogadja. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd  polgármester     helyben 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző    helyben 
3. Képviselő-testület tagjai     helyben 
4. Kengyeli Polgármesteri  Hivatal    helyben 

 

A részletes anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

IV. NAPIREND: 
Folyószámlahitel keret igénylése /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el.  
 
Németh Lajos képviselő tag elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
folyószámla-hitel igénybevételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek.  
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a folyószámla-hitel igénybevételéről szóló előterjesztés elfogadását, 
melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
93/2018.(VIII.23.) Kt.  
H a t á r o z a t  

Folyószámla-hitel igénybevételéről 

Kengyel Községi Önkormányzat 2018. szeptember 21. napjától 2018. december 30. napjáig 15 millió Ft  
összegű folyószámla-hitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. 
 
A hitel végső lejárata:  2018. december 30. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes 
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél 
vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési 
számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 

 
A Képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt 
amennyiben a Kengyel Községi Önkormányzat fizetési számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel 
szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges 
fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes 
visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a 
gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló 
számláiról a szükséges összeget a Kengyel Községi Önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében 
eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-
vel a Kengyel Községi Önkormányzat képviseletében aláírja. 
 
  
Erről értesül: 

1. OTP Nyrt Szolnok 
2. Nagy Szilárd polgármester 
3. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
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4. Képviselő testület tagjai 
5. Irattár 

 

V. NAPIREND: 

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz történő támogatás igénylésére /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést.  
 
Németh Lajos képviselő tag elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel 
Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz történő támogatás igényléséről szóló 
előterjesztéssel kapcsolatosan úgy határozott, hogy 1614 q barnakőszén beszerzését támogatja, melyhez az 
önkormányzat 1.024.890- ft saját erőt biztosít. A Képviselő- testületnek is elfogadásra javasolja. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság indítványát befogadja. 
 
Ezután polgármester úr az előterjesztést szavazásra bocsátja a javaslattal együtt. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 

 
94/2018.(VIII.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylése 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminiszter 
pályázati kiírása - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásáról-alapján támogatási igényt nyújt be 1614 q barnakőszén 
beszerzéséhez. 
 
Az önkormányzat a barnakőszén beszerzéséhez 1.024.890- ft saját erőt 
biztosít. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelőanyagban részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelő beszerzését követő 10 napon belül a 
szociális rászorultságról, és az igénylés részletes feltételeit tartalmazó 
rendeletét megalkotja. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
 
Erről értesül: 
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1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
4. Irattár 

VI. NAPIREND: 

Büszke Vidék Fesztivál és a Kengyelről elszármazottak találkozója rendezvény megszervezésével 
kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester,  
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Németh Lajos képviselő tag elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az V. 
Büszke Vidék Fesztivál lebonyolításáról szóló írásos előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában 
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.  
 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az V. Büszke Vidék Fesztivál lebonyolításával kapcsolatos előterjesztést 
szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
95/2018.(VIII.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Az V. Büszke Vidék Fesztivál lebonyolítására 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az V. Büszke Vidék Fesztivál időpontját 2018. 
szeptember 21-22-re tűzi ki. A rendezvény lebonyolítására a WORK-EXO Kft Budapest, Tátra út 5/a 
bízza meg az árajánlati felhívásban megjelölt programok tekintetében. 

Erről értesül 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr Bartók László helyettes jegyző 
3. Képviselő testület tagjai 
4. WORK-EXO Kft Budapest 

 

VII. NAPIREND: 
Sportpályával kapcsolatos használói szerződéssel összefüggő döntés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy a Kengyeli Sportegyesület tervezi az önkormányzat tulajdonában álló 
sportpályaként funkcionáló létesítmény vásárlását. Tájékoztatták az egyesületet, hogy egyelőre megvásárolni 
nem lehet, mivel a központi és a helyi jogszabályok ezt nem teszik lehetővé, ezért az egyesület azt szeretné, 
hogy az Önkormányzat adjon ki egy szándéknyilatkozatot, hogy az Önkormányzatnak szándékába áll a 
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tulajdonában álló sportpályát értékesíteni, amennyiben a központi és helyi jogszabályok azt a későbbiek során 
lehetővé teszik. 
 
Németh Lajos képviselő tag elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
sportpályával kapcsolatos használói szerződéssel összefüggő döntést megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0159 hrsz-ú, 3859 m2 alapterületű, Kengyeli Sportpályát, ingyenesen 
használatba adja a Kengyel Község Labdarúgó Sportegyesülete részére, 2018. szeptember 1-től, 15 év 
időtartamra a jegyzőkönyv mellékletét képező használatba adási szerződés szerinti tartalommal, melyet a 
Képviselő- testületnek is elfogadásra javasolja.  
Az Önkormányzatnak a jogszabály szerint a sportról gondoskodási kötelezettsége van, de a jogszabály nem 
írja elő, milyen formában kell megvalósítani. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: Varga Márta és Csabainé Bártfai Margit képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Dr. Bartók László helyettesítő jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Oravecz Mihály képviselő tag: Ezt nem szeretné. A lehető legkevésbé szabadulna meg az önkormányzati 
vagyontól, főleg ha forgalomképesek. Amíg nincs kényszere az Önkormányzatnak arra, hogy bármit is 
eladjon, miért is adná el. Nem szabadulna meg önkormányzati vagyonoktól. 
 
Németh Lajos képviselő tag: Annak a híve, hogy az önkormányzati vagyon maradjon meg, de az a 
sportpályaként funkcionáló létesítmény romló állapotú, most valamilyen módon áldoz rá az egyesület, hiába 
vagyona az Önkormányzatnak, ha tönkre fog menni. Legalább most elkezdték csinálni a sportpályát.  
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a sportpályával kapcsolatos használói szerződéssel összefüggő döntést 
szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
96/2018.(VIII.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A kengyeli sportpálya ingyenes használatba adásáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0159 hrsz-ú, 3859 m2 alapterületű kengyeli 
sportpályát ingyenesen használatba adja a Kengyel Község Labdarúgó 
Sportegyesülete részére, 2018. szeptember 1-től, 15 év időtartamra. 
 
Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására.  

 
 
 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester  
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző  
3. Kengyel Község Labdarúgó Sportegyesülete  
4. Irattár 
 
 

A használatba adási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Ezután polgármester úr a kengyeli sportpályával kapcsolatos szándéknyilatkozatról szóló határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
97/2018.(VIII.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
 
A kengyeli sportpályával kapcsolatos szándéknyilatkozat 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szándéknyilatkozatot teszi: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szándékában áll értékesíteni a 
tulajdonában álló 0159 hrsz-ú, 3859 m2 alapterületű, jelenleg sportpályaként funkcionáló 
létesítményét, amennyiben a központi és helyi jogszabályok azt a későbbiek során lehetővé 
teszik. 
 
 
Erről értesül: 

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

 
 
VIII. NAPIREND: 
TOP-1.1.3-15 helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos eljárás eredménytelenné nyilvánítása 
/írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el. 
 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a TOP-1.1.3-15 helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos eljárás 
eredménytelenné nyilvánításáról szóló előterjesztést szavazásra bocsátja. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
98/2018.(VIII.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztési beruházással közbeszerzései eljárás eredménytelenségéről 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Piacépület Kialakítása Kengyel Településen”tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont alapján, tekintettel arra, hogy az 
értékelés során figyelembe vehető ajánlatokban szereplő nettó ajánlati árak összegei meghaladják 
ajánlatkérő által rendelkezésre álló nettó fedezet összegét. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Profiter Machine KFT. Jászkisér, Madách tér 8. 
4. AKVIRON Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási KFT Szolnok, Hunyadi János 

Utca 24. 
5. Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szővetkezet 5091 Tószeg, Várkonyiút 18. 
6. Irattár 

 
 

IX. NAPIREND: 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 
előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
99/2018.(VIII.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. 
§ (4) bekezdése alapján, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság összetételét a TOP pályázatokkal kapcsolatos 
közbeszerzések esetén az alábbiakban határozza meg: 
 
 
 Pozsa Sándorné gazdaságvezető  
            Dr. Kerekes Ferenc ügyvezető DEBKÖZ Közbeszerzési Kft. 
                                                             4032 Debrecen, Poroszlay u. 27. 
           Pálinkás István építészmérnök, 5000 Szolnok, Jókai u. 12. 
 
Ezzel egyidejűleg a 69/2018.(V.31.) Kt. határozat hatályát veszti. 
 
Határidő: 2018. október 30. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Dr. Bartók László jegyző 
 3. Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 4. Pálinkás István 5000 Szolnok, Jókai út 12. 
 5. Dr. Kerekes Ferenc ügyvezető 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 
 6. Irattár 
 
X. NAPIREND: 
TOP-1.1.3-15 helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadása 
/írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető  ismertette az előterjesztést. Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos ajánlati 
felhívás elfogadásáról szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
100/2018.(VIII.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  

TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos ajánlati felhívás elfogadására 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 
beruházással kapcsolatos ajánlati felhívást jóváhagyja, elfogadja, a melléklet szerint 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
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3. Irattár 
 
 
Az ajánlati felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Ezután polgármester úr a TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos a közbeszerzési 
eljárás megindításáról szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
101/2018.(VIII.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos  a közbeszerzési eljárás megindítására 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 
beruházással kapcsolatos közbeszerzései eljárást megindítja. 

Az eljárás során az ajánlati felhívást az alább  gazdasági szereplőknek megküldi: 

 

1. L-Pristine Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/A. fszt. 1.) 
Adószám: 14687987-2-42 
2. Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet (5091 Tószeg, Várkonyi út 18.) Adószám: 
24943714-2-16 
3. GEOGÉP Épitőipari Korlátolt Felelősségü Társaság (5100 Jászberény, 2413/2.hrsz) Adószám: 
10626038-2-16 
4. LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.) Adószám: 11501268-2-16 
5. Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság (5137 Jászkisér, Madách tér 8.) Adószám: 
14425547-2-16 

 

Erről értesül: 

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

 

 

XI. NAPIREND: 
Beruházásokkal kapcsolatos többlet költségek finanszírozásával összefüggő döntés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető  ismertette az előterjesztést. Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el. 
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Németh Lajos képviselő tag elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság TOP-
4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével beruházással kapcsolatos többletköltség 
megfinanszírozásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a beruházásokkal kapcsolatos többlet költségek 
finanszírozásával összefüggő döntést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
102/2018.(VIII.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 

TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével beruházással kapcsolatos többletköltség 
megfinanszírozása 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások 
fejlesztésével kapcsolatos előkészítés, üzleti terv többletköltség megfinanszírozását a 2018. évi 
költségvetésének szakértői díjakra biztosított összegéből teremti meg. 
Ennek összege: 300.641,- ft 

 

Erről értesül: 

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

 

 

Németh Lajos képviselő tag a XII. napirendi pont tárgyalása közben elhagyta a tárgyalótermet egyéb 
elfoglaltsága miatt, így a Képviselő-testület tagjainak száma 4 főre csökkent. 
 

XII. NAPIREND: 
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde mini bölcsődei intézményegységének szakmai 
programja /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a Napsugár Művészet Modellóvoda és Bölcsődénél 
szakhatósági állásfoglalás miatt helyszíni ellenőrzés volt. A bölcsődnél hiányolták a szülők részére a 
mozgáskorlátozott mellékhelyiséget, ez alól a jogszabály a mini bölcsődénél nem ad felmentést. Olyan 
észrevétel volt még az ellenőrzés során, hogy kisebb udvart kell lekeríteni, ki kell szedni a rózsát, ez utóbbi 
dolgokat időben meg tudja oldani az Önkormányzat. 
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Kérdést tett fel: Oravecz Mihály, Csabainé Bártfai Margit, Varga Márta és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető és Dr. Bartók László helyettesítő jegyző adott választ, 
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Varga Márta képviselő tag: Koordinálni kellene az óvoda-bölcsőde nyári zárva tartást, mert nem tudja 
elhelyezni mindenki a kicsi gyermekét. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Nyáron majdnem mindenhol egy időre bezárják az óvodát. Minden 
évben februárban dönt a Képviselő-testület az óvoda zárva tartásáról.  
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Fel kell mérni az igényeket. Kommunikálni kell a Képviselő-testület felé, 
amikor már dönteni kell a testületnek, akkor tudjon időben dönteni. 
 
Mezei Aranka intézményvezető: A Gyermekjóléti Szolgálat a nyáron 10 napon keresztül szervezett gyermek 
programokat az óvodába. Minden egyes nap Oláh Anikó a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa volt az óviban, 
aki segítséget is kapott, ez idő alatt volt a gyerekekkel óvónő is. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
103/2018.(VIII.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 

A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde mini bölcsődei intézményegységének szakmai 
programja 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Napsugár Művészeti 
Modellóvoda és Bölcsőde mini bölcsődei intézményegységének 2018. évi szakmai 
programját     e l f o g a d j a .  

 

Erről értesül: 

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

XIII. NAPIREND: 
Egyebek /szóban/ 
 
1. téma: Talajterhelési adóval kapcsolatos észrevétel 
 
Varga Márta képviselő tag: A talajterhelési adót kellene már az Önkormányzatnak rendbe tennie és kezdje el 
az Önkormányzat kivetni, mert a település továbbra is bűzlik a szennyvíztől. Az átemelő büdös. 
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Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: A Tiszamenti Regionális Vízműtől már korábban kaptak egy táblázatot, 
de az sajnos nem volt jó, így az Önkormányzat visszaküldte, azóta nem kapott másikat és addig nem tudja 
kivetni a talajterhelési díjat, amíg nem kapja meg a helyes listát, amiből behajthatja. 
Ha valakinek van lehetősége rákötni a szennyvízhálózatra, vagyis bent van a csonk az udvarán és nem köt rá, 
hanem derítőt használ akkor kell talajterhelési díjat fizetni. 
 
 
 
 
2. téma: Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola környékével kapcsolatos észrevételek 

 

Varga Márta képviselő tag: A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskolánál a szelektív hulladéklerakónál 
hatalmas a dudva, patkányok szaladgálnak a környékén. Az iskolánál lévő autóbusz megállónál a pad 
ülőfelületén már csak egy léc van, így az várakozó utasok nem tudják használni. Nem tudja, hogy többi 
autóbusz megálló milyen, de körbe kellene menni a településen és megnézni milyen állapotban vannak. 

Csabainé Bártfai Margit képviselő tag: Javasolja, hogy a szelektívhulladék gyűjtők környékére tegyenek ki 
egy táblát, hogy ne a földre tegyék le a hulladékot, hanem bele a tárolóba. Ki lehetne betonozni a tárolók alatti 
részt, mivel tényleg patkányok szaladgálnak a környéken. A másik helyen is meg kell nézi, hogy az milyen 
állapotban van. 
 
 
 
 
 
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester a nyílt ülést berekeszti. A Kengyel Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének ülése zárt ülés keretében folytatódik. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 


