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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

2019. július 4-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

 

 

63/2019.(VII.04.) Kt. Hat. Kengyel Község Önkormányzat viziközmű-rendszere gördülő 
fejlesztési tervének 2019-2033 évekre szóló javaslatának 
elfogadása 
 

64/2019.(VII.04.) Kt. Hat. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő háztartási 
szennyvizek begyűjtésével és átadásával kapcsolatos 
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 
 

65/2019.(VII.04.) Kt. Hat. Czakóné Szabó Mária támogatására 

-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 2019. július 4-én, 14:00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Nagy Szilárd polgármester valamint 

Guttyán Edina, Oravecz Mihály, Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Kozák Ferencné alpolgármester és Csabainé Bártfai Margit testületi tag 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Dr. Bartók László az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 

 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Nagy Szilárd polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 5 fő mindenki megjelent, 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 napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
59/2019.(VII.04.) 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 b.) 
pontjában foglaltak szerint a zárt ülés 1. napirendi pontot zárt üléssé nyilvánítja. 

N A P I R E N D E K: 

Zárt ülés: 
1. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény igazgatójának kinevezése 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

Nyílt ülés: 
1. Kengyel Község Önkormányzat viziközmű-rendszere gördülő fejlesztési tervének 2019-2033 

évekre szóló javaslatának elfogadása 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

2. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel a háztartási szennyvizek begyűjtésével és 
átadásával kapcsolatos közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
3. Czakóné Szabó Mária támogatásával kapcsolatos döntés 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
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I. NAPIREND: 

Kengyel Község Önkormányzat viziközmű-rendszere gördülő fejlesztési tervének 2019-2033 évekre 
szóló javaslatának elfogadása /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 
minden évben el kell fogadni a Képviselő-testületnek a Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Tervet, 
sajnos ez tavaly évben elmaradt. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a 2019-2033 évekről szóló viziközmű-rendszer gördülő 
fejlesztési tervét már 2018. évben kelett volna megtárgyalni, de ez sajnos elmaradt, ezért az Energetikai 
Hivatal . meg is büntette az Önkormányzatot, így most utólag tárgyalja meg a Képviselő-testület. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a Kengyel Község Önkormányzat viziközmű-
rendszere gördülő fejlesztési tervének 2019-2033 évekre vonatkozó határozati javaslatát, melyet 
szavazásra bocsát. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
63/2019.(VII.04.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
Kengyel Község Önkormányzat viziközmű-rendszere gördülő fejlesztési tervének 2019-2033 évekre 
szóló javaslatának elfogadása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11. § alapján, Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Tervének (melléklet) tartalmát megismerte, 
az abban foglaltakkal egyetért.  

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési tervet a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. megküldje a Magyar Energiahivatal részére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy Szilárd polgármester 
 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok 
4. Irattár 

 

 
A Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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II. NAPIREND: 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel a háztartási szennyvizek begyűjtésével és átadásával 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés jóváhagyása /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére külön szerződést kell kötni. akinek 
még derítője van annak majd a talajterhelési díjat is fizetnie kell, csak eddig még az Önkormányzat nem a 
pontos listát kapta meg. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdések: 
Guttyán Edina képviselő kérdése: Erre jönne a talajterhelési díj majd? 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: A bejövő ivóvízből le kell vonni azt, amit a lakos igazoltan 
elszállítatott és a talajterhelési díjat ennek a különbözetére kell megállapítani. Olyan céggel kell 
elvitettnie a lakosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet, aki ártalmatlanítja, ezért kell 
az Önkormányzatnak is egy ilyan céggel kötni szerződést. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő 
háztartási szennyvizek begyűjtésével és átadásával kapcsolatos közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 
szóló határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
64/2019.(VII.04.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő háztartási szennyvizek begyűjtésével és 
átadásával kapcsolatos közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti részletezettséggel 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgálati szerződés aláírására.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Nagy Szilárd polgármester 
 

Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok 
4. Irattár 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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III. NAPIREND: 

Czakóné Szabó Mária támogatásával kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Czakóné 
Szabó Mária kiváló szervátültetett kengyeli sportoló 2019. évben a XXII. Szervátültetettek Világjátékán 
Newcastle-ben indul versenyen. A játékon való részvételéhez a Magyar Szervátültetettek Szövetsége 
kezdeményezte a támogatását.  
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdések: 
Németh Lajos képviselő kérdése: A kért támogatásra van fedezete az Önkormányzatnak. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Az Önkormányzat szociális keretéből megoldható. 
 
Hozzászólás: 
Varga Márta képviselő tag: Javasolja, hogy az Önkormányzat az utazás költségeihez 150.000 forinttal 
járuljon hozzá. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester úr Varga Márta indítványát befogadja, ezután javasolja, hogy Czakóné Szabó Mária 
sportolót, a Szervátültetettek Világjátékán való részvételét 150.000 Ft-al támogassa az Önkormányzat, 
melyet szavazásra bocsát. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
65/2019.(VII.04.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
Czakóné Szabó Mária támogatására 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Czakóné Szabó 
Mária sportolót a Szervátültetettek Világjátékán való részvételét 150.000 
Ft-al, azaz - százötvenezer forinttal - támogatja a szociális előirányzatai 
terhére. 

Határidő: 2019. július 12. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3.  Czakóné Szabó Mária helyben 
4. Irattár 
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Napirenden kívüli hozzászólás: 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: A Képviselő-testületnek döntenie kell, hogy az Önkormámyzatnál lévő 
kavicsokat melyik utcán legyenek leterítve. Volt korábban szó, hogy a Magyar Faluprogram keretében út 
felújításra szeretne pályázatot beadni a Képviselő-testület ezt is el kell dönteni melyik utakra adja be a 
pályázatot. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Javasolja a Bajcsy utca leaszfaltozását 1,5 m hosszan. Ugyanis, ha a 
Kossuth úton bármilyen baj van, akkor a Bajcsy útra terelik a forgalmat. 
 
Varga Márta képviselő tag: Amikor a csatornát csinálták akkor is a forgalom a Temető úta lett irányítva 
és utána a Bajcsy-Zs. úton kellett menni. Javasolja, hogy azokon az utakon, ahol követ raknak le tegyék 
ki a 30-as táblát. 
 
A Képviselő-testület a következő utcákat javasolja a meglévő kővekkel leborítani: 
Liliom utca, Vasvári út, Széchenyi út, Arany János út. 
 
Varga Márta képviselő tag: A Képviselő-testület a 2018. május 31-i ülésen beszélt arról, hogy a Kinizsi 
úton az ottani vállalkozónak meg kell csinálni az előtte levő útszakaszt, mivel az Ő nagy gépjei tették 
tönkre. Azóta sem történt semmi. Mindenféleképpen fel kell szólítani, hogy aszfaltozza vissza. Az a 
javaslata, ha nem történik semmi a tavaly kért bérleményt, vagyis a 4/32 hrsz önkormányzati tulajdonú 
területet el kell tőle venni. 

 
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelentést az ülést 
berekeszti. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Bartók László  
polgármester        helyettesítő jegyző 


