
 
 

 
 

Határozati javaslat 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

______/2020.(VII.07.) Kt. határozata 
 
Tájékoztatás az országos veszélyhelyzet ideje alatt hozott alpolgármesteri 
rendeletetekről és határozatokról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Németh Lajos alpolgármester által, a 
veszélyhelyzet ideje alatt hozott rendeleteteket és határozatokat a melléklet szerinti 
részletezettséggel utólagosan jóváhagyja. 
 
 
Erről értesül: 
 

1. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
2. Németh Lajos alpolgármester 
3. Képviselő testület tagja helyben 
4. Irattár 

 
Kengyel, 2020. június 30. 
 

 
Németh Lajos  Dr. Bartók László 
alpolgármester  helyettesítő jegyző 
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____/2020.(VII.07.) Kt. határozat melléklete 
 

Rendeletek: 

5/2020.(IV.21.) Önk.rend. Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2018. (XII. 19.) rendelet 
módosításáról 

6/2020.(IV.21.) Önk.rend. A 12/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelet – az 
önkormányzat 2019. évi válság költségvetéséről – 
kiegészítéséről, módosításáról 

7/2020.(IV.29.) Önk.rend. A Kengyeli Piac működéséről szóló 1/2020.(I.24.) 
rendelet módosításáról 

8/2020.(V.06.) Önk.rend. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

 

Határozatok: 

74/2020.(IV.02.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

75/2020.(IV.03.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (8.000 ft) 

76/2020.(IV.03.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

77/2020.(IV.14.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (15.000 ft) 

78/2020.(IV.15.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (5.000 ft) 

79/2020.(IV.15.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (15.000 ft) 

80/2020.(IV.20.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

81/2020.(IV.20.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

82/2020.(IV.20.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

30/2020.(IV.23.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

31/2020.(IV.23.)  Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

32/2020.(IV.23.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 
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33/2020.(IV.29.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

34/2020.(IV.29.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

35/2020.(IV.29.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

36/2020.(V.05.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

37/2020.(V.05.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

38/2020.(V.05.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

39/2020.(V.07.) A 2020-2024. évekre szóló Gazdasági Program és 
Fejlesztési Terv elfogadásáról 

40/2020.(V.07.) Magyar Falu program keretében pályázatok benyújtására 

41/2020.(V.08.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

42/2020.(V.08.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (15.000 ft) 

43/2020.(V.12.) Rendkívüli települési támogatásként temetési segély 
megállapítása (30.000 ft) 

44/2020.(V.12.) A Kengyel Községi Önkormányzat Rendkívüli 
önkormányzatok igényléséről 

45/2020.(V.14.) Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

46/2020.(V.14.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

47/2020.(V.14.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

48/2020.(V.18.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (20.000 ft) 

49/2020.(V.18.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

50/2020.(V.20.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (5.000 ft) 

51/2020.(V.20.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (5.000 ft) 

52/2020.(V.20.) A kengyeli 848 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

53/2020.(V.27.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (15.000 ft) 
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54/2020.(V.28.) A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel 
kapcsolatos árajánlatok kérése 

55/2020.(VI.03.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (8.000 ft) 

56/2020.(VI.03.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (8.000 ft) 

57/2020.(VI.04.) Rendkívüli települési támogatásként temetési segély 
megállapítása (30.000 ft) 

58/2020.(VI.04.) A Startmunka program keretében történő Fiat típusú gépjármű 
beszerzéséről 

59/2020.(VI.04.) Gépjárművek értékesítésre történő kijelöléséről 

60/2020.(VI.05.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

61/2020.(VI.08.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (8.000 ft) 

62/2020.(VI.10.) A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel 
kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal összefüggő döntés 

63/2020.(VI.12.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

64/2020.(VI.12.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

65/2020.(VI.15.) Rendkívüli települési támogatásként temetési segély 
megállapítása (30.000 ft) 

66/2020.(VI.15.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (10.000 ft) 

67/2020.(VI.16.) 54/2020.(V.28.) és 62/2020.(VI.10.) határozatok hatályon kívül 
helyezése 

68/2020.(VI.17.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás 
megállapítása (15.000 ft) 

69/2020.(VI.17.) Sebességcsökkentő küszöb (fekvőrendőr) felszedéséről 

70/2020.(VI.17.) A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel 
kapcsolatos árajánlatok kérése I. 

71/2020.(VI.17.) A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. 
évi könyvtári beszámolójának és 2020. évi könyvtári 
munkatervének elfogadása 

72/2020.(VI.17.) A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel 
kapcsolatos árajánlatok kérése II. 
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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYAZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
____/2020. (______) 

 
Önkormányzati rendelete 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2018. 

(XII. 19.) rendelet módosításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
alábbi rendeletet fogadja el: 
 
1.§ A rendelet 57. §-a (8) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép: 
57.§ (8) A jegyzőt akadályoztatása, vagy tartós akadályoztatása, továbbá a jegyzői álláshely 
betöltetlensége esetén a Képviselő-testületi és a bizottsági üléseken az igazgatási 
csoportvezető helyettesíti. 
 
 
2.§ A rendelet 58. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel: 
58.§ (5) A Polgármesteri Hivatal vezetői részére, a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

CXCIV. tv. rendelkezést figyelembe véve, a vezető alapilletményének legfeljebb 10%-ig 
terjedő vezetői illetmény pótlékot lehet megállapítani. 

 
  3.§ A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

4.§    E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
Kengyel, 2020. július 2. 
 
 
 

Németh Lajos  
alpolgármester 

Dr. Bartók László 
helyettesítő jegyző 
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1. melléklet a ____/2020.(______) önkormányzati rendelethez 

A bizottságok feladatairól 
 
1. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

- ellátja az SZMSZ 42-52. §-ban meghatározott feladatokat 
- részt vesz a rövid és hosszú távú tervek kidolgozásában 
- javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére 
- a Képviselő-testület megbízása alapján részt vesz a pénzügyi jellegű 

önkormányzatot érintő ügyek, beruházások előkészítésében 
- átruházott hatáskörben elbírálja a jelzálogjog bejegyzés törlési, vagy 

megterhelési kérelmeket a lakásépítéshez, felújításhoz adott kölcsön 
vonatkozásában 

- szükség szerint javaslatot tesz a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására, kiegészítésére 

- véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését /kivéve az építési 
telkeket/ 

- szükség szerint javaslatot készít az értékesítésre kerülő építési telkek 
kijelölésére, áraira 

- figyelemmel kíséri a községben a járda és úthálózat állapotát, ezek 
megvédésére, felújítására javaslatot tesz 

- rendszeresen figyelemmel kíséri a község környezetvédelmi helyzetét, szükség 
szerint javaslatot tesz az általa észlelt hiányosságok kijavítására 

- a polgárőrség munkáját figyelemmel kíséri, segíti 
- részt vesz a településrendezési terv felülvizsgálatában 
- részt vesz az SZMSZ elkészítésében, módosításában 
- figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását, ciklusonként 

egy alkalommal napirendre tűzi felülvizsgálatukat 
- megbízás alapján vizsgálatot végez a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 

összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyekben 
- ellátja a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozataival kapcsolatos 

feladatokat 
 

A bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a Képviselő-testület elé a következő 
előterjesztések: 
 a) éves pénzügyi terv 
 b) helyi adó megállapítása, módosítása 
 c) hitelfelvétel 
 d) beszámoló pénzügyi tervek végrehajtásáról 
 e) gazdasági társaság alapítása, megszüntetése 

 
2./  Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság     
 

- részt vesz az egészségügyi, szociális, művelődési és oktatási tárgyú 
előterjesztések előkészítésben, azokat véleményezi 

 
- figyelemmel kíséri a községben a közművelődési, oktatási, egészségügyi, 

szociális feladatok ellátását, évente egy alkalommal értékeli a Képviselő-
testületi ülésen 

- részt vesz a községi ünnepségek programjainak kialakításában, előkészítésében 
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- szervezi a hagyományos „Kengyelfutás” tömegsport rendezvény előkészítését, 
lebonyolítását 

- figyelemmel kíséri, és évenként értékeli a községben a sportfeladatok ellátását 
- kapcsolatot tart fenn a községben működő civil szerveződésekkel, segíti 

munkájukat 
- átruházott hatáskörben dönt az alábbi ügyekben: 

   Rendkívülii települési támogatáson belül: 
- eseti támogatás 
- temetési segély 

- 
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Indokolás  
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYAZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
_____/2020. (______) rendeletéhez 

 
a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 12/2018. 

(XII. 19.) rendelet módosításáról 
 

1 §-hoz 
 

A jegyző helyettesítést kívánja megoldani a jogszabályhely. 
 

2 §-hoz 
 
A belső szervezeti átalakítás miatt szükséges a módosítás. 
 

3 §-hoz 
 
A kihirdetett országos veszélyhetet miatt, a Képviselő-testület nem ülésezik, így a 
hatáskörében hozott döntések esetén a jogorvoslati lehetőség biztosított bírói út által. 
 

4 §-hoz 
 
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
 
Kengyel, 2020. július 02. 
 
 
 
 
Németh Lajos       Dr. Bartók László 
alpolgármester       helyettesítő jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálati lap 
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYAZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
_____/2020. (_____) rendeletéhez 

 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nincs. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget 

befolyásoló hatással nem bír. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei 

nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  
 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó 
jogszabályi tervezetek közé.  
 
 
Kengyel, 2020. július 02. 
 
 
 Németh Lajos 
  alpolgármester 
 



Határozati javaslat 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

……/2020. (VII.07.) határozata 
 

A Kengyeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési Szabályzat módosításáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 75/2017.(VII.31) Kt. határozattal 
jóváhagyott, a Kengyeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A III. fejezet 2. pont (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(4) Az Igazgatási Csoport az igazgatási csoportvezető vezetésével látja el a feladatait. 
 
Értesülnek: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Irattár 

 
Kengyel, 2020. július 2. 
 
 
Németh Lajos   Dr. Bartók László 
alpolgármester   helyettesítő jegyző 
 





























































































Előterjesztés 

Képviselő-testület 2020. július 07-i ülésre 
 

A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett 
árajánlatokkal (I.) összefüggő döntés 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A projekt keretében megvalósuló Kúria felújításhoz kapcsolódóan szükségessé vált berendezési 
tárgyainak (bútorzat) biztosítása. A korábban elindított árajánlat kérések alapján az alábbi ajánlatok 
érkeztek be:  
 
Árajánlatadó Árajánlat összege 

Koza Éva 
4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 43. 3/19 

3.310.000 Ft 

KTSZ-REB Kft. 
1136 Budapest, Tátra u. 5. A. ép Al. 2. 

4.345.305 Ft 

ORGANIC HOLZ Kft. 
5200 Törökszentmiklós. Arany J. u. 32. 

4.467.860 Ft 

 
Javaslom a legkedvezőbb árajánlat elfogadását. A berendezési tárgyak listáját az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a beszállító kijelölésére. 
 
 
______/2020.(_____) Kt. határozat 
 
A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett 
árajánlatokkal (I.) összefüggő döntés 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 70/2020.(VI.17.) 
határozatban ajánlattételre felkért és ajánlatot benyújtott cégek közül az alábbi ajánlatát jelöli meg 
nyertesnek: 
 

Koza Éva 4900 Fehérgyarmat, Május 14 tér 43. 3/19.  
Értéke: bruttó 3.310.000 ft 

 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a szerződés aláírására. 
 
A végrehajtásért felelős: Németh Lajos alpolgármester 
Határidő: 2020. augusztus 31.  
    
Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
4. Irattár 

 
 

Kengyel, 2020. július 02. 
 
 
 

Németh Lajos                                                Dr. Bartók László 
alpolgármester                                                       helyettesítő jegyző 



 
 

1. melléklet 
 

 

 

Megnevezés  Mennyiség  Mennyiségi egység  

Bútorzat     

szék (esztergált háttámla) 6 db 

szék (egyenes háttámla) 1 db 

tükör (koronás) 1 db 

ágy 2 db 

asztal (107 cm) 1 db 

éjjeli szekrény 2 db 

ruhás szekrény 2 db 

komód (83 cm) 1 db 

asztalka (116 cm) 1 db 

karos láda (esztergált háttámla) (120 cm) 1 db 

függönytartó 5 db 

tálas fogas (140 cm) 1 db 

tálas fogas (200 cm) 1 db 

kétajtós stelázsi 1 db 

fűszertartó fali szekrény 1 db 

tükör (tulipános) 1 db 

kendőtartó 1 db 

vizes mosdótartó 1 db 

vizes edény tartó 1 db 

asztal (200 cm) 1 db 

szék (tulipános háttámla) 6 db 

lóca (tulipános háttámla) (200 cm) 1 db 

sarokülő 1 db 

kredenc (109 cm) 1 db 

kredenc (130 cm) 1 db 

láda (138 cm) 1 db 

szék (tulipános háttámla) 4 db 

lóca (tulipános háttámla) (140 cm) 2 db 

asztal (120) 2 db 

függönytartó 3 db 

asztal (120 cm) 5 db 

szék (esztergált háttámla) 20 db 

szekrény kétajtós, polcozott  3 db 

 



Határozati javaslat 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

……/2020. (VII.07.) határozata 
 

Önkormányzati tulajdonban álló gépjárművek eladásával kapcsolatos döntés 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
129/2016.(XII.12.) határozattal értékesítésre kijelölt GPF-190 frsz-ú FIAT DUCATO, 
továbbá az 59/2020.(VI.04.) alpolgármesteri határozattal értékesítésre kijelölt MBW-869 frsz-
ú IVECO kisteherautót, a HBD-519 frsz-ú Mazda kisteherautó és a KBX-717 frsz-ú Suzuki 
Grand Vitara gépjárművet a beérkezett árajánlat alapján a KUPATOSZ 2014 Kft. 5200 
Törökszentmiklós, Erdős Imre út 59. (adószám.: 24856135-2-16, cgj.szám: 16 09 015636) 
részére értékesíti az alábbi összegekért:  
 

GPF-190 frsz-ú FIAT DUCATO   18.500 ft 
MBW-869 frsz-ú IVECO kisteherautót 500.000 ft  
HBD-519 frsz-ú Mazda kisteherautó 100.000 ft 
KBX-717 frsz-ú Suzuki Grand Vitara 100. 000 ft 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert az adás-vételi szerződés 
megkötésére. 
 
 
 
Értesülnek: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Irattár 

 
Kengyel, 2020. július 7. 
 
 
Németh Lajos   Dr. Bartók László 
alpolgármester   helyettesítő jegyző 
 




