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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2020. október 8-án megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

130/2020.(X.08.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 

131/2020.(X.08.) Kt. Hat. Gál József polgármester döntés hozatalból való kizárásáról 

132/2020.(X.08.) Kt. Hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról 

14/2020.(X.09.) Önk. rend A szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól 

133/2020.(X.08.) Kt. Hat. Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közterület 
karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” – MFP-KKE/2020 
kódszámú pályázat során kis traktor beszerzésére beérkezett 
árajánlatokkal kapcsolatos döntés 

134/2020.(X.08.) Kt. Hat. A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván 
tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen” címmel 
támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátásával kapcsolatos döntés 

135/2020.(X.08.) Kt. Hat. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Kengyel 707/14 hrsz-ú 
terület eladásához szükséges folyamat elindításával kapcsolatos 
döntés 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 08. napján, 16:00 órakor megtartott 
rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Gál József polgármester valamint 

Németh Lajos alpolgármester, Árvai János, Kaszonyi Mónika, Oravecz Mihály, Tóthné Rácz 
Zsuzsanna és Varga Márta testületi tagok. 
 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Dr. Bartók László az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Nagy Mihályné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
Kókai Gabriella a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese 
Gál Istvánné a Helyi Választási Bizottság tagja 
Bekker Gábor a Pénzügyi Bizottság tagja 
Müller Krisztián a Pénzügyi Bizottság tagja 

 
Lakosság köréből jelen van: Gál Józsefné 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Gál József polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 7 fő 
/100%/ megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Gál József polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Képviselő-testület a megtárgyalandó ügyek listáját egészítse ki 6. napirendi pontként a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-
00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen” címmel támogatást nyert 
projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátásával kapcsolatos előterjesztéssel, 
valamint 7. napirendi pontként az Önkormányzat tulajdonában lévő Kengyel 707/14 hrsz-ú terület eladásának 
megtárgyalásáról szóló előterjesztéssel. 
 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
130/2020.(X.08.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról 
 

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

N A P I R E N D E K: 
Nyílt ülés: 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2020. szeptember 27-i időközi polgármester 
választás eredményéről  
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke 

 
2. Polgármester eskütétele 

Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke 
 
3. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
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Oravecz Mihály Pénzügyi Bizottsági elnök 
 

4. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotás 
Előadó: Gál József polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 
5. A Magyar Falu Program keretében „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” – 2020 

MFP-KKE/2020 kódszámú pályázat során kis traktor beszerzésére beérkezett árajánlatokkal 
kapcsolatos döntés 
Előadó:  Gál József polgármester 

 
6. A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek 

bővítése Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátásával kapcsolatos döntés 
Előadó:  Gál József polgármester 

 
7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Kengyel 707/14 hrsz-ú terület eladásának megtárgyalása 

Előadó:  Gál József polgármester 
 
8. Egyéb 

 
I. NAPIREND: 

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2020. szeptember 27-i időközi polgármester választás 
eredményéről /szóban/ 
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke 
 
Nagy Mihályné HVB elnöke köszöntötte a tisztelt megjelenteket. Tájékoztatja a Képviselő-testületet és a tisztelt 
megjelenteket, hogy Kengyelen 2020. szeptember 27-én került sor az időközi polgármester választásra, amely 
eredményesen és szabályosan zajlott le. Rendkívüli esemény a választás napján nem történt. A Szavazatszámláló 
Bizottságok munkájával kapcsolatban panasz, észrevétel nem érkezett. Választási törvénysértésről a Helyi 
Választási Bizottsághoz bejelentés nem érkezett.  
Összefoglaló a választási eredményről: Kengyel településen a választásra jogosultak száma: 2873 fő volt. A 
választáson 1488 fő vett részt, amely 52,34%-os részvételi arányt eredményezett. Érvényes szavazatok száma: 
1485db volt. Érvénytelen szavazólapok száma: 3db. A választáson 640 szavazattal Gál József független jelöltet 
választotta meg a lakosság polgármesternek. A második helyen Nagy Szilárd független jelölt végzett, szavazatainak 
száma: 493. Harmadik helyen Kovács Miklós független jelölt, szavazatainak száma: 331. Negyedik helyen Buzás 
Róbert független jelölt, szavazatainak száma: 21. A Helyi Választási Bizottsághoz a törvényben meghatározott 
határidőn belül fellebbezés nem érkezett. A választási eredmény 2020. szeptember 30-án jogerőre emelkedett.  

Gál József polgármester megköszöni a választási bizottság elnökének tájékoztatóját. 
 
II. NAPIREND: 
Polgármester eskütétele 
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke 

Németh Lajos alpolgármester elmondja, hogy Gál József polgármester úr a megbízó levelét 2020. október 1-én a 
HVB elnökétől átvette, október 6-án megtörtént a polgármesteri munkakör átadása és most kerül sor az eskütételre.  

Nagy Mihályné HVB elnök felkéri Gál József polgármester urat az eskü letételére. 

Gál József polgármester Nagy Mihályné a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt az esküt letette. 
(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Mihályné a HVB elnöke átadja a polgármester részére az esküokmányt, gratulál a megválasztásához, 
munkájukhoz kitartást és jó egészséget kíván! 
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III. NAPIREND: 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

Oravecz Mihály Pénzügyi Bizottsági elnök 
(a határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Gál József polgármester érintettség miatt átadja az ülés vezetését a Németh Lajos alpolgármester úrnak. 

Németh Lajos alpolgármester felkéri a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot, hogy vonuljon 
vissza, tartsa meg az ülését és terjessze be a javaslatát a polgármester illetményére és költségtérítésére 
vonatkozóan. A bizottsági ülés idejére szünetet rendel el. 

S z ü n e t  

Németh Lajos alpolgármester felkéri a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a polgármester illetményével kapcsolatos bizottsági döntést. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság úgy 
határozott, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményét a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés d) pontja 
alapján 548.500.-Ft-ban, azaz Ötszáznegyvennyolcezer-ötszáz forintban, költségtérítését az Mötv. 71. § (6) 
bekezdése alapján havi 82.275.-Ft-ban, azaz Nyolcvankettőezer-kettőszázhetvenöt forintban állapítja meg, melyet a 
Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a Képviselő-testületet döntsön Gál József  polgármester úr szavazásból való 
kizárása kérdésében. 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
131/2020.(X.08.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Gál József polgármester döntés hozatalból való kizárásáról  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gál József polgármestert személyes érintettsége 
miatt a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása ügyében történő 
döntéshozatalból kizárja.  
 
Felelős: Németh Lajos alpolgármester 
Határidő: azonnal  

 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester elfogadásra ajánlja a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról szóló határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
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132/2020.(X.08.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökének előterjesztésében megtárgyalta a 
polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza: 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményét a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés d) pontja 
alapján 548.500.-Ft-ban, azaz Ötszáznegyvennyolcezer-ötszáz forintban állapítja meg. 

A polgármester költségtérítését az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havi 82.275.-Ft-ban, azaz 
Nyolcvankettőezer-kettőszázhetvenöt forintban állapítja meg. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző  

Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Gál József polgármester Helyben 
3. Kengyeli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport Helyben 
4. Irattár  

 
IV. NAPIREND: 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel:  
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag kérdése: Lesz rá lehetőség, hogy az Önkormányzat kiszállítsa a tüzelőt 
igénylők részére? 
 
Kovácsné Jancsovics Krisztina megbízott gazdaságvezető válasza: Most már van az Önkormányzatnak olyan 
autója, amivel lehet szállítani.  Akii nem tud bejönni érte, nincs amivel elvigye a tüzelőanyagot, annak kiszállítják. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi 
rendeletet. 
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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
14/2020. (X.09.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól  

 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvényt 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvényt 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
  

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 
 

1. A rendelet célja, hatálya 
 

1.§ (1) A települési  önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló pályázati kiírás  alapján a központi költségvetés  a helyi önkormányzat részére szociális célú barnakőszén  
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.  
 
(2) E rendelet célja, hogy a Kengyel településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján - 
tekintettel a törvényi felhatalmazásra- meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, mint egyszeri 
barnakőszén  juttatás ellátási forma jogosultságai feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.  
 
(3) E rendelet hatálya kiterjed Kengyel Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy a tartózkodási hellyel 
rendelkező állampolgárokra, amennyiben életvitelszerűen itt tartózkodnak.    
 
(4) Az e rendeletben használt fogalmakra  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell érteni.  
 

2. A támogatás feltételei 
 

2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, barnakőszenet biztosít annak a 
személynek, aki 
 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:  
       aa) aktív korúak ellátására, 
       ab) időskorúak járadékára,  
       ac) rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/  jogosult,  
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket nevelő család, valamint 
c)  annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (2020. 
évben: 71.250.-Ft). 
 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő barnakőszén támogatást   nem 
biztosít. 
(3) A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési idényben csak egy 
alkalommal állapítható meg kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 10 q mennyiségben, függetlenül 
a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a 
kérelem beérkezésének sorrendjében történik.  
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3. § (1) Nem jogosult szociális célú barnakőszén  támogatásra – függetlenül a 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek teljesülésétől – az a személy, család amelynek ingatlana nem rendelkezik barnakőszénnel történő fűtésre 
alkalmas berendezéssel.   
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás nem kérhető.  
 

3. A támogatás menete 
 
4.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A kérelemhez 
csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot, ha az nem áll a hivatal rendelkezésére. Amennyiben 
kérelmező nem csatolja kérelméhez a jogosultság meglétét igazoló iratot az eljáró hatóság hivatalból szerzi be. 
(2) A kérelmeket 2020. november 15. napjáig lehet Kengyel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 
benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.  
(3) A kérelmek elbírálását Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kengyel Község Jegyzőjének 
hatáskörébe ruházza át. A jegyző a támogatásról - az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság 
véleményének figyelembe vételével - legkésőbb 2020. december 31. napjáig dönt.  
(4) A barnakőszén átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. A barnakőszén  házhozszállításáról  2021. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen 
gondoskodik.  
 

4. Záró rendelkezések 
 

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól szóló 10/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.    

 
 
Kengyel, 2020. október  08.        
 
 
 
     Gál József          Dr. Bartók László  
   polgármester                                                                                helyettesítő jegyző 
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1. melléklet a 14/2020.(X.09.)  önkormányzat rendelethez  

                                                A kérelem benyújtható 2020. november 15.  napjáig 
 
 

K é r e l e m 
 

1.a kérelmezőre vonatkozó adatok 
 
Neve: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Születési neve: …………………………………………………………………………………... 
 
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 
 
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………. 
 
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………. 
 
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………… 
 
TAJ szám:…………………………………..állampolgárság:…………………………………… 
 
2.A szociális barnakőszén  támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert*:  
 

a) rendszeres települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a  
 
határozat száma: ………………………………………………………………………… 

 
b) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a határozat száma: ……………………………. 

 
c) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a határozat száma:……………………………. 

 
d) gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű, a határozat száma: ……………………… 

 
e) egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy vagyok, akinek egy főre jutó havi  

 
jövedelme nem haladja meg az 71.250.-Ft.-ot. 2020.évben a havi nyugdíjam összege:  
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

3.Nyilatkozatok 
Kijelentem, hogy az általam lakott ingatlan barnakőszénnel  fűthető. 
Kijelentem, hogy e rendelet 3. §-ban foglalt kizáró ok nem áll fenn.  
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket az eljáró hatóság ellenőrízheti.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  
*(a megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő) 
 
Dátum: ……………………………….. 
 …………………. 
 kérelmező aláírása   
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2.melléklet  a 14/2020.(X.09.)   önkormányzati rendelethez 
 

                                             Átvételi elismervény 
 

 
………………………………….(név) Kengyel, …………………………………………….út 
 
………………szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kengyel Községi  
 
Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól  
 
szóló a 14/2020.(X.09.) önkormányzati rendelete alapján megállapított …………….…mázsa  
 
mennyiségű barnakőszenet  átvettem.  
 
 
 
 
 
Kengyel, 2020. ……………………………….. 
 
 
 
 
 
…………………………………………….                     ……………………………………………. 
                    átadó                                                                                      átvevő 
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INDOKOLÁS 

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

14/2020. (X.09.)  
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól  
 

1. §-hoz 
Az 1. § rendelkezik a a rendelet hatályáról mely Kengyel község közigazgatási területe 

 
2. §-hoz 

A támogatás mértékét és a szociális rászorultság szabályait tartalmazza. 
 

3. §-hoz 
A szociális támogatásra nem jogosultak körét szabályozza. 
 

4. §-hoz 
Az eljárás részletes szabályozására került sor e paragrafusban. 
 

5. §-hoz 
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatálya. 
 
 
 
 
 
 

Kengyel, 2020. október 08. 
 
 
 
   Gál József         Dr. Bartók László  
  polgármester                                                                                  helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

14/2020. (X.09.) önkormányzati rendelethez 
 
 

a szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak közvetlen pozitív társadalmi hatása várható. 
 
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. október 08. 
 
 
   Gál József 
  polgármester 
 
 
V. NAPIREND: 

A Magyar Falu Program keretében „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” – 2020 MFP-
KKE/2020 kódszámú pályázat során kis traktor beszerzésére beérkezett árajánlatokkal kapcsolatos döntés 
/írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Gál József polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: 
Árvai János képviselő tag kérdése: Csak ez az egy típusú traktorra lehetet árajánlatot kérni? 
 
Németh Lajos alpolgármester válasza: A cégek javasolták, hogy árban és tudásban ez a típus a legmegfelelőbb.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

 
133/2020.(X.08.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” – 
MFP-KKE/2020 kódszámú pályázat során kis traktor beszerzésére beérkezett árajánlatokkal kapcsolatos 
döntés 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a Magyar Faluprogram 
keretében meghirdetett Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020 című, MFP-KKE/2020 
kódszámú pályázat megvalósítása során egy SOLIS 26 4WD kis traktor és GEO DM silver 150 típusú 
fűnyíró beszerzésére a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó  

 
Agramír 97 Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyári út 1.) 

Bruttó érték: 5.989.900 Ft 
 

hirdeti ki nyertesnek. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Gál József polgármestert a szerződések aláírására. 
A végrehajtásért felelős: Gál József polgármester 
Határidő: 2020. november 30. 
 
Erről értesül: 

1. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
2. Gál József polgármester 
3. Agramír 97 Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyári út 1.) 
4. Irattár 

 
VI. NAPIREND: 

A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok 
ellátásával kapcsolatos döntés/írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Gál József polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
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Hozzászólás: 
Oravecz Mihály képviselő tag: Tervezési szinten, elképzelési szinten nem láttak olyan tervrajzokat, ami számukra 
mondott volna bármit. A tervezési szakaszban van egy olyan személy, akivel nem szeretnének együttműködni, az 
építészről van szó. Mindenféleképpen felülvizsgálná. Ha lenne rá lehetőség, akkor újra kellene gondolni. 
 
Gál József polgármester: Ezzel az a probléma, hogy 2020. október 30-ig engedélyezési és kiviteli terveket kell 
prezentálnia az Önkormányzatnak. Nehéz helyzetben van az Önkormányzat, mivel az idő szűkös, és nem biztos, 
hogy találnak egy új mérnököt, aki összeállít gyorsan egy másik anyagot.  
 
Oravecz Mihály képviselő: Mindenféle képen megpróbálna új építészt keresni. 
 
Gál József polgármester A további projekteknél nem kötelező vele dolgozni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

 
134/2020.(X.08.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok 
ellátásával kapcsolatos döntés 
 

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 
azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen” címmel támogatást nyert 
projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételre 
az alábbi gazdasági szervezeteket kéri fel:  
 

1. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 
5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2. 
 
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 
 
3. Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 
5000 Szolnok, József Attila út 83. 
 

Határidő: 2020. október 16. 
 
Erről értesül: 
1. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
2. Gál József polgármester 
3. Árajánlatra felkért cégek 
4. Irattár 

 
 
VII. NAPIREND: 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Kengyel 707/14 hrsz-ú terület eladásának megtárgyalása /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Gál József polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Surjány 2000 Bt. 
szeretné az üzletét bővíteni és a 707/14 hrsz-ú önkormányzati fölterületből 1500m2 területet megvásárolna. A 
probléma az, hogy ez egy pályázati terület. Meg kell nézni, hogy eladható-e. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy meg kell vizsgálni, hogy a vagyon rendelet alapján eladható-
e a terület. majd a telek megosztást meg kell indítani. Harmadik lépésként, amennyiben túl van a telek megosztáson 
is a Képviselő-testület elé be kell terjeszteni, hogy eladásra kijelöli-e azt a területet, amit meg szeretne vásárolni a 
Surján 2000 Bt. Utolsó lépésként egy másik ülésen a Képviselő-testületnek döntenie kell az eladásról. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés tett fel: 
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag: Ha mégis eladjuk a szóban forgó területet, a megmaradt résszel mi a terve az 
Önkormányzatnak? Mennyire illik majd bele abba az Önkormányzat által tervezett profilba. Át kellene gondolni, 
hogy a többi területtel milyen terve van az Önkormányzatnak. 
 
Németh Lajos alpolgármester: Most olyan elhanyagolt az a terület. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

 
135/2020.(X.08.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Kengyel 707/14 hrsz-ú terület eladásához szükséges folyamat 
elindításával kapcsolatos döntés 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozatott az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Kengyel 707/14 hrsz-ú terület értékesítéséhez kapcsolódóan meg kell vizsgálni 
a szükséges körülményeket és amennyiben a helyi szabályozás lehetővé teszi el kell indítani a 
telekmegosztási eljárást. A képviselő-testület későbbi ülésén újra napirendre tűzi a kérdés 
megtárgyalását. 

 
Felelős: Gál József polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 

 
VIII. NAPIREND: 

Egyebek: 
1. Téma : Áchim úti kisközzel kapcsolatos ügy 
Gál József polgármester: Megkeresték azzal a problémával, hogy az Áchim úti kisköznél nagy az átmenő 
forgalom, ami bosszúságot okoz az ott lakók számára, mivel a házakat felcsapják sárral. Javaslat, hogy ezt a részt 
zsákutcává alakítsa ki az Önkormányzat. Azon a szakaszon az egyik ingatlan telephelyként is funkcionál, de Ők a 
saját udvarukon parkolnak. 
 
Varga Márta képviselő tag: Véleménye szerint az ott lakókat meg kell hívni és el kell nekik mondani, hogy mit 
lehet tenni a problémájuk érdekében. Egyirányúvá lehetne tenni és táblával lehetne szabályozni a sebességet és 
kitenni a behajtani tilos táblát, hogy kivéve célforgalom. 
 
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag: Sajnos nem csak az ott lakók számára okoz problémát az ott elhaladó autó, 
de az ott közlekedő gyalogosoknak és a kerékpárosoknak is. 
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Varga Márta képviselő elmondja, hogy azt a szakasznak az vízelvezetését kellene rendbe tenni és kikövezni, egy 
sétáló utcának kellene megcsinálni. 
 
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag javasolja, hogy azt a szakasz gépjármű forgalma egy irányú legyen. 
 
Több javaslat is elhangzott. 
 
2. Téma : Az Önkormányzatnál lévő fólia sátornál elvégzendő feladatokkal kapcsolatos ügy 
Gál József polgármester elmondja, korábban kötött Önkormányzat kötött egy szerződést egy céggel, akinek az 
egyik beosztottja, aki felügyeli a fólia sátornál lévő munkálatokat, de ez a szerződés hamarosan lejár. A jelenlegi 
szerződő fél készült egy költségtervezettel, hogy mennyiből tudnák megművelni az Önkormányzat földjeit, de ez 
az összeg több mint amennyit a START munkaprogram keretében le tudnának hívni. Felmerült az az ötlet, hogy az 
Önkormányzat saját magának szervezze meg, mivel vannak hozzá gépei, a probléma viszont az, hogy nincs 
traktorosa. A átmeneti megoldásként keresnének valakit arra az időszakra, amíg elvégzi ezeket a munkákat. 
Megoldására erre a problémára egy kertész lenne. Esetleg a Szent István Egyetemmel lehetne felvenni a 
kapcsolatot és végzős növendékek között meghirdetni ezt a lehetőséget. A munkabérét ki lehetne gazdálkodni, 
vagyis a bevétel erre ráfordítható. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy az Önkormányzat foglalkoztasson egy kertészt. 
 
3. Téma : A Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezetnél kialakult helyzettel kapcsolatos ügy 
Gál József polgármester: A Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet több millió forintos pályázatot nyert, 
amit elbukott. Az Önkormányzat is tagja ennek a szövetkezetnek, de minden tag csak annyival felelős amennyi 
összeget bevitt a szövetkezetbe. Kozák János elnök urat meghívta a mai ülésre, de ő végül lemondta a találkozót. 
Jövő hétre ismét meghívja az elnök urat, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a Kengyeli Mezőgazdasági 
Szociális Szövetkezet helyzetéről. 
 
Mivel több napirend nem hangzott el, Gál József polgármester megköszöni a jelenlétet, és az ülést berekeszti. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Gál József        Dr. Bartók László  
polgármester        helyettesítő jegyző 


