
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. november
11-én megtartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Kovács
Gyula, Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
dr. Pető Zoltán helyettesítő jegyzője
Rimóczi Jánosné az Önkormányzat vezető főtanácsosa
valamint a lakosság köréből 16 fő

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi
tagok teljes létszámmal megjelentek /100 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a
kiegészítéssel, hogy a testület zárt napirendként tárgyalja meg a „Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázatra” benyújtott kérelmeket.
A Képviselő-testület a napirendekre vonatkozó javaslatot vita nélkül, egyhangúlag
elfogadta.

Napirend előtt:
Nagy Szilárd polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, határozatot kell hozni
arról, hogy a Törökszentmiklós és Térsége Kistérségi Társulási Tanács ülésein a
szavazati joggal rendelkező polgármestert akadályoztatásának esetén ki jogosult
helyettesíteni. A Területfejlesztési Tanácsot érintő ügyekben a polgármesterek
egymást helyettesíthetik, a Többcélú Tanácsot érintő ügyekben pedig a Képviselő-
testület bármely tagja helyettesítheti a település polgármesterét.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy akadályoztatása esetén a
Területfejlesztési Tanácsot érintő ügyekben Dr. Juhász Enikő képviselje, illetve
eseti megbízást adhasson bármely kistérségi település polgármestere részére.
A Többcélú Tanácsot érintő ügyekben történő képviseletre pedig Kozák Ferencné
alpolgármester asszonyt kívánja megbízni akadályoztatása esetére.

Kengyel Község Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény
alapján az alábbi határozatot hozta.

75/2010.(XI.11.) számú önkormányzati H a t á r o z a t

Nagy Szilárd polgármester távollétében Kistérségi ülésen történő képviseletére

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Törökszentmiklós és Térsége Kistérségi Társulás ülésein
történő részvételre - az 1996. évi XXI. tv. 10/D §. (3)
pontja, valamint a 2004. évi CVII. tv. 5. §. (2) bekezdése
alapján –
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Nagy Szilárd Kengyel község polgármester
akadályoztatása esetére felhatalmazást ad:

1./ Területfejlesztési Tanácsot érintő ügyekben Dr. Juhász
Enikő Törökszentmiklós Város polgármestere
képviselje,
 abban az esetben ha Dr. Juhász Enikő

polgármester sem tud részt venni a Társulási
ülésen, Nagy Szilárd Kengyel község
polgármestere eseti megbízást adhat bármely
kistérségi település polgármestere részére.

2./ Többcélú Tanácsot érintő napirendi pontokban Kozák
Ferencné Kengyel község alpolgármestere képviselje.

I. NAPIREND:
Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a három első
napirend egy témakörhöz tartozik. Vételi szándék érkezett egy kengyeli vállalkozótól
a 4/15 hrsz-ú, benzinkúttal szembe lévő telekre, ahol kamion mosót szeretne
létesíteni, és megcsinálná körbe a járdát. Vételi szándékában jelezte, 10 fő
alkalmazását tervezi, valamint az iparűzési adót Kengyelre fizetné.
Elmondja, abban az esetben, ha értékesítésre kerül a telek, a szerződésben
lefektetni kívánja, amennyiben a cég egy éven belül nem kezdi meg működését, az
önkormányzat az eladási áron visszavásárolja a telket, mellyel vállalkozó egyetért.
Először is arról kell dönteni, hogy értékesíteni kívánja-e ezt a telket a Képviselő-
testület.

Bódi Marianna: a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az ingatlan
értékesítésének módjaként a licitálást javasolja és a testületnek elfogadásra ajánlja.

Nagy Szilárd polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.

Kovács Gyula:
Pontosítást szeretne tenni, elhangzott hogy a benzinkúttal szembeni terület, de ez
félreértést okozhat. Pontosabban a gázfogadó melletti telekről van szó.

Kérdést tett fel: Németh Lajos, és Kovács Gyula képviselők
A kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólások:
Kozák Ferencné:
Úgy gondolja, akkor amikor egy beruházásról van szó, elsődlegesen az ott lakók
érdekét kell figyelembe venni. Elhangzott, amennyiben az engedélyt megadják a
hatóságok, nyilván hogy nem zavarja az ott lakók nyugalmát. Amire nagyon fontos
még kitérni, munkát ad, hacsak 10 embernek is, az már nagy segítség a községben,
javítja az Önkormányzat, a gyerekek, illetve a családok helyzetét is.
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Támogatja a telek eladását, első lépés ahhoz, hogy a munkahelyek beinduljanak a
településen.

Varga Márta:
Volt szó bizottsági ülésen is arról, még azzal kellene talán a beépítési
kötelezettségre az egy éves határidőt kiegészíteni, - bizony ez csak akkor tud
üzemelni igazán, ha a csatorna megvalósul – amennyiben önhibáján kívül a csatorna
miatt nem tudja ezt a határidőt betartani, akkor ne büntesse a testület a vállalkozót,
rugalmasan kellene ezt a részét kezelni.
Egyetért a licitálással történő értékesítéssel, mert ha valakinek többet ér az a telek
akkor azé legyen. Bízik abban, hogy személyautó mosó szolgáltatás is működni fog,
nemcsak kamion mosó.

Nagy Szilárd:
Az egy éves határidővel gyakorlatilag védelmi pozíciót állítana be a testület, ha
megvásárolják a telket ne űzérkedésre használják fel.

Szót kértek a lakosság köréből.

Nagy Szilárd polgármester elmondja, a múltkori ülésen is elszabadultak a kedélyek,
a mai testületi ülés sem közmeghallgatás, hozzászóláshoz csak akkor tud
lehetőséget adni, ha a testület ezt elfogadja.
Szavazásra teszi fel a kérdést, kívánja-e engedni a testület, hogy a megjelentek
hozzászóljanak a mai üléshez. Kéri a testületi tagokat, kézfelnyújtással szavazzanak.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem
kíván a mai napon szót adni a megjelenteknek.

Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kengyel 4/15 hrsz-ú
beépítetlen ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

76/2010.(XI.11.) számú önkormányzati Határozat
Kengyel Kinizsi út 4/15 hrsz-ú beépítetlen ingatlan értékesítéséről.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Kengyel, Kinizsi Pál út 4/15 hrsz-ú beépítetlen ingatlant
értékesíteni kívánja licitálás útján.
Kiindulási árként a hivatalos értékbecslésben
meghatározott árat tekinti, ettől csak felfelé lehet eltérni. A
vevő részére az adás-vételi szerződés aláírásától
számított egy éves beépítési kötelezettséget köt ki.
Amennyiben nem tesz eleget beépítési kötelezettségének
az Önkormányzat az ingatlan értékesítési áron vissza
vásárolja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd
polgármestert az eljárás lefolytatására.

Felelős: Nagy Szilárd polgármester
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II. NAPIREND:
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet-tervezethez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, a telek forgalomképessé nyilvánításával egyetért, a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Nagy szilárd polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezetet.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
rendeletet alkotta:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2010.(XI.15.)
önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/1999.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

1. §.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kengyel 4/14 hrsz-ú
beépítetlen terület ingatlanát a forgalomképtelen vagyonából átsorolja a
forgalomképes vagyonai közé.

2. §.

Ez a rendelet kihirdetésével 2010. november 15-én lép hatályba.

Kengyel, 2010. november 11.

Nagy Szilárd dr. Pető Zoltán
polgármester helyettesítő jegyző

III. NAPIREND:
A Kengyel 4/15 hrsz-ú ingatlanon lévő gáz fogadó állomás használati jogának
rendezésére vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
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Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Nagy Szilárd polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a 4/15 hrsz-ú ingatlanon lévő gáz
nyomásszabályzó használati jogának rendezésére vonatkozó előterjesztést.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta:

77/2010.(XI.11.) számú önkormányzati H a t á r o z a t

Kengyel Kinizsi Pál út 4/15 hrsz-ú beépítetlen terület megosztásáról, használati
jog bejegyzéséről.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Kengyel, Kinizsi Pál út 4/15 hrsz-ú
beépítetlen ingatlan megosztásához a gáz
nyomásszabályzó területének megfelelően
hozzájárul azzal, hogy a terület az Önkormányzat
tulajdonában marad.
A terület megosztásának költségei a TIGÁZ-t
terhelik.
A TIGÁZ a gáz nyomásszabályzó területére
ingyenesen használati jogot jegyeztethet be.

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd
polgármestert az eljárás lefolytatására.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

IV. NAPIREND:
A gyermekorvosi rendelő kialakításának építési költségeire vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztési javaslatot, valamint a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, az előterjesztés
határozat-tervezetében a határidőnél elírás történt, a helyes határidő: 2011. február
15.
A háziorvosi rendelő fejlesztésére benyújtott pályázaton 72.775 ezer Ft-ot nyert az
önkormányzat, vagyis amit nem nyert az 6.071 ezer Ft. A gyermekorvosi
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szolgáltatást nem ítélték támogathatónak, mert a 0-14 éves korú lakosságszám 600
fő alatti. Ezért javasolja a jövő évi költségvetésből biztosítani a hiányzó összeget,
hogy az orvosi rendelő felújítása a tervezet szerint megvalósulhasson.
Ezután kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:
Németh Lajos:
Egyetért a javaslattal, mivel ez azt jelenti, hogy ott lenne a gyermekorvosi rendelő is
az új orvosi rendelőben, így egy komplexum lenne egy helyen.

Kozák Ferencné :
Támogatja, hogy a gyermekorvosi rendelő is helyet kapjon az új orvosi rendelőben,
még a jövő évi költségvetés terhére is. Az elkövetkezendő tervekben szerepel egy
helybeli kmb-s iroda kialakítása, ahol nemcsak egy, legalább 3 rendőr kapna helyet.
Természetesen közülük mindig lenne szolgálatban egy rendőr, aki a település
közbiztonságára ügyelne.
Fontosnak tartja ezt a továbblépést, szükség lenne a mostani gyermekorvosi
rendelőre más cél megvalósítására.

Bódi Marianna:
A támogatás azért is jó, úgy gondolja hogy a közeljövőben egy ilyen rekonstrukció,
felújítás nem biztos hogy megvalósulhatna egy ilyen beruházás, pályázat nélkül.
Úgy érzi, ezt minden képen be kell vállalni, támogatja a kötelezettség vállalást.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a gyermekorvosi szolgáltatás építési
költségeinek biztosítására vonatkozó kötelezettség vállalást.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény mellett az alábbi
határozatot hozta.

78/2010.(XI.11.) számú önkormányzati H a t á r o z a t

kötelezettség vállalás gyermekorvosi szolgáltatás építési költségeinek
biztosítására.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az ÉAOP-
4.1.2/A-09-2010-0010 sz. Kengyel Község
háziorvosi rendelőjének komplex infrastruktúra és
szolgáltatás fejlesztésére című pályázat nem
támogatott gyermekorvosi szolgáltatás
épületrészének kialakításához 6.071.276 Ft-ot az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében
betervezi.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
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V. NAPIREND:
A háziorvosi rendelő komplex infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésére című
pályázathoz közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó írásos előterjesztéshez
az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési, és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Berta Ferenc
közbeszerzési tanácsadót és Tekse András tervező urat is szeretnék meghívni a
Közbeszerzési Bizottságba. Minimum három céget meg kell hívni, lehetőségek
szerint azon cégeket, akikben megfelelő referenciát lát az Önkormányzat és
garanciát arra, hogy megfelelően kivitelezik, és lehetőleg a legmodernebb orvosi
rendelőt fogják felépíteni, illetőleg felújítani.
Ezután kéri a Képviselő-testületet, az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.

Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő
A kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott kielégítő választ.

Hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az orvosi rendelő felújításának
közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.

79/2010.(XI.11.) számú önkormányzati H a t á r o z a t

az ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0010 sz. Kengyel Község háziorvosi rendelőjének
komplex infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésére című pályázat
közbeszerzési eljárásának lebonyolításához

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert, hogy az ÉAOP-
4.1.2/A-09-2010-0010 sz. Kengyel Község háziorvosi
rendelőjének komplex infrastruktúra és szolgáltatás
fejlesztésére című pályázat közbeszerzési eljárásának
megindításához az ajánlattételi felhívás végleges
szövegének jóváhagyására, valamint minimum három
ajánlattevő kiválasztására.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

VI. NAPIREND:
A településfejlesztési referens megbízására vonatkozó előterjesztéshez az alábbi
szóbeli kiegészítések hangzottak el:
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Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi Bizottság a
napirendi pontot megtárgyalta és olyan módosítási javaslattal él, hogy évenként
legalább 2 alkalommal, félévente történjen meg az előző feladatokról beszámoló a
településfejlesztési referens részéről. Ne határozatlan, hanem határozott idejű
legyen a szerződés egyenlőre egy évre. A szerződés meghosszabbításának
lehetősége évente kerüljön felülvizsgálatra. Ezen módosítások figyelembevételével
javasolja az előterjesztés elfogadását a Képviselő-testület felé.

Nagy Szilárd: szóbeli kiegészítésként elmondja, az önkormányzatnál jelenleg nincs
olyan ember, akit lehetne terhelni azzal hogy a települést folyamatosan
menedzselje, a pályázatokat figyelje és a lehető megfelelőbb úton és módon ezt
megtegye. De ami a legfontosabb érv amellett, hogy szeretnék ezt a
településfejlesztési referensi pozíciót kialakítani, a számon kérhetőség. Jelenleg az
önkormányzat jóhiszeműleg is több olyan céggel áll kapcsolatban, amely nem túl
magabiztos pozíciót foglalt el, példa rá a játszótér pályázata is, mely 11. napirendi
pontként szerepel. Ezért javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a referensi iroda
kialakításának támogatását.

Ezután a polgármester kéri a testületet, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék
meg.
Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:
Németh Lajos:
Hozzászólásában elmondja, pályázatok nélkül ma egyáltalán nem lehet boldogulni,
a pályázatok figyelése, megírása egyáltalán nem könnyű. Rengeteg külsős cég van
aki ilyenekkel foglalkozik, aminek viszont nagyon komoly ára van. Gyakran van egy
vállalási díj, ha sikerül a pályázat akkor annak van egy siker díja, ami az elnyert
összegnek bizonyos része. Viszont a számon kérhetőség is előnyös, mert előfordult
hogy a pályázat író mindent be írt a pályázatba, de nem a pályázatnak megfelelően,
így sok hiányosságokat kellett pótolni. Ha a pályázati referens úgy dolgozik, hogy
valóban hozza a pályázatokat és a község érdeke szerint dolgozik, így talán jobban
figyelemmel kísérhető az Ő tevékenysége, és csak nyerhet vele a Képviselő-
testület.

Kovács Gyula:
Egyetért Bódi Marianna képviselő által elmondottakkal. Annyival bővítené ki, illetve
javaslatot tenne arra, hogy Kengyel község életében a víz- és csatorna lesz az
elkövetkezendő időszakban a legfontosabb beruházás. Elmondja, voltak gondok,
problémák a vízcsatorna kivitelezéssel, pályázatokkal és az egésznek az elnöki
teendőivel is. Esetleg nem lehetne elképzelni hogy a településfejlesztési referens
ezeket a feladatokat is ellátná.

Nagy Szilárd:
Mindenképpen ha ma dönt a testület hogy létrehozza az irodát, nyilvánvalóan a
szerződésről is döntetni kell, milyen szempontok kerüljenek bele. Amennyiben
támogatja a testület, úgy kéri, hogy azokat a feladatokat amelyeket úgy érzi a
Képviselő-testület hogy bele fér, vagy bele kell hogy férjen, azokat adják le, és
természetesen rögzítésre kerülnek a szerződésben.
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Kovács Gyula:
Véleménye szerint talán szerencsésebb lett volna egy olyan előterjesztés, amiben
jobban van részletezve hogy mi a feladata, mit várhat el, illetve várna el a testület a
településfejlesztési referenstől aki megbízást kap.

Kozák Ferencné:
Elmondja, most dönt a Képviselő-testület hogy alakít egy ilyen referensi posztot az
önkormányzatnál. Az viszont hogy mi lesz a feladata a referensnek, szerinte egy
részletes kidolgozást fog igényelni, melyhez azokat a szempontokat kell figyelembe
venni, amiket a testületi tagok, illetve az illetékesek javasolnak. Minden oldalról
megvizsgálva, mi az ami elvárás lesz a referenstől, vagy mi az ami segíti a
települést, és ezeket mind rögzíteni kell a szerződésbe.

Kovács Gyula:
Elmondja, nyilvánvaló így elfogadhatóbb. Viszont a választási kampány során
elhangzottak olyan vélemények, hogy a polgármester úr hoz a településre olyan
szakembereket, jogi tanácsadókat akik ingyen fognak állni a település szolgálatában.
Ez egy kicsikét változás.

Nagy Szilárd:
Elmondja, egy jogi tanácsadásért, pályázati tanácsadásért, a dolgokat kézben tartva
nem várható el hogy ingyen megtegye bárki, illetve napi több órát itt legyen. Úgy
gondolja ez nemcsak jogi tanácsadás, nemcsak pályázat figyelés, hanem ez egy
komplett pályázat lemenedzselése, mely nagyon komplex feladat. A legfontosabb
érv emellett, a számon kérhetőség. Kengyel község eddigi pályázataiból is kitűnik,
nem számon kérhető gyakorlatilag egy cég. A településfejlesztési referens aki itt
dolgozna az Önkormányzatnál, viszont erősen számon kérhető lenne akár a
testület, akár a lakosság részéről. Úgy gondolja ez egy lehetőség, ha úgy tetszik
befektetés a jövőbe.

Bódi Marianna:
Hozzászólásában elmondja, mindenféleképpen érdeke annak - aki itt dolgozik, ide
kötődik - egy zökkenőmentes pályázat lemenedzselése. Viszont egy külsősnek
nem. Végre egy kézből lehetne indítani ezeket a dolgokat, nyilvánvaló megfelelő
segítségek mellett, így talán esély van arra, hogy el tud az önkormányzat egy
nyomvonalon indulni ami nagy segítség lenne.

Kozák Ferencné
Nyilvánvalóan, ha beszámol a munkájáról és azt látja a Képviselő-testület hogy nem
eredményes, akkor számon kérhető a referenstől, illetve fel lehet mondani a
szerződést.

Csabainé Bártfai Margit:
Elmondja, azért gondolták a bizottsági tagok hogy egy évre legyen a szerződés
megkötése, mert egy év alatt már lehet bizonyítani, illetve ennyi időn belül már
esetlegesen visszajelzéseket is kap a testület.
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Nagy Szilárd polgármester a napirendet összefoglalva szavazásra bocsátja a
településfejlesztési referens iroda kialakítására vonatkozó előterjesztést a bizottság
kiegészítésével.

A Képviselő-testület 6 igenlő szavazattal 1 ellenszavazat mellett az alábbi
határozatot hozta:

80/2010.(XI.11.)sz. önkormányzati H a t á r o z a t

Településfejlesztési referens megbízására.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert, hogy
vállalkozói szerződést kössön településfejlesztési
referensi feladatok ellátására 2010. december 1-től egy
év határozott időre havi 220.000,-Ft + ÁFA összegben.
A szerződés meghosszabbításának lehetőségét évente
felül kell vizsgálni. A szerződésbe kerüljön kikötésre, hogy
a településfejlesztési referens félévente köteles
beszámolni a Képviselő-testületnek az elvégzett munkáról.

Határidő: 2010. december 1.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

VII. NAPIREND:
A karácsonyi, szilveszteri ünnepekhez kapcsolódó előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítések hangzottak el:

Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság az
előterjesztést megtárgyalta melyet egyöntetűen támogat, és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

Nagy Szilárd polgármester elmondja, a település ki van éhezve az intenzívebb
közösségi programokra, és különösen, amelyek minőségi programok, azt a célt
szolgálják, hogy fontos ünnepeket a település együtt tudja megünnepelni. A pénzügyi
csoport vezetővel konzultálva anyagi fedezetet találtak a főtér díszkivilágítással
történő felszerelésére, illetve szilveszteri műsor lebonyolítására, együtt köszöntve
az Új Évet. A Kengyelfutás az időjárás miatt elmaradt, a falunap is elmaradt az idén,
illetve abból az összegből, amit a település általában a Tiszaföldvári Tűzoltó
Egyesület támogatására szokott fordítani.
December 5-én nyílna meg a feldíszített tér, két faházikóval. Az egyikben a
vállalkozó aki a tűzijátékot szolgáltatná ingyen, forralt bort árusítana, a másikban
pedig lehetőség nyílna arra, hogy kengyeli vállalkozó árusítaná ünnepi portékáit,
sültgesztenyét, stb. Felkéri Németh Lajos igazgató urat amennyiben ezt támogatja,
az általános iskola tanulóival töltsék meg programokkal a teret. Ami pedig a
szilvesztert illeti, nagynevű hazai együttes meghívását tervezi, illetve tűzijátékkal
fokoznák az ünnep hangulatát.
Ezután kéri a testületet, hogy kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg.
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Kérdést tett fel: Varga Márta képviselő
A feltett kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő
egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólások:

Varga Márta:
Mivel a bizottsági ülés után kapta meg a Bursa ösztöndíj támogatásra az
előterjesztést, szeretné javasolni a díszkivilágításra szánt összeg csökkentését, és a
felsőoktatású intézményben tanuló gyerekekre fordítsanak egy kicsit több összeget,
mert amit a diákok kapnak, nagyon kevés.
A programot jó ötletnek tartja, és támogatja.

Németh Lajos:
Elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság mely a segélyezésekkel
foglalkozik, kibővült a Kulturális Bizottsággal, ami azért van, hogy a település
kulturális életét fejlessze, legyenek rendezvények, azt támogassák. Ha bele gondol a
testület, hogy kellenek a közösségi programok, mint pl. a Kengyelfutás, vagy a
falunap ami ugyan csak egy évben volt, de sikeresnek bizonyult. Amennyiben ez
valóban el éri a célját és beválik, úgy azok az emberek is részesülhetnek ebben a
programban, akik nem jogosultak különböző támogatásokra, de itt élnek a
községben. Szerinte a programra szánt összeg elosztva a falu lakosságára,
egyáltalán nem nagy összeg. Támogatja ezt a kezdeményezést, mert nagyon össze
kell fogni a települést, kellenek a rendezvények. Kengyel elég szép kis település, a
teret főként még egy kis mű megvilágítás is látványosabbá teszi, ezzel még
fokozódik, feldobja a hangulatot, biztos szép lesz. Úgy érzi, érdemes támogatni.

Rimóczi Jánosné:
Elmondja, mivel még 2011. évre nincs lekötött költségvetés, azt javasolja
amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület hogy emeli az ösztöndíj összegét és
kötelezettséget vállal, a szociális kereten belül megkeresik annak a lehetőségét,
hogy az ösztöndíj pályázathoz a szükséges összeget betervezhessék. Valójában az
ösztöndíjnak az átutalása 2011-ben aktuális, a 2011. évi költségvetésbe kell a
szükséges összeget megtervezni.

Nagy Szilárd polgármester javaslatára a karácsonyi és szilveszteri ünnepek
lebonyolításának megszervezésére 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a
Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta.

81/2010./XI.11./ sz. önkormányzati H a t á r o z a t

a karácsonyi, szilveszteri ünnepekhez kapcsolódó programok
megszervezésére

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testület
hozzájárul a karácsonyi, és szilveszteri ünnepekhez
kapcsolódó programok megszervezéséhez.
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Felhatalmazza a Képviselő-testület Nagy Szilárd
polgármester urat közösen az Egészségügyi, Szociális,
Művelődési és Oktatási Bizottsággal az ünnepi programok
megszervezésére, és lebonyolítására.

Határidő: 2010. december 05.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Németh Lajos a bizottság elnöke

Ezt követően Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kengyel Község
főtere karácsonyi díszkivilágításának vásárlására vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot
hozta.

82//2010./XI.11./ sz. önkormányzati H a t á r o z a t

a települési főtér karácsonyi díszkivilágítás vásárlására.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul
a települési főtér karácsonyi díszkivilágítás vásárlásához, melyre
felhatalmazza Nagy Szilárd polgármester Urat.

Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az ünnepi programok és
díszkivilágítás megvásárlására vonatkozó kötelezettségvállalást.
Kengyel Község Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény
alapján az alábbi határozatot hozta.

83/2010./XI.11./ sz. önkormányzati H a t á r o z a t

Kötelezettségvállalás az ünnepi programok és a díszkivilágítás
megvásárlásának fedezetére.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal, hogy a 2010. évi költségvetésen belül
átcsoportosítással biztosítja az 1.260.000,-Ft-ot az ünnepi
programok és a díszkivilágítás megvásárlására.

Határidő: 2010. november 25.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

VIII. NAPIREND:
A falugyűlés összehívására vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés
hangzott el.
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Bódi Marianna: elmondja, a Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és
Oktatási Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, egyetért a falugyűlés
összehívásával az írásos előterjesztésben szereplő időpontban és napirendekkel. és
a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testületet, az előterjesztéssel
kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket mondják el.

Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:

Varga Márta:
Elmondja, nagyon várják az emberek a csatornázással kapcsolatos tájékoztatást.

Ezt követően Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a falugyűlés
összehívására vonatkozó előterjesztést.
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal,
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta:

84/2010./XI.11./sz. önkormányzati H a t á r o z a t

Falugyűlés összehívására.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a falugyűlés
összehívására.

Határidő: 2010. november 12.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

IX.NAPIREND:
Az ülés előtt kiosztott hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre vonatkozó írásbeli előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítések hangzottak el.

Németh Lajos: elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
bizottság a benyújtott pályázati igényt elbírálta. Javasolja a Tisztelt Képviselő-testület
felé, hogy Vida Beatrix kengyeli lakos 5 tanévre 10 hónapon keresztül havi 6.000,-
Ft-al kerüljön támogatásra. Ez a támogatás csak abban az esetben lesz esedékes,
ha a gyermek ebben az iskolában felvételt nyer.

Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is
megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testület felé.

Nagy Szilárd polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a hátrányos helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában való részvételt.

A Képviselő-testület ezután 7 igenlő szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta.

85/2010./XI.11./ számú önkormányzati H a t á r o z a t

az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre

Kengyel Község Képviselő-testülete benyújtja a pályázatát az Arany
János Tehetséggondozó Programban való részvételre.

Támogatja Vida Beatrix /sz: Szolnok, 1996.07.20.. an: Marczika
Angéla/ Kengyel, Thököly út 106. szám alatti lakost, hogy részt vegyen
az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diákot a programban
való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra)
havi 6.000,- Ft ösztöndíjjal támogatja. Amennyiben a támogatott
igazoltan a Varga Katalin Gimnáziumba felvételt nyer, úgy 2011.09.01-
től havonta a Vida Beatrix számlájára az ösztöndíjat átutalja.

A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében
biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt a
Varga Katalin Gimnázium címére küldje meg.

Határidő: 2010. december 10.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

X. NAPIREND:
A „jó tanuló, jó sportoló díj” megalapítására vonatkozó előterjesztéshez az alábbi
szóbeli kiegészítések hangzottak el.

Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
támogatja a „Jó tanuló, jó sportoló díj” megalapítását, melyet a Képviselő-testületnek
elfogadásra ajánlja.

Nagy Szilárd: szóbeli kiegészítésében elmondja, jó lenne ösztönözni a diákokat, ne
csak arra hogy jól tanuljanak, hanem a sportra is. Úgy tudja, hogy a kengyeli Sport
Egyesület előszeretettel ösztönzi a fiatalokat.

Németh Lajos az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
elmondja, hogy más napirendekre vonatkozóan ülésezett a bizottság. Ezt a
napirendet nem kellett megtárgyalnia ugyan, de beszéltek erről az előterjesztésről. A
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bizottsági tagok véleménye alapján egyetértenek a jó tanuló diákok jutalmazásában,
viszont arra gondoltak, hogy nemcsak a sportolásban elért eredményeket kellene
értékelni. Jó lenne ezt a díjat a tehetség felé, egyes tudományos ágban,
művészetben, képzőművészetben kiemelkedő eredményeket elért, tehetséges
diákok teljesítésének ösztönzésére alapítani. Tehetséges fiatalokat támogatna a
testület, konkrétan nem határozná meg, szélesebb lenne a kör.
Ezért a bizottság javasolja, hogy hozzon létre a Képviselő-testület tehetséges
fiatalok támogatására díjat, de a későbbiekben adnának nevet, illetve döntenének
róla.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a jó tanuló és tehetséges fiatalok
támogatását a bizottsági javaslat szerint azzal, hogy az Egészségügyi és Szociális
Bizottság ezen jutalmazás alapításának részleteit dolgozza ki.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetű
vélemény alapján az alábbi határozatot hozta.

86/2010./XI.11./ sz. önkormányzati H a t á r o z a t

Jó tanuló és tehetséges fiatalok jutalmazására

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testület
támogatja a jó tanuló és tehetséges fiatalok jutalmazását,
díj megalapítását. Megbízza az Egészségügyi, Szociális,
Művelődési és Oktatási Bizottságot ezen díj alapításának
részleteinek kidolgozásával, kitüntető díj címének
meghatározásával.

Határidő: 2010. december 15.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Németh Lajos a bizottság elnöke

XI. NAPIREND:
Játszóterek építésével kapcsolatos írásos előterjesztéshez – mely az ülés előtt
kiosztásra került- az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

Nagy Szilárd polgármester tájékoztatásként elmondja, 2008-ban az Önkormányzat
jóhiszeműen szerződést kötött egy budapesti céggel, az INFO-DATAX Kft-vel, aki
egy játszótér pályázatban lefolytatja a közbeszerzést, és a kivitelezést is egyben. A
Polgármesteri Hivatal folyamatos tájékoztatást kért a cégtől ami elmaradt. A
bonyolító és kivitelező cég a választásokat követően bejelentés nélkül megjelent a
Hivatalban és aláírt szerződés nélkül megkezdte a kivitelezést. Mivel az eljárás nem
tűnt teljesen szabályosnak, három közbeszerzési szakértővel is átnézette a
szerződést, és kiderült hogy törvénytelenül folytatta le a cég a közbeszerzési eljárást.
Időközben már a játszótéri eszközöket is leszállították. Amennyiben aláírásra kerül
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ez a szerződés, akkor nagy valószínűséggel az Önkormányzattól megvonásra került
volna a pályázati összeg.
Felkéri dr. Pető Zoltán helyettesítő jegyzőt, hogy a jogi oldaláról tájékoztassa a
Tisztelt Képviselő-testületet.

dr. Pető Zoltán helyettesítő jegyző elnézést kér a Képviselő-testülettől az anyag
késői átadásáért. A testületi ülést megelőző napon is folytak egyeztető tárgyalások a
két céggel. Elmondja, hogy az INFO-DATAX Kft. hozta a szerződéseket, az
országban sok településen hasonló szerződéseket íratott alá. Tulajdonképpen nem is
volt velük probléma, 2008-tól 2010. augusztusáig az egész ügy lassú volt. Az utolsó
pillanatban derült ki probléma. A közbeszerzési eljárás lefolytatásánál több alapvető
eljárási hiba merült fel. Az anyagot meg sem küldték az önkormányzat számára, az
egész ügyben egymást váltva több faktor cég is be lett bevonva, illetve több
közbeszerzési tanácsadót is megnevezett az INFO-DATAX. Végül is maradt egy
ügyvédi iroda, aki lefolytatta a közbeszerzési eljárást. Ha megtörtént volna a
beruházás, az eljárási hibák alapján lefolytatott közbeszerzést megnyert céggel, a
faktorálást követően a pályázat kiírójától a közbeszerzési eljárásban elkövetett
szabálytalanságok miatt nagy valószínűséggel nem lehetett volna lehívni a nyert
összeget, és a teljes költséget az önkormányzatot terhelte volna. A település nem
esett el a játszóterektől, volt egy megbeszélés, a cég képviselői eljöttek Kengyelre
és amikor kifogást tártak eléjük, rövid vita után Ők ajánlották fel a lehetőséget, hogy
közös megegyezéssel bontsuk fel a szerződést.
2012-ig van lehetősége az önkormányzatnak, hogy megvalósítsa ezt a projektet,
véleménye szerint jövő tavasszal ez a két játszótér talán még jobb műszaki
tartalommal a két tervezett helyen állni fog. A további eljárásokat nem befolyásolja az
INFO-Datax Kft-vel kapcsolatos eljárás. Bizonyos munkát végeztek, munkadíj jár
nekik, méltányos összegben meg lehet velük egyezni, bízik abban, nem lesz
jelentős az önkormányzat számára. Ez a két projekt meg fog valósulni emelt
műszaki tartalommal.

Nagy Szilárd polgármester kéri hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
Kozák Ferencné:
Hozzászólásában elmondja, ezért lesz szükség a települési referensre, hogy ilyen,
vagy ehhez hasonló eset ne történjen meg a településen.

Nagy Szilárd polgármester a jegyző úr tájékoztatójával kiegészített játszóterek
építésével kapcsolatos anyagot szavazásra bocsátja.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.

87/2010./XI.11./ számú önkormányzati H a t á r o z a t

A játszóterek építésével kapcsolatos tájékoztatóra
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Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
játszóterek építésével kapcsolatos tájékoztatót
e l f o g a d t a

Egyebek:

Nagy Szilárd polgármester az alábbi tájékoztatást adja a Képviselő-testület felé az
elmúlt időszak jelentősebb eseményeiről:

 Az OTP Bank Nyrt-vel aláírta a szerződést hogy 180 napon belül
telepíteni fogják a Bank automatát elsődleges felmérések szerint a
házasságkötő terem mellé. Ezt követően bejelentkezett egy másik bank
is, bank- automata elhelyezésére.
 Bejelenti, dr. Bozó József háziorvosnak eltörött a lába, akinek ezúton
kíván mielőbbi gyógyulást. Ő nyugdíjba is vonul 2011. január 1-el,
helyettesítésre Dr. Litkei Tamás doktor úrral - aki Cibakházáról fog ide
járni – szerződés kötése van folyamatban egy éves időtartamra. Litkei
doktor úr felé bizalma töretlen, és bízik abban hogy jól fog majd
teljesíteni.
 Folyamatban van a Petőfi úti járda felújítása
 Az Erzsébeti erdőből a közmunkások elkezdték begyűjteni a száraz,
elkorhadt fákat, és szeretnék szociálisan szétosztani rászorultsági
alapon. Ezt a szociális hálózatot folyamatosan készítik a munkatársak,
melyből a jegyző úr segítségével döntenek.
 Fontosnak tartja tájékoztatni a testületet arról, hogy nemrég alakult meg
a „TE.V.É.K. Tegyünk Valami Értékeset Kengyelért” Ifjúsági Alapítvány,
akik megkeresték a NEFAG-ot és Ők is az önkormányzat rendelkezésére
fogják bocsátani a tulajdonukban lévő elkorhadt, száraz fákat, amely
szintén kiosztásra kerül a lakosok között.

Németh Lajos kérése, hogy az iskola előtt lévő parkoló lentebb van az úttestől, és az
egész terület –bele értve a posta körül is – esőzéskor vízben áll. A nagy forgalom
miatt jó lenne feltölteni ezt a szakaszt.

Mivel több tárgy nincs, a polgármester megköszöni a megjelenést és szünetet rendel
el a zárt ülés megkezdése előtt.

Kmf.

Nagy Szilárd dr. Pető Zoltán
polgármester helyettesítő jegyző


