
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. október 13-án
megtartott soros 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. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsos
Papp János a Kegyelet Kft ügyvezető igazgatója
Búzás Péterné a Kegyelet Kft. képviseletében
Boda György a Szentesi TĐ Technik Kft. képviselője
a lakosság köréből 9 fő

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi
tagok közül mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a
módosítással, hogy a testület 8. napirendként a Lengyelországi kistérség és
Kengyel Község Önkormányzata közti partnerségi megállapodás megkötéséről szóló
előterjesztést, valamint 9. napirendi pontként a Képviselő-testület 53/2011./VI.16./számú

határozatának kiegészítésére készült előterjesztést tárgyalja meg. Ezt követően kéri a
testületet, hogy napirend előtt a köztemető működéséről a temető üzemeltetőit,
illetve Boda György urat hallgassák meg, aki a pellet kazánról szeretne információt
adni a Képviselő-testületnek.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagok egy részét a meghívóval, illetve az ülés
előtt mindenki megkapta.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta:

N A P I R E N D E K:
1. Beszámoló az ÁMK Általános Iskolája munkájáról /írásban/

Előadó: Németh Lajos ÁMK igazgató

2. Beszámoló a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról /írásban/
Előadó: Kozák Ferencné óvoda vezető

3. Előterjesztés a volt gépállomás területén lévő önkormányzati tulajdonú telekrész
értékesítésére /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

4. Előterjesztés Kengyel Község Önkormányzatának az építészeti örökség helyi
értékeinek védelméről szóló önkormányzati rendeletéről /írásos anyag később kerül
kiküldésre/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

5. Előterjesztés a „Bursa Hungarica” önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való
csatlakozásra /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző



6. Előterjesztés Székely-magyar rovásírásos helységnév-jelző táblák kihelyezésére
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

7. Előterjesztés gyalogos átkelőhelyek létesítésére /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

8. Előterjesztés a Lengyelországi kistérség és Kengyel Község Önkormányzata közti
partnerségi megállapodás megkötéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

9. Előterjesztés a Képviselő-testület 53/2011./VI.16./számú határozatának
kiegészítésére /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Ezután kéri a képviselőket, ha van kérdésük, tegyék meg.

Németh Lajos:
 A település mellett elhúzódó műúttal kapcsolatban kérdése, olvashattuk a

Néplapban, hogy számos hasonló út javításra pályázott a megye,
településünkről viszont nincs szó, talán mert már nincs rá keret? Jó lenne
ha az utunk másik fele is megépülne.

Kovács Gyula:
 A kerékpárúttal kapcsolatban kérdése, hogy Kengyel- és Martfű közötti

szakaszon van-e már előrelépés, mert tapasztalta, hogy a Martfű- Szolnok
közötti kerékpárút elkészült, és már használják.

Varga Márta:
 Elmondja, elég jó minőségben sikerült rekonstruálni, illetve kijavítani a község

úthálózatát. Az évek-óta saját portájuk előtt parkoló nagy autókkal
kapcsolatban elmondja, vannak olyan területek ahol szinte karavánban állnak
az utcákon, ezért az út egyik oldalát az foglalja el és az teszi tönkre, a másik
oldalát pedig a forgalom fogja tönkre tenni. Szeretne javaslattal élni, most már
ne nyomozzuk hogy kié az autó, hanem az fizessen közterületi díjat, aki
használja. Erre javasol havi 1000 Ft-os díjat autónként. Szerinte nem áll olyan
jól az önkormányzat, hogy más szándékos kárait folyamatosan rendbe tartsa,
s úgy gondolja, hogy ebből lehetne képezni egy útalapot, amit fel lehetne
használni az útjavításra. Nem lehet elvárni, hogy helyre állítsák a tönkre tett
utakat, a Kinizsi út is be lett ugyan javítva, de valószínűleg a télen szintén
tönkre fog menni.

Csabainé Bártfai Margit:
 Jelzést kapott a lakosság köréből, hogy az útjavításnak vége van, de az Arany

János út és a Béke út kereszteződése után az Arany János úton a zúzottkő
burkolat javítás nem történt meg.

Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a kérdésekre a napirendi pontok
megtárgyalása után ad választ.



Ezután a polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a
tisztelt Képviselőt-testületet.

 Másfél hónapig Magyarországon teljesen leállt a pályázatok elbírálása.
Örömmel ad tájékoztatást a csatornázásról, az októberi bírálati programban
ugyan nem szerepel a második forduló elbírálása, a novemberiben viszont
szerepelni fog.
A kivitelezés közbeszerzése várhatóan 2-3 hét múlva elkezdődhet. A
műszaki ellenőrre és a projekt menedzsmentre a jövő héten kiírásra kerül a
közbeszerzési pályázat, és amint a jövő évben az időjárás engedi,
elkezdődhet a kivitelezés. Egyébként erről az interneten és a Futár újságban
egy cikk fog megjelenni a projekt menedzsmenttel, aki részletes tájékoztatást
ad a csatornázás eddigi üteméről, és arról, hogy jelenleg hol tart a
beruházás.

 Szeptember 16-án tárgyalt Lengyel István esperes úrral, aki felhívta figyelmét,
ha védelem alá helyezi az önkormányzat a templomokat, akkor 100 %-os
állami támogatásból az egyházat felújíthatják.

 Falunap apropóján fogadták a Lengyel delegációt Jordanow kistérségből, akik
nagy megelégedéssel voltak községünk iránt. A falunap rendkívül jól sikerült,
melyet a vendégek is megerősítettek egy köszönő levélben.
A falunap apropóján kínai befektetők is településünkre érkeztek, akik
megtekintették a termál kutat és Bagimajor látványosságát is.

 Szeptember 20-án kistérségi ülésen vett részt. Több beadandó pályázatról
született döntés, melynek sikeressége jelentősen érintheti a mi kistérséghez
kötődő viszonyainkat is.

 A napokban megkereste Dr. Konrád Ede állatorvos, aki a szolgálati lakásán a
nyílászárókat szeretné felújíttatni, és ennek költségeit szeretné a lakbérbe
beszámíttatni. A beszélgetés során arra jutottak hogy eláll az ajánlattól, hiszen
az Ő házánál komolyabb befektetésre van szükség.

 Szeptember 23-án Víz-Csatornamű taggyűlésen vett részt, ahol
megválasztották az FB új tagját, dr. Bozó Andreát, aki az FB elnöke lett.

 Októberben a Bagimajorért Egyesület ülésén vett részt, ahol a meghívott
vendég Kispál László vállalkozó a Bagimajorban található építési törmelékről
elmondta, hogy tölteléknek szolgál a megépítendő parkoló alá. A kilátó és a
halastó építése hamarosan elkezdődik.

 Október 5-én Szolnokon a Városháza dísztermében a Magyar
Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke Dr. Gémesi György
fórumán vett részt, melynek témája az új önkormányzati törvény volt.

 Október 6-án a Kunkorgó Hagyományőrző Egyesület meghívásának tett
eleget, a napirend többek között a gépállomás területéről és sorsáról zajlott.
Az Egyesület vállalta, hogy társadalmi munkában segítenek a gépállomás
közösségi térré való átalakításában is, és szeretnék ha felpezsdülne a falu
élete.

 Október 7-én a Bunge Zrt igazgatójánál járt, aki elmondta, hogy jelenleg 35
kengyeli főállású dolgozójuk van, akik érdekét figyelembe véve biztosítják
támogatásukat az önkormányzat részére a Martfű-Kengyel közötti kerékpárút
megépítéséhez.

 Október 10-én az idősek világnapja alkalmából köszöntötték az Idősek
Otthona lakóit. 2011-ben megpróbálnak egy pályázati forrást bevonni a
kistérséggel, melyet szintén 100 %-ban támogat az UNIÓ. Szeretnék felújítani
az egész lelakott épületet.



 E hó 12-én a kengyeli Gyalogos Egyesület engedélyt kért ahhoz, hogy
havonta 1 alkalommal használhassa a Művelődési Házat díjmentesen, az
Egyesület a LEADER pályázaton indul, és ehhez van szükség nekik néha
rendezvényt tartani.

 Szintén ezen a napon tárgyalt a rendőrség képviselőivel, akik tájékoztatták,
hogy bűnügyileg Kengyel település a környék kevésbé veszélyeztetett
települései közé tartozik. Kérésük, a polgárőrség mostani helyén, a Tűzoltó
szertárban szeretnének irodát kialakítani, ahová egy rács felszerelését, illetve
internet bekötését kérnek.

 A mai napon tárgyalt a Főkefe Non-Profit KFt-vel, akik szántóföldi
zöldségtermelésre adnák a vállalkozásukat, és szeretnének egy területet
igénybe venni Kengyel közigazgatási területén. 1,4 miliárd forintot nyertek
UNIÓS pályázaton, és ennek kapcsán szeretnének terjeszkedni, 20-25 fős
megváltozott munkaképességű helyi lakost tudnának alkalmazni a
közeljövőben. Az általuk kiválasztott terület a Csemete kert, mely a NEFAG
tulajdona, így először velük kell megegyezniük. Mindent meg fog tenni annak
érdekében, hogy a vállalkozás Kengyelre települjön.

Kiigazítás:
Ezután Nagy Szilárd polgármester a 2011. augusztus 31-én megtartott ülés
jegyzőkönyvét szeretné pontosítani, amiben félreérthetően került be Turcsányi Gyula
neve, mely úgy szólt, hogy Turcsányi Gyula ott hagyta felét a törmeléknek a Bugyi
féle háznál. Természetesen Ő társadalmi munkában végezte a szállítást, amíg ideje
engedte. Viszont az aratási szezon elkezdése miatt nem tudta tovább folytatni a
törmelék elszállítását. Így is köszönettel tartozunk Turcsányi Gyulának az elvégzett
munkáért.

A polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóját elfogadni
szíveskedjenek.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a tájékoztatót
elfogadták.

NAPIREND ELŐTT:

Nagy Szilárd polgármester szeretettel köszönti a temető üzemeltetőit, akiket a
lakosok visszajelzése miatt hívott meg az ülésre. Kéri, adjanak tájékoztatást, mi az
oka hogy mostanában a lakosság úgy látja, hogy elhanyagolt a köztemető, és nem
olyan mint egy évvel ezelőtt.

Papp János a Kegyelet Kft. igazgatója elmondja, amikor átvették ezt a szolgáltatást,
kivitették az előző évi szemetet is. Módosítottak a temető üzemeltetésében, helyi
alkalmazottat foglalkoztatnak. Egész évben folyamatosan nyírták a füvet, rendben
tartották a temetőt. Az utóbbi időben kezdték kihordani a szemetet, ami köztudott,
hogy ilyenkor ünnep közeledtével több szemét gyűlik össze. Közben lerobbant a
szemétszállító autó, de folyamatos a kiszállítás, a csúszásnak ez volt az oka.
Ismételten jelentkezik az a probléma, ami évekkel ezelőtt volt, hogy a kerítés mellé
hordják a szemetet, mely plusz feladatot, plusz költséget jelent részükről. Kéri a
lakosság segítségét, vigyék ki a szeméttárolóba a szemetet, jönnek az ünnepek,



fokozatosan figyelni kell rá. Sajnos minden temetőben vannak olyan sírok és itt is
amelyekhez nem járnak hozzátartozók, nem gondozzák, de a KFt. nem tarthatja
karban anélkül, hogy hozzájárulást nem kapnak. Ez nem egyedi, hanem országos
probléma. Mindenszentek közeledtével megnyitják az üzletet, lesznek virágok,
koszorúk. A kolleganő a temetőhöz közel lakik, bárki könnyen megtalálja.

Kérdések, hozzászólások:

Varga Márta:

Szerinte nem elegendő amit a Kft. végez. Meg szokott dolog volt, hogy a
temetőgondnok, illetve valaki mindig tartózkodott a temetőben. A lopások is rendkívül
elszaporodtak, mert gazdátlan a temető. A szemétszállításról pedig elmondja, ha egy
hozzátartozótól 25 évre elkérik a szemétszállítási díjat, akkor az a minimum, hogy ott
rendszeres felügyelet legyen, és nem lenne a kerítés köré sem dobálva a szemét, ha
ott állandó ember tartózkodna.

Javasolja a Kft.-nek, ha továbbra is szeretnék a szolgáltatásukat nyújtani,
gondoskodjanak minél hamarabb temető gondnokról, és megfelelő kengyeli lakosról.
Lehet, hogy Ő abban az időszakban fog ott tartózkodni, amikor szükséges. Ne várják
meg, hogy aláírás gyűjtés legyen ez ügyben.

Papp János:

A lopással kapcsolatban elmondja, hogy pl. júliustól 30 m. kerítést elloptak a temető
körül. Ígéri, amint ki tudja gazdálkodni egy temetőgondnok bérét pluszban, azonnal
ki fog helyezni egy helyi lakost. A Remondisz Kft.-nek olyan árai vannak, ami szintén
nem gazdálkodható ki. Nagyon sok temető van gondnok nélkül, úgy látja, hogy a
jelenlegi kolleganő el tudja látni ezt a feladatot, a temetőbe külön gondnokot most
nem tudnak biztosítani.

Nagy Szilárd polgármester megköszöni a Kegyelet Kft. képviselőinek a megjelenést,
és kéri, legyenek szívesek úgy gazdái lenni a temetőnek, mint eddig voltak.

Ezután Nagy Szilárd polgármester sok szeretettel köszönti Boda
György urat, a TĐ Technik Kft. képviseletében, akit Orovecz Mihály bizottsági tag
javaslatára hívtak meg a pellet fűtéssel kapcsolatban. A megújuló energia és
takarékosság ami köré csoportosíthatjuk ezt a technológiát, mely a felvázolt tervek
alapján nem kerül költségébe az önkormányzatnak. Kéri Boda Urat a technológia
rövid ismertetését tegye meg a képviselők felé.

Boda György a Szentesi TĐ Technik Kft. képviselője elmondja, gépgyártással, pellet
kazánok gyártásával és az agri pellet gyártásával is foglalkozik a cég. A pellet
fűtésről ha beszélünk, megkülönböztetünk fa pelletet, illetve agri pelletet, amely a
lágyszárú növények újrahasznosításáról szól tüzelő anyagként. Ez a fűtési
technológia magas beruházási költséggel jár, viszont a cég vállalja, hogy a kazán
kitelepítésével és a pellet logisztikájával távhőt szolgáltat. A fizetés viszont a mért és
fogyasztott hőmennyiség után történik havonta. Amit érdemes erről tudni, hogy 1 m3



gáz mennyiséget 2 kg pellettel ki lehet váltani, és ez kb. 20 %-os
költségmegtakarítást jelent a mai gázárakhoz viszonyítva már az első hónapokban is.

Nagy Szilárd : Kérdése, hogy ennek az üzemeltetéséhez kiszolgáló személy nem is
szükséges?

Boda György: Elmondja, aki ide hozza a pelletet, az befűt, este jön és elviszi a
hamut. Ugyanúgy működik mint a gázkazánoknál a hőszabályozás, termosztáttal
állítható a kívánt hőmérséklet. Különböző méretű tárolókkal felszerelhető a kazán,
és az adagoló rendszer beállításával önmagát több napig is ellátja fűtőanyaggal.

Nagy Szilárd: községünkben a legnagyobb fűtésköltséggel járó intézmény az ÁMK
Általános Iskolája és ebben az esetben mekkora helyigénye van egy ilyen
fűtéstechnológiának?

Boda György elmondja, a helyi adottságok szerint egy konténert helyeznének el az
iskola nagy kéménye mellé és a fűtéscsövek közé, így bontás nélkül a meglévő
fűtéstechnológia mellett beüzemeltethető a pellet kazán ugyanabba a fűtéskörbe.

Kovács Gyula kérdése, hogy mennyi összegbe kerül mindez az Önkormányzatnak,
és hogyan éri ez meg, 20 % megtakarításról volt szó, ez több év alatt térül meg?

Boda György elmondja, hogy az önkormányzatnak ez pénzébe nem kerül. A cég
részéről ez egy hosszabb távú beruházás, melynek 4-5 év a megtérülés ideje. Az
energia szektorban drágulás várható folyamatosan évről évre, olcsóbb nem lesz a
jövőben sem. Ha letelepítik ezt a rendszert, akkor felmerülhet igény a lakosság és a
gazdák részéről is a megújuló energiára. Értékké akkor válik egy ilyen rendszer,
amikor saját maguknak kitermelhető az alapanyag a fűtésszezonra. Ezekben a
kazánokban az összes lágyszárú növényekből készült pelletet el lehet égetni. Ha ez
az igény meg nő, akár lehetne egy pellettálló üzemet is helyben működtetni, ami
saját igényeik mellett a térség igényeit is kielégíthetné.

Kozák Ferencné elmondja, a napokban Güsszenben megújuló energia telepeket
látogattak a LEADER alapítvánnyal, BIO massza üzemet, napelem üzemeket.
Nagyon jó tapasztalatokkal tért haza, így ezen a lehetőségen is el kell gondolkodni,
mert az Önkormányzatnak egy kiugrási lehetőséget jelentene, hozná a következő
lehetőséget, hozná a befektetőket, a környező településeknek mintát mutatna.
Fontos, hogy az amit megtermelünk a környéken, a lágyszárúakra és egyebekre
építve az Önkormányzat is bekapcsolódjon, és elkezdje ezt a lehetőséget amit ide
hozott Boda Úr, főként hogy nem kell hozzájárulni. Úgy gondolja, hogy ez a jövő és a
jövőbe kell tekinteni, el kell indulni. Figyelembe véve a 20 % fűtés megtakarítást, az
sem kevés.



Németh Lajos elmondja, előnyösnek látja ezt a fűtési lehetőséget az Iskolánál, a
kazán már elég régi, cserélni kellene, és ez is fontos szempont, valamint a
fenntartása, karbantartása még nincs is benne az energia költségben.

Bódi Marianna javasolja, mielőtt döntene a testület, próbaüzemeltetéssel kellene
meggyőződni, illetve meggyőző referenciára lenne szükség. Túl szépnek látja ezt az
ajánlatot, ezért amennyiben lehetséges, talán szeretne látni egy működő pellet
kazánt is.

Nagy Szilárd polgármester összegezve az elhangzottakat, támogatja a megújuló
energiákat és ezt a beruházást. Kéri igazgató urat, hogy az önkormányzati törvény
elkészültéig is mérjék fel az intézményeket, és javasolja a Képviselő-testület felé a
lehetőség átgondolását.

Megköszöni Boda Úrnak a tájékoztatót, Oravecz Mihálynak pedig hogy segített
ennek a kapcsolatnak létrejöttében, s bízik abban hogy gyümölcsöző együttműködés
lesz belőle.

I.NAPIREND:

Az ÁMK Általános Iskolája munkájáról készült beszámolóhoz az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:

Németh Lajos az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az ÁMK Általános Iskola
beszámolóját.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.

65/2011./X.13./ Kt.

H a t á r o z a t

az ÁMK Általános Iskolája munkájáról

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az ÁMK Általános Iskolája munkájáról
készült beszámolót

e l f o g a d j a.

II. NAPIREND:
A Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról készült beszámolóhoz az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:

Németh Lajos az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
elmondja, a bizottság megtárgyalta az Óvoda működéséről szóló beszámolót, melyet
a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasol.



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Napsugár Művészeti Óvoda
munkájáról készült beszámolót.

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

66/2011./X.13./ Kt.

H a t á r o z a t

a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról
készült beszámolót

e l f o g a d j a.

III. NAPIREND:
A volt gépállomás területén lévő önkormányzati tulajdonú telekrész értékesítésére
vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot, melyet elfogadásra javasol a
Képviselő-testületnek.

Kérdést tettek fel:
Kovács Gyula és Németh Lajos képviselők.
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a
Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta.

67/2011. (X.13.) Kt.

H a t á r o z a t:

A volt gépállomás területén lévő Önkormányzati tulajdonú telekrész
értékesítésére

1. A Kengyel Község önkormányzatának tulajdonában lévő, kialakítás alatt álló
707/14 hrsz-ú ingatlanból 600 m2-t értékesítésre kijelöl, valamint hozzájárul a
707/12 hrsz-ú ingatannal történő összevonásához.



2. Értékesítés előtt az ingatlan értékbecslését el kell végeztetni. A
telekalakítással, értékbecsléssel, adás-vételi szerződéssel, tulajdonjog
bejegyzéssel kapcsolatos teljes költség a vevőt terheli.

3. Az ingatlan értékesítése érdekében felhatalmazza a polgármestert az
értékbecslés elvégeztetésére, az adásvétel lebonyolítására, azzal a
kikötéssel, hogy az értékbecsléstől függetlenül a vételár 570 Ft/m2 nettó árnál
kevesebb nem lehet.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

IV. NAPIREND:
Az építészeti örökség helyi értékeinek védelméről szóló rendelet-tervezethez az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Dr. Fekete Nóra jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, rendelet alkotásról van
szó. Erre a rendeletre azért van szükség, mert a Bagimajori Kápolna felújításához
pályázatot szeretnének benyújtani, melynek feltétele hogy védetté kell nyilvánítani a
kápolnát. Ennek érdekében Lengyel István esperes úr benyújtotta kérelmét.
Egyenlőre 2 épület kerül be a rendeletbe, a Római Katolikus templom és a Kápolna.
Elmondja, hogy a Református templom épületét is szeretné a rendeletben védetté
nyilvánítani, de ehhez arra van szükség, hogy a Református Egyház képviselője,
vagy a lakosok közül kérje valaki.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Varga Márta javasolja a rendelet-tervezet elfogadását, a Református egyház védetté
nyilvánításának kiegészítésével.

Dr. Fekete Nóra elmondja, korábban már beszéltek a református lelkész úrral, aki
elmondta hogy szeretnének pályázni és felújítani a templomot. Jelenleg nem tudták
vele felvenni a kapcsolatot, mivel külföldön van, nem tudtak vele tárgyalni. Viszont
a Bagimajori kápolna esetében szükség van a rendelet elfogadására, ugyanis a
pályázatot be kell nyújtaniuk a napokban. A rendeletet a következő testületi ülésen
is lehet módosítani.

Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az épített
örökség és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelet-tervezet
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján megalkotta a
következő rendeletét.



KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2011. (X.15.)

önkormányzati rendelete
Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Épített Környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6 § (1) bekezdés b.) pontja és az 57 §
(3) bekezdése b.) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8 §
(1) bekezdése és 16 §-a az építészeti örökség helyi védelmének szakmai
szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet alapján a helyi jelentőségű
építészeti értékek védelméről a következő rendeletet alkotja:

A helyi védelem tárgya, célja és irányítása

1. §

(1) E rendelet célja Kengyel településképe és történelme szempontjából
meghatározó épített értékeinek védelme a település épített örökségének
jellemző karakterének jövő nemzedék számára történő megóvása.

(2) A település épített értékei – tulajdonformára való tekintet nélkül a nemzet
kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz
méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.

(3) A helyi értékvédelem feladatai:

a) A különleges oltalmat igénylő településszerkezeti településképi, táji,
építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-, ipari-
agrár szempontból védelemre érdemes.

b) A helyi védelem kategóriái
 településrész
 utcaképek
 épületegyüttesek, épületek és épületrészek, építmények
 műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek
 természeti értékek /táji természeti/

továbbiakban együtt védett értékek – körének számbavétele és
meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és
a lakossággal történő megismertetése.

c) A védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve
megújulásuk elősegítése.



2. §

Az 1. § (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése érdekében, - a
mindenkori rendezési terv értékvizsgálati munkarésze alapján – a helyi védelem alá
helyezett értékeket az önkormányzat e rendelet 1 sz. mellékletében határozza meg.

A helyi védelem irányítása és szervezése

3. §

A helyi védelem irányítását, szervezését a 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 5. § (1) e.)
szerint, a polgármester a főépítész közreműködésével végzi. Ehhez a munkához az
érintett helyi társadalmi szervezetek, valamint az érintett tulajdonosok közreműködő
segítségét kell kérni.

A rendelet hatálya

4. §

(1) E rendeletet Kengyel Község közigazgatási területén kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező társulásra.

Védetté nyilvánítás és annak törlése

5. §

(1) Védetté nyilvánításról vagy annak törléséről a Képviselőtestület dönt, figyelembe
véve az 1. § (3) bekezdésében felsorolt védettségi kategóriákat.

(2) Védetté nyilvánításra, illetve annak törlésére bárki javaslatot tehet a Kengyel
Község önkormányzatánál, aki a megbízott települési főépítész véleményét kikéri, a
főépítész véleményével kiegészíti, majd kikéri az érintett helyi társadalmi
szervezetek, valamint az érintett tulajdonos(ok) - ha nem azonos(ak) a
javaslattevővel - véleményét, majd ezen véleményekkel felszerelve azt a
Képviselőtestület elé terjeszti. A javaslatban szerepelni kell a védelemre javasolt
érték pontos megnevezésének, rövid leírásának, illetve törlési kérelem esetén az
ok(ok) részletes feltárásának.

(3) A község területére készülő valamennyi új rendezési tervnek, illetve a meglévő
módosításának rendelkezniük kell építészeti értékvizsgálati munkarésszel, amely
megalapozhatja a védetté nyilvánításra, avagy annak törlésére vonatkozó
döntéseket.



(4) Védettséggel kapcsolatos javaslat – ha az nem a rendezési tervvel együtt
készített értékvizsgálati munkarésze – az erről szóló döntést megelőzően – a
helyben szükséges módon 30 nappal közszemlére kell tenni.

6. §

(1) Védetté nyilvánításra, illetve a védettség törlésére a Képviselőtestület döntése
alapján kerülhet sor. A döntésről írásban értesíteni kell:

- a védelemmel, vagy a védelem megszűntetésével érintett ingatlan valamennyi
tulajdonosát

- a javaslattevő(ke)t

- a körzeti Földhivatalt

- illetékes építésügyi hatóságot

(2) A helyi védelem alá vonást az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni, amelyről
az ingatlan tulajdonosát előzetesen, írásban kell értesíteni – melyről a jegyző
gondoskodik.

7. §

(1) A területi és egyedi védelemre kijelölt (építészeti) értékekről a település
Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet. Ebből kitűnik a védett érték minden
lényeges adata, nevezetesen: az ingatlan címe (megnevezése), helyrajzi száma,
tulajdonosa és annak lakcíme, használója és annak lakcíme, a védett érték rövid
leírása, fényképe (esetleg fotódokumentációja), építésének, keletkezésének
időpontja és körülményei, esetleges felújításának/felújításainak időpontja(i).
(2) A helyi védelmet megkülönböztető módon utalva a jóváhagyó rendeletre, a
hatályos szabályozási tervlapon is fel kell tüntetni.
(3) A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.

8. §

(1) A helyi védelemre kijelölt (építészeti) értékeket, melyeket e rendelet 1. sz.
melléklete tartalmaz, táblával meg kell jelölni, amit a tulajdonos a
műemlékvédelemről szóló törvény szerinti módon tűrni köteles. Ez alól kivételek a
szobrok, a köztéri műalkotások, illetve az emléktáblák. A jelzés elhelyezéséről és
fenntartásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2) A tábla kihelyezése előtt az épület tulajdonosát a kihelyezésről értesíteni kell.

(3) A táblát az épület építészeti elemeihez igazodóan, annak jól látható részén kell
elhelyezni.



9. §

(1) A helyileg védett építészeti értékeket rendeltetésüknek megfelelően, ahhoz
méltóan kell használni.

(2) A helyi védelem körébe tartozó épületeken, épületrészeken, építményeken külső
vagy belső felújítási, átalakítási, bővítési, bontási munkát, továbbá olyan
beavatkozást, amely azoknak megjelenésére bármilyen hatással van csak a
települési főépítész előzetes, írásbeli véleményezése mellett, építési engedély
birtokában lehet végezni.

A helyi védelemben alkalmazott védettségi kategóriák és fogalmak
10. §

(1) E rendelet alkalmazása során:
a) Védett településrész: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított
településrész, ahol az épített környezet a maga építészeti egységében,
hangulatában és karakterében élvez védelmet.
A védett településrész értékét jelentheti a telekszerkezet, beépítési mód és
építési vonal, vagy a településkarakter, mely a települési építészet jellegzetes
elemeinek, szerkezeteinek, formáinak, anyagainak és színvilágának
együttese.
b) Védett utcakép: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan
épületegyüttes, ahol egy utca, vagy utcaszakasz a maga egységében képvisel
helyi értéket. Ahol a helyi értéket képviselő épületek védelmén túl, a
közbeékelődő ingatlanokkal, épületekkel kapcsolatosan is elvárható a védett
karakterhez való igazodás.
c) Védett épület:

 A Képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan épület, építmény,
amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá
építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti, vagy
műszaki- ipari-agrár szempontból jelentős alkotás.

 A védett épület, építmény minden alkotórészét – ideértve a hozzá
tartozó kiegészítő, külső és belső díszítőelemeket is, továbbá
esetenként a használat módját – védelem illeti.
A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősülhet az a telek,
annak használati módja is, amelyen az építmény áll.

d) Védett épületrész: A Képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan
épületrész, amely egészében nem védett építményen, építményben
helyezkedik el.
Védett épületrész lehet különösen az épület tömege, homlokzata, tetőzete,
portálja, lépcsőháza, díszítményei, illetve különleges tartószerkezete.

e) Védett népi/képzőművészeti alkotásra, emléktáblákra vonatkozó
szabályozás:

Védett népi- és képzőművészeti alkotások és emléktáblák az eredeti
állapotnak megfelelő formában és anyaggal az eredeti felállítási helyükön



tartandók fenn. Áthelyezésük csak indokolt esetben lehetséges. Az indokolt
áthelyezéseket a városi főépítész írásos véleményével, a vonatkozó építési
hatósági eljárások szerint kell végezni.

f) Védett természeti értékekre (növényzetre, parkokra, (kegyeleti) kertekre,
fasorokra, zöldfelületekre) vonatkozó szabályozás:

A védett értékek fenntartása, hasznosítása
11. §

(1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.

(2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését, a rendeltetésnek
megfelelő, illetve a védelmet elősegítő használattal kell biztosítani.

A védett értékek szerepe az oktatásban és közművelődésben
12. §

(1) Az építészeti és természeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének
érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett
értékeknek és a velük kapcsolatos ismereteknek a helyi oktatásban és
közművelődésben helyet kell kapniuk.

A védett építmények fenntartásának támogatása
13. §

(1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karbantartási feladatokon
túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő
munkálatok finanszírozásához önkormányzati támogatás adható.

Vegyes és záró rendelkezések
14. §

E rendelet és mellékletei 2011. október 15. napján lép hatályba és rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kengyel, 2011. október 13.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző



16 /2011.( XI.15.) sz. önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete

Védett épület:

1.Katolikus templom Kengyel, Szabadság út 342 hrsz
Épüllt:1934-ben
Tervező:Serviát Illés Budapest
Építész:Kádas János Szolnok

2.Katolikus Kápolna Kengyel, Felszabadulás út 1402/2 hrsz
Épült:1880-as években
Építttető:Baghy család

V. NAPIREND:
A „Bursa Hungarica” önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásra
vonatkozó írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Németh Lajos az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
elmondja, a bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot is. Mivel bizonyította ez az
ösztöndíj rendszer, hogy nagyon eredményes és hasznos a kengyeli tanuló fiatalok
számára, fontosnak tartják a támogatását, a csatlakozást, így a határozati javaslatot
a bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő
határozatot hozta.

68/2011.(X.13.) Kt. H a t á r o z a t

A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásra

Kengyel Község Képviselő-testülete - az 51/2007.(III.26.)Korm.r.18.§ /4/
bek. biztosított jogkörében eljárva – csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához, amelynek
keretében a következő feladatokat kell elvégezni.

1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.
évi fordulójához való csatlakozási szándéknyilatkozatot el kell juttatni a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelő (1244. Budapest, Pf.920) címre.

Határidő: 2011. október 14.



2./ El kell készíteni a pályázati kiírást – az oktatási miniszter által kiadott
részletes feltételnek megfelelően, amelyeket az önkormányzat
hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon közhírelni kell.

Határidő: 2011. október 17.
Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző

3./ Az Önkormányzat az elektronikus adatbázisban rögzíti és elbírálja a
beérkezett pályázatokat.

Határidő: 2011. december 05.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

4./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
támogatásáról szóló szabályzatot a melléklet szerint a Képviselő-testület
elfogadja.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

VI. NAPIREND:
A Székely-magyar rovásírásos helységnévjelző táblák kihelyezésére vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a kengyeli Gitt1-let
tagjai kezdeményezték a rovásírásos tábla kihelyezését, a közútkezelői
engedélyeztetéstől kezdve minden engedélyeztetést beszereztek, valamint a táblát
saját költségeikre elkészíttették. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés
elfogadására, támogatására.

Kéri a testületi tagokat kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.

Németh Lajos kérdése, hová kerülnek elhelyezésre az elkészült a táblák?

Nagy Szilárd polgármester úr elmondja, hogy a Zrínyi és Szabadság út sarkán, illetve
a Benzinkútnál lesz a másik elhelyezve. A későbbiek folyamán lehet szó Bagimajori
tábla kihelyezéséről, de először a hagyományos táblát kell oda elhelyezni, mivel csak
a LEADER-es tábla van kihelyezve.

Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő
határozatot hozta:



69/2011.(X.13.) Kt. számú

H a t á r o z a t:
Székely-magyar rovásírásos helységnév-jelző táblák kihelyezéséről

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
„Kengyel” és „Kengyel-Bagimajor” táblák kerüljenek székely-magyar
rovásírással a latin betűs helységnév-jelző táblák mellé.

Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

Ezt követően Nagy Szilárd polgármester bejelenti, hogy 2011. október 21-én
/pénteken/ ünnepélyes keretek között megtörténik a rovásírással készült táblák
avatása mind a két helyszínen, melyre mindenkit szeretettel vár.

VII. NAPIREND:
A gyalogos átkelőhelyek létesítéséről szóló írásos előterjesztéshez az alábbi

szóbeli kiegészítés hangzott el:

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testület számára egyhangúlagos döntés
mellett ajánlja azzal a kiegészítéssel, hogy a költségvetésben a Bagimajori
Turisztikai pihenőhely köré tervezett kerítés fedezetére betervezett 2 millió Ft-ot
csoportosítsa át a gyalogos átkelőhelyek kialakítására. Bár a bekerülési költség
éppen nem alacsony, de nagyon nagy szükség lenne mindezekre.

Ezután Nagy Szilárd polgármester a gyalogos átkelőhelyek kialakításának
árajánlataival kapcsolatos tájékoztatásra felkéri Rimóczi Jánosnét a pénzügyi csoport
vezetőjét, aki fontos kalkulációt kapott meg.

Rimóczi Jánosné elmondja, 2 fajta árajánlat érkezett az Önkormányzathoz.

A kisiskola gyalogos átkelőhely kialakításához:

„A” változat: A kisiskolával szemben : 552.742,-Ft.

„B” változat : A Szabadság és Kossuth út kereszteződésében

a zebra megvilágítás költsége: 504.000,-Ft-ba kerülne.

Az Emeletes iskola gyalogos átkelőhely kialakításához :

„A” változat: Kotró doktor úrék kapuja felé csúszna, de ugyan-

akkor elvenné az iskola előtt lévő parkolót az iskola bejáratáig:
925.583,-Ft

„B” változat: Az iskolával szemben, ahol most is átjárnak a gyerekek



oda villanyoszlopot kellene elhelyezni, 822.368,-Ft-ba

kerülne, melyhez 150.000,-Ft-os villanyoszlop áthelyezési költség, valamint
mindegyik variációhoz engedélyeztetési és elhelyezési költség 200.000,-Ft-ba kerül.

Fentiek alapján a Kisiskolánál: az iskolával szembeni kihelyezést javasolják, az
emeletes iskolánál pedig továbbra is az iskola kapubejáratával szemben.

Mindösszesen: A kisiskolánál az „A”, az emeletes iskolánál a „B” változat
javaslatával:

1.725.000,-Ft-ba kerül.

Elmondja továbbá, hogy Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Bagimajori
pihenőhely kerítésére biztosított pénzügyi fedezetét a gyalogos átkelőhelyek
kialakítására át lehet csoportosítani, van rá lehetőség.

Kérdést tettek fel: Kovács Gyula és Varga Márta képviselők.

A kérdésekre Rimóczi Jánosné pénzügyi csoport vezető főtanácsosa adott választ,
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület tagjai egyöntetűen elfogadtak.

Hozzászólás:

Németh Lajos elmondja, a polgárőrök Kedden és Pénteken piaci napokon a tanítás
megkezdése, illetve befejezésekor mindkét iskolánál biztosítják a tanulók részére a
biztonságos átkelést, de ezt mindig nem lehet Tőlük elvárni. Úgy gondolja, hogy a
kihelyezett átkelőhelyek visszatartó hatást gyakorolhat a járművekkel közlekedőkre,
gyorshajtókra.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a gyalogátkelőhely kialakítására
vonatkozó előterjesztést, a határozati javaslat módosításával: „Az önkormányzat a
költségeket a 2011. évi költségvetéséből biztosítja” helyett: „ Az önkormányzat a
költségeket a 2011. évi költségvetésében biztosítja a Bagimajori Turisztikai
pihenőhely köré tervezett kerítés fedezetére betervezett 2 millió forint
átcsoportosításával.”

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő
határozatot hozta.

70/2011.(X.13.) Kt.

H a t á r o z a t:
Gyalogos átkelőhelyek létesítésére

Kengyel Község önkormányzata kiépített gyalogos átkelő-helyet
alakít ki a Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos út 100. és Kossuth Lajos út 48. sz. épületei előtt a
Kossuth Lajos úton.
A Kossuth Lajos út forgalmi rendjét a kivitelezés után
megváltoztatja.
Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési, kivitelezési munkák
előkészítésére, a szerződések megkötésére.



Az önkormányzat a költségeket a 2011. évi költségvetésében
biztosítja a Bagimajori Turisztikai pihenőhely köré tervezett
kerítés fedezetére betervezett 2 millió forint átcsoportosításával.

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

VIII. NAPIREND:
A Lengyel baráti Partnerségi Megállapodás megkötésére vonatkozó előterjesztéshez
az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, és nagyon
örül annak, hogy kialakulhat az első testvér-települési kapcsolata községünknek.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Németh Lajos: elmondja, már a falunapon fel tudták mérni, milyen hatással lesz ez a
barátság. A lakosság egy része is pozitívan fogadta ezt a találkozást, viszont a
vendégek is nagyon örültek a szervezésnek, tetszett nekik a fogadtatás,
vendégszeretetünk. Látták, hogy milyen összetartóak a kengyeliek, szeretnek
szórakozni és jól érezni magukat.

Nagy Szilárd polgármester összefoglalójában külön köszönetet mond igazgató úrnak
és kedves feleségének, akik segítettek ebben az előkészületben. Szavazásra
bocsátja a határozati javaslat elfogadását.

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

71/2011.(X.13.) Kt.

H a t á r o z a t:

a lengyelországi Malopołskie járásban található Jordanow Kistérség és
Kengyel Község Önkormányzata közti partnerségi megállapodás megkötéséről



Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
határozat melléklete szerinti Partnerségi Megállapodás megkötését a
lengyelországi Jordanow kistérséggel, amelynek alapja a kölcsönös
együttműködés a gazdasági, társadalmi és a kulturális élet területén.

Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a megállapodás aláírására.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

IX. NAPIREND:
Az Önkormányzat 53/2011.(VI.16.) Kt. számú határozatának kiegészítéséről szóló
írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot, és egyhangúlag
támogatja, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő
határozatot hozta.

72/2011.(X.13.) Kt.

H a t á r o z a t:

Az 53/2011.(VI.16.) Kt. számú határozat kiegészítéséről

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
53/2011.(VI.16.) Kt. számú határozatot az alábbiakkal egészíti ki:
A KEOP-6.1.0/A/11-2011-0079. „Egy fenntartható életmódot
népszerűsítő rendezvénysorozat megvalósítása a kengyeli
Kossuth Lajos Általános Iskolában” című pályázat elnyerése
esetén a megvalósításához szükséges 239.590 Ft, azaz
Kettőszázharminckilencezer-ötszázkilencven forint önerőt a 2011.
évi eredeti költségvetésében biztosított előirányzatok
felhasználásával biztosítja.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Pályázatkezelő
4. Irattár



A napirendi pontok előtt feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester az alábbiak
szerint válaszolt:

 A Béke út kereszteződésétől az Arany János úton lévő útszakasz kijavításával
kapcsolatban elmondja, az illetékes kolléganővel meg fogja nézetni, hogy oda
valóban nem jutott-e zúzott kő. Amennyiben így történt, akkor megpróbálják
valahogyan pótolni a hiányosságot.

 A területfejlesztési koncepcióban benne foglaltatik 2011-2012-re az
útfejlesztés a Martfű és Kengyel közötti szakaszon. Sajnos, ebbe nem
jutottunk bele, de mindent meg tesz, hogy 2013-ban felújításra kerülhessen
ez az útszakasz is.

 A kerékpárúttal kapcsolatban elmondja, zajlanak a közmű egyeztetések az E-
ONNAL, a Víz- és Csatornaművel, a DUNA-WEBBEL, a MÁVVAL, az
örökségvédelemmel, a régészekkel, jelenleg Kerék Gyula településfejlesztési
referensünk ezen dolgozik minden nap. Október 24-ig kell benyújtani a
pályázatot.

 Varga Márta felvetésével kapcsolatban elmondja, a testület következő ülésén
visszatérnek erre a témára.

A kérdésekre adott válaszokat a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadta.

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

Kmf.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző


