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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05-én, 15,00 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza, kisterme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna, Kovács Gyula, Csabainé Bártfai Margit 
és Varga Márta testületi tagok. 

 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője 
Csűrös Krisztián a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. ügyvezetője 
Dr. Ondok László Törökszentmiklós Városi Önkormányzat jegyzője 
Hajnal-Nagy Gábor könyvvizsgáló 

 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes 
létszámmal megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendre tett javaslatot. 

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
65/2014.(VI.05.) 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 .  

 
 
I. NAPIREND: 
Előterjesztés a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. üzletrész vásárlási szándékáról 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester  
Meghívott vendégek: Csűrös Krisztián a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 Dr. Ondok László Törökszentmiklós Városi Önkormányzat jegyzője 
Hajnal-Nagy Gábor könyvvizsgáló 

(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
Csűrös Krisztián a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. ügyvezetője elmondja, hogy 2013. 
évben a Törökszentmiklós Térsége Víz-Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaságnak volt egy 600 
millió forintos törzstőkéje. Ebben az évben a közműadó 75 millió forint volt. Ekkor rezsicsökkentés is 
volt, ami 9 millió forintot jelentet. Az Energia Hivatalnak befizetett kötelező díj kb. 8 millió forint volt, 
vagyon visszaadás 500 millió forint volt. A felsorolt összegekből jött ki a 600 millió forintos hiány. 
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Dr. Ondok László Törökszentmiklós Városi Önkormányzat jegyzője elmondja, hogy 2013. december 31-i 
állapot szerint  a Társaság sajáttőkéje 75.492.000 forint volt. Ami mostanra már nullát jelent, ezért 
született az a döntés, hogy ne a cég tegyen ajánlatot az Önkormányzatnak, hanem Törökszentmiklós 
Város Önkormányzata. 
 
Hajnal-Nagy Gábor könyvvizsgáló elmondja, hogy a Társaság tulajdonosai tulajdon részarányuknak 
megfelelően osztoznak, ha pozitív eredménye van, vagy ha negatív eredménye van a Társaságnak. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Kovács Gyula és Varga Márta képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Hajnal-Nagy Gábor könyvvizsgáló, dr. Ondok László Törökszentmiklós 
Város jegyzője és Csűrös Krisztián ügyvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Varga Márta testületi tag úgy gondolja, hogy a 392.000 forintos ajánlat nevetséges, ami nem 
hozzáértésből és hanyagságból származik. 
 
Kozák Ferencné testületi tag véleménye szerint, a Társaságtól 2013. október 31-i állapot szerinti 
elszámolást kellene kérni, amiből meglehetne állapítani az üzletrész értékét. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
66/2014.(VI.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. üzletrész vásárlási szándékáról 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. október 31-i 
állapot szerint kéri megállapítani Kengyel település üzletrész értékét a 
Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 
vagyonából. 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
polgármestert  a további intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 

Erről értesülnek: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Törökszentmiklós Térsége Víz-Csatornamű Kft.  
4. Törökszentmiklós Város Önkormányzat 
5. Irattár 
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II. NAPIREND: 
Előterjesztés a „Kengyel közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló 
berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné 
nyilvánításáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester  
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Varga Márta képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester és Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, 
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
67/2014.(VI.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
„Kengyel közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések 
korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2011.(I.27.) Kt. határozatával elfogadott  
közbeszerzési szabályzat 17. §.(5) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Kengyel közigazgatási 
területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” 
tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, az ajánlattételi felhívást visszavonja. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Erről értesül: 

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

 
 
 
III. NAPIREND: 
Előterjesztés a közbeszerzési szabályzat módosítására /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester  
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
68/2014.(VI.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Közbeszerzési szabályzat módosítására 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2011.(I.27.) Önk. határozattal 
jóváhagyott Közbeszerzési szabályzatának 2.§.(2.) bek. szöveg részéből Rimóczi Jánosnét 
törli , helyébe Pozsa Sándorné gazdasági vezető lép. 

 
 

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

 

 

IV. NAPIREND: 
Előterjesztés a településrendezési terv módosításáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester  
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
  
Kérdést tett fel: Kovács Gyula, Kozák Ferencné és Bódi Marianna képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester és Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, 
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
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69/2014.(VI.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A hatályos településrendezési terv módosításáról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete a tulajdonában lévő 653/1 
hrsz-ú terület Kte-1 övezetből Kme övezetbe sorolásához a rendezési terv 
módosítását támogatja, mivel a meglévő, üzemelő   Petőfi úti 614 hrsz-ú 
temetőben a község temetkezési igényei  hosszútávon biztosítottak. 

Az önkormányzat meghatalmazza a polgármestert a településrendezési 
módosításának előkészítésére. 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Erről értesül:  

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

 

 

V. NAPIREND: 
Előterjesztés a JNSZ Megyei Rendőr-főkapitányság részére helyiség felajánlásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester  
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
 
70/2014.(VI.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
 
A JNSZ Megyei Rendőr-főkapitányság részére helyiség felajánlásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Kengyel Áchim András út 3. szám alatti 
ingatlanból 40 m2-es helyiséget felajánl a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság részére 
helyi körzeti megbízotti iroda működtetése céljából. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 
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Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. fekete Nóra jegyző 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 
4. Irattár 

 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd         Dr. Fekete Nóra 
polgármester                jegyző 
 


