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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 09-én, 15,30 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza, nagyterme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna és Varga Márta testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol: Csabainé Bártfai Margit és Kovács Gyula testületi tag. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Fekete Nóra  az önkormányzat jegyzője 
Pozsa Sándorné az önkormányzat gazdaságvezetője 

 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok 5 fő 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a 
kiegészítéssel, hogy az 5. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatot és az ülés zárt üléssé 
nyilvánítását. 

 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
93/2014.(IX.09.) 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 .  
 
 

94/2014.(IX.09.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

Az ülés zárt üléssé nyilvánításosáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. napirendi pontot a helyi 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) a.) pontjában foglaltak szerint zárt 
üléssé nyilvánítja. 
 

N A P I R E N D E K :  
Nyílt ülés 

1. Előterjesztés az ártézi kút felújítására /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
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2. Előterjesztés a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

3. Előterjesztés a Vis Maior támogatás igénylésére a Kengyel, Szabadságút 10 szám alatti 
ingatlanhoz /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

4. Előterjesztés gyalogos átkelőhely létesítésére /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Zárt ülés 
5. Előterjesztés Kengyel közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás 

megvalósítása és üzemetetési feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 

 
I. NAPIREND: 
Előterjesztés az ártézi kút felújítására /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester  
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
községben a régmúlt időszakban több artézi kút üzemelt, ezek közül volt olyan, ami elapadt, de 
valamelyiket mesterségesen lefojtottak. A legjobb minőségű vizet a Református templomnál 
található kút adta. A kút területe a Református egyház tulajdona ezért, a munkák elkezdéséhez az 
egyház hozzájárulására is szükség van. 300 méteres kutat fúrnak a szakemberek. Díszkút 
formájában tervezik a kút kivitelezését. 
 
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az ártézi 
kút felújítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Németh Lajos testületi tag. 
A kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Kovács Gyula testületi tag elmondja, hogy nagyon régóta igény van az ártézi vízre. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
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95/2014.(IX.09.) Kt. 

H a t á r o z a t  
 
Ártézi kút felújítására 
 

Kengyel Községi Önkormányzat felújítja és díszkifolyóval látja el a 
Kengyel Szabadság úti Templomkerti artézi kutat.  
Felhatalmazza a Polgármestert a projekt előkészítésére, és a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény 122/A. § (1) bekezdése 
szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására. Az eljárás megindítását 
jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a 2014. évi előkészítő költségek fedezetére 500 ezer 
forint összeget a tartalék keretéből biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi fedezet kidolgozására, melyet a 
2015. évi költségvetéssel egyidejűleg a Képviselő- testület elé terjeszt. 
 
A közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket 
hívja meg: 
 
AQUAZIT Szolgáltató Kft. 
1093 Budapest Lónyai u. 49. fsz 2.  
Both Benjamin ügyvezető igazgató 
 
GEO-SIVO Kft. 
1112 Bp. Töhötöm u. 27/A  
Vona László ügyvezető igazgató 
 
VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. 
2700 Cegléd, Rákóczi út 72. 
Bitay Endre ügyvezető  
 
A Képviselő-testület elfogadja a bírálóbizottság javaslatát: 
1) A közbeszerzési eljárás nyerteseként a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. 
(2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) ajánlattevőt nevezi meg. Ajánlati ára nettó 
15.000.000,- Ft 
2) A közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja 
3) Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Nagy Szilárd 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Irattár 
 

II. NAPIREND: 
Előterjesztés a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló önkormányzati 
rendelet 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. 
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Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a mezei 
őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról az 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné testületi tag. 
A kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat 
nélkül a következő rendeletet alkotja. 
 

Kengyel községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2014.(IX.10.) önkormányzati rendelete 

 

A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 12/2014.(VIII.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

1. § 

A rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja törlésre kerül. 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Kengyel, 2014. szeptember 09. 

 

 

 
 Nagy Szilárd   Dr Fekete Nóra  

 polgármester jegyző 
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III. NAPIREND: 
Előterjesztés a Vis Maior támogatás igénylésére a Kengyel, Szabadságút 10 szám alatti ingatlanhoz 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester  
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Vis 
Maior támogatás igénylésére a Kengyel, Szabadságút 10 szám alatti ingatlanhoz vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
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 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
96/2014.(IX.09.) Kt. 

H a t á r o z a t  

Vis Maior támogatás igénylése a Kengyel, Szabadságút 10 szám alatti ingatlanhoz 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a  vis maior támogatás részletes szabályairól szóló 
9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján vis maior támogatásra nyújt be pályázatot, a Kengyel, Szabadság 
út 10. szám alatti igazgatási célokat szolgáló épületének helyreállítására 

Az önkormányzat más  tulajdonában lévő épületben az igazgatási feladatait nem tudja ellátni. 

Az Önkormányzat egyben nyilatkozik arról, hogy biztosítással rendelkezik és a káreseményt az UNIQA 
Biztosítóhoz bejelentette. Az önkormányzat a kötelező feladatokat ellátó épületre értékkövető biztosítás 
megkötését vállalja. 

 

Erről értesül: 

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

 

IV. NAPIREND: 
Előterjesztés gyalogos átkelőhely létesítésére /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester  
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
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Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a gyalogos 
átkelőhely létesítésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kovács Gyula, Németh Lajos és Bódi Marianna testületi tagok. 
A 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 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
97/2014.(IX.09.) Kt. 

H a t á r o z a t  

Gyalogos átkelőhely létesítésére 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiépített gyalogos 
átkelő-helyet alakít ki a 4629 j. út  Bagimajori szakaszán egyúttal 
felhatalmazza a Polgármestert  a program előkészítésére. 
  
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Erről értesül: 

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

 

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester a nyílt ülést berekeszti. A 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülése zárt ülés keretében folytatódik. 
 
 

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


