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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2015. december 17-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

141/2015.(XII.17.) Kt. Hat.

A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé
nyilvánításáról

142/2015.(XII.17.) Kt. Hat.

A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi
tűzvédelmi tevékenységéről

143/2015.(XII.17.) Kt. Hat.

Kengyeli Labdarugó SE támogatásának elnapolásáról

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én, 16,30 órakor
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Tóth-Varga
Valéria és Guttyán Edina testületi tagok.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője
Dékány László
Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

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, azzal a kiegészítéssel,
hogy a 3. és a 4. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint a 3. és a 4. napirendi pontok zárt üléssé
nyilvánítását egyhangúlag elfogadta.

A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
141/2015.(XII.17.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
A 3. és a 4. napirendi pontokat 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. Beszámoló a Szolnoki
tevékenységéről /írásban/

Hivatásos

Tűzoltó-parancsnokság

2014.

évi

tűzvédelmi

2. Előterjesztés a Kengyeli Labdarugó SE támogatásáról /írásban/
Zárt ülés
3. Előterjesztés a földforgalmi törvény szerinti helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás
elbírálásáról /írásban/
4. Előterjesztés az Önkormányzat
megtárgyalásáról /írásban/

jogi
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képviseletének

ellátásáról

szóló

szerződés

I. NAPIREND:
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről
/írásban/
Előadó: Dékány László a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka
(a beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dékány László parancsnok az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Szolnoki
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a Jász-Nagykun-Szolnok megyének az egyik legnagyobb tűzoltósága.
Fontos számukra az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok, valamint a
létesítményi tűzoltó-parancsnokságok felügyelete. 24 település tartozik a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz. Szükség esetén elsődlegesen a Tiszaföldvári Tűzoltóság, második körben a Szolnoki
Hivatásos Tűzoltóság vonul ki Kengyel területére.
A Szolnoki Hivatásos Tűzoltóság 2012. évben 1030 db, 2013. évben 744 db, 2014. évben 657 db vonulást
hajtott végre. Ez a csökkenés annak köszönhető, hogy kedvező volt az időjárás, illetve megyénket
elkerülték a nagyobb katasztrófák, valamint nagyon hatékony lett a Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek a
tűzmegelőzési tevékenysége. A Szolnoki Hivatásos Tűzoltóság 2014. évben Kengyel területére 1 db
tűzesethez és 4 db műszaki mentéshez vonult ki, a Tiszaföldvári Tűzoltóságnak ennél több esethez kellet
kivonulniuk.

Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag.
A feltett kérdésre Dékány László parancsnok adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.

142/2015.(XII.17.) Kt.
Határozat
A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót e l f o g a d j a .

II. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyeli Labdarugó SE támogatásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli
kiegészítés nem hangzott el.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy 2015. évben a Kengyeli Labdarúgó Sport Egyesületet
600.000 forint támogatásban részesítette a Képviselő-testület, valamint az Önkormányzat
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közfoglalkoztatottjai tartják karban a sportpályát. Magának az
problémái vannak.

Önkormányzatunknak is likviditási

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony javasolja, hogy amennyiben a következő évi költségvetésben lesz rá mód,
hogy a civil szervezeteket támogassa a Képviselő-testület, akkor nem kellene kiosztani az egész összeget
év elején, hanem ilyen rendkívüli esetekre kellene tartalékolni.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Németh Lajos, Guttyán Edina, Csabainé Bártfai Margit, Bódi Marianna és Tóth-Varga
Valéria képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető, Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Nagy Szilárd
polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Csabainé Bártfai Margit képviselő tag véleménye szerint nem áll olyan anyagi helyzetben az
Önkormányzat, hogy a Képviselő-testület támogassa a Labdarugó Sport Egyesületet.
Kozák Ferencné képviselő tag javasolja, hogy a Labdarugó Sport Egyesület támogatásáról szóló
előterjesztést napolják el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Kengyeli Labdarugó SE támogatásáról szóló előterjesztés
elnapolását befogadja. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést napolják el, melyet szavazásra
bocsát.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta.
143/2015.(XII.17.) Kt.
Határozat
Kengyeli Labdarugó SE támogatásának elnapolásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Labdarugó SE támogatásáról szóló
előterjesztést e l n a p o l j a .
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: azonnal

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
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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