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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 15-én, 12:30 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Nagy Szilárd polgármester valamint, 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Tóth-Varga Valéria, Csabainé Bártfai Margit és 
Oravecz Mihály testületi tagok. 

 
Bejelentéssel van távol:  Guttyán Edina testületi tag 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 
 

Jegyzőkönyvvezető 
 Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
88/2017.(VIII.15.) 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 Vis maior károk helyreállításáról  Bagimajor területén /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Vis maior károk 
helyreállításáról Bagimajor területén szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő- testületnek. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. 
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Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután  Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
89/2017.(VIII.15.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Vis maior károk helyreállítására ( Bagimajor területén) 
 

 
 Kengyel község képviselő-testülete  a vis maior károk helyreállítására ( Bagimajor 
területén) kiírt közbeszerzései eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a 4-ÉVP Kft ajánlattevőt nyilvánítja. 
 
A Képviselő-testület  Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására felhatalmazza. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 22. 

 
.Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettes jegyző 
3. Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó 
4. Irattár 

 

 
II. NAPIREND: 
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. díjkompenzációval kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az 
Önkormányzat által eddig teljesített 32.533.266 forint díjkompenzációra tekintettel három lehetőség 
merül fel a per során, melyről Dr. Vincze Gyula ügyvéd úrral és jegyző úrral egyeztetett. Tekintettel arra, 
hogy az Önkormányzat már régóta vitatja ezt a követelését az ügyvéd úrral egyetemben alaptalanak vélik 
az eddig befizetett összegeket. Úgy döntöttek, hogy az Önkormányzat viszontkereset formájában a 
visszafizetését kérje a díjkompenzációnak.  
 
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. díjkompenzációval kapcsolatos döntést megtárgyalta és 
úgy határozott, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat fogadja el azt az álláspontot, hogy a 
díjkompenzációra vonatkozó megállapodás semmis, viszontkereset formájában követelje vissza az NHSZ 
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től az eddig teljesített 32.533.266 forintot és járulékait. A 
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja. 
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Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy az a legjáratóbb út, ha az Önkormányzat 
viszontkereset formájában az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től a visszafizetését kéri a 
díjkompenzációnak. Meg kell hagyni a megegyezés lehetőségét. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Dr. Bartók László helyettesítő jegyző, Pozsa Sándorné gazdaságvezető és Nagy 
Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen 
elfogadtak. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután  Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja azt a határozati 
javaslatot, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat elfogadja azt az álláspontot, hogy a díjkompenzációra 
vonatkozó megállapodás semmis, viszontkereset formájában visszaköveteli az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től az eddig teljesített 32.533.266 forintot és járulékait az szavazzon. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
90/2017.(VIII.15.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. díjkompenzációval kapcsolatos döntés 

 
Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kengyel 
Községi Önkormányzat elfogadja azt az álláspontot, hogy a díjkompenzációra vonatkozó 
megállapodás semmis, viszontkereset formájában visszaköveteli az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től az eddig teljesített 32.533.266 forintot és járulékait. 
 
Határidő: azonnal 

 
.Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettes jegyző 
3. Dr. Vincze Gyula ügyvéd 
4. Irattár 

 

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

K.m.f. 
 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Bartók László 
polgármester        helyettesítő jegyző 


