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T Á R G Y M U T A T Ó  

 

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2017. december 28-án megtartott rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvéhez 

 

133/2017.(XII.28.) Kt. Hat. Kengyel Község Települési Arculati kézikönyvének elfogadása 

134/2017.(XII.28.) Kt. Hat. Ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 
program megvalósítása érdekében Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás megkötésének elnapolásáról 
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Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 28-án, 12:00 
órakor megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó kisterme 
 
Jelen vannak:    Nagy Szilárd polgármester valamint, 

Kozák Ferencné, Csabainé Bártfai Margit, Németh Lajos és Oravecz Mihály 
testületi tagok. 

 
Bejelentéssel van távol:  Guttyán Edina és Varga Valéria  testületi tagok. 

 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 
Dr. Vincze Gyula ügyvéd 
 
 

 
Jegyzőkönyvvezető 
 Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi 
tagok közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Ezután polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a módosítással, 
hogy a Képviselő-testület az alábbi sorrendbe tárgyalja meg az előterjesztéseket: 
 

 

Zárt ülés keretében: 
1. Dr. Vincze Gyula ügyvéddel kötött megbízási szerződés módosítását 

 
Nyílt ülés keretében 

1. Kengyel Község Települési Arculati kézikönyvének elfogadását 
2. Ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló program megvalósítása érdekében 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötését az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki 
megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
131/2017.(XII.28.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c.) 
pontjában foglaltak szerint a zárt ülés 1.  napirendi pontját zárt üléssé nyilvánítja. 
 
 

N A P I R E N D E K: 
Zárt ülés: 

1. Dr. Vincze Gyula ügyvéddel kötött megbízási szerződés módosítása 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 

Nyílt ülés: 
1. Kengyel Község Települési Arculati kézikönyvének elfogadása 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

2. Ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló program megvalósítása érdekében 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötéséről az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Oravecz Mihály képviselő tag elhagyta a tárgyalótermet egyéb elfoglaltsága miatt. így a 
Képviselő-testület tagjainak száma 4 főre csökkent. 

 

I. NAPIREND: 
Kengyel Község Települési Arculati kézikönyvének elfogadása /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként 
elmondja, hogy 2017. december 31-ig meg kell alkotni a Településképi Arculati Kézikönyvet, 
ami alapján kell kidolgozni a településképi rendeletet. A kézikönyvet még lehet módosítani. Az 
Önkormányzat ennek az elkészítésére megkapta a pénzt, a felmerült költségeket már ki is fizette 
az Önkormányzat.  A 10 000 lakos alatti, 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet el 
nem érő települési önkormányzatok, településenként 1 millió forintot kaptak. A forrás 
kifejezetten a településképi rendelet alapjául szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvek 
elkészítése kapcsán felmerülő kiadások teljesítésére fordítható. Két alkalommal is tartottak 
lakossági fórumot. A lakosság részéről lehetőség volt a kézikönyv alakítására. 
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné testületi tag. 
A feltett kérdésre Dr. Bartók László helyettesítő jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és 
a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 



4 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
133/2017.(XII.28.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

Kengyel Község Települési Arculati kézikönyvének elfogadása 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a Kengyel Község 
Településképi Arculati Kézikönyvét a melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Pálinkás István főépítész 
4. Irattár 

 

A Kengyel Község Települési Arculati kézikönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

II. NAPIREND: 
Ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló program megvalósítása érdekében 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötéséről az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként 
elmondja, hogy az előterjesztés még nem a munka megvalósításáról szó. 
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné, Csabainé Bártfai Margit és Németh Lajos  testületi tagok. 
A feltett kérdésekre Dr. Bartók László helyettesítő jegyző és Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. 
 
Hozzászólás: 
Kozák Ferencné képviselő-tag: Amikor korábban elnapoltuk a napirendet arra számított a 
Képviselő-testület, hogy bővebb tájékoztatást kap. Az előterjesztésből  nem lehet látni, hogy mit 
javítanak, milyen munkálatokat végeznek, így több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatba. Úgy 
gondolja, el kellene napolni az előterjesztést és a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjét meg kellene hívni.  
A településnek van két kútja és úgy tudja, hogy az egyik nem igazán azt a mennyiségű vizet termeli, amit 
kellene, függetlenül ettől jó lenne beszélni a TRV Zrt-vel, hogy Ők, hogyan látják a két kút vízhozamát. 
 
 
Ezután polgármester úr kéri a Képviselő-testületet, hogy az ivóvízminőség-javító beruházások 
megvalósításáról szóló program megvalósítása érdekében Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
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megkötéséről az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal  
készült előterjesztést napolják el és a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság képviselőjét hívják meg a következő rendes ülésre, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
134/2017.(XII.28.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló program megvalósítása érdekében 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötésének elnapolásáról  
  

Kengyel Községi Önkormányzat az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról 
szóló program megvalósítása érdekében Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
megkötéséről az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal készült előterjesztést e l n a p o l j a és a következő rendes testületi ülésre 
újra napirendre tűzi és meghívja a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjét a bővebb adatszolgáltatás érdekében . 

. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
Mivel több napirend nincs, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti. 

 
 

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


