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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

2020. július 07-én megtartott rendes NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

 

 

78/2020.(VII.07.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé 
nyilvánításáról 

79/2020.(VII.07.) Kt. Hat. Tájékoztatás az országos veszélyhelyzet ideje alatt hozott 
alpolgármesteri rendeletetekről és határozatokról 

9/2020.(VII.08.) Önk. rend. Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2018. (XII. 19.) rendelet módosításáról 
 

80/2020.(VII.07.) Kt. Hat. A Kengyeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési 
Szabályzat módosításáról 

81/2020.(VII.07.) Kt. Hat. A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2019. évi 
tevékenységéről 
 

82/2020.(VII.07.) Kt. Hat. A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi 
tevékenységéről 

83/2020.(VII.07.) Kt. Hat. A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel 
kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal (I.) összefüggő döntés 

84/2020.(VII.07.) Kt. Hat. Önkormányzati tulajdonban álló gépjárművek eladásával 
kapcsolatos döntés 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 07. napján, 16:00 órakor 
megtartott rendes NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Németh Lajos alpolgármester valamint 

Árvai János, Kaszonyi Mónika, Varga Márta és Tóthné Rácz Zsuzsanna testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol: Oravecz Mihály testületi tag 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Dr. Bartók László az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Kovácsné Jancsovics Krisztina  megbízott gazdaságvezető 
Árvai Julianna szociális ügyintéző 
Dr. Téglás Zoltán rendőr ezredes – kapitányságvezető 
Tóth László főtörzsőrmester 
Dékány László tű. alezredes – parancsnok 

 
Lakosság köréből 1 fő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Németh Lajos alpolgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi 
tagok közül 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Németh Lajos alpolgármester úr kéri a képviselőket, ha van interpellációs kérdésük, tegyék meg. 
 
Kérdés és javaslat nem hangzott el. 
 
Németh Lajos alpolgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a 
kiegészítéssel, hogy nyílt ülés keretében 7. napirendi pontként az Önkormányzati tulajdonban álló 
gépjárművek eladását tárgyalja meg a Képviselő-testület. 
 
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 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
78/2020.(VII.07.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 
 

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 b.) 
pontjában foglaltak szerint a zárt ülés 1. napirendi pontot zárt üléssé nyilvánítja. 
 

N A P I R E N D E K: 
 
Nyílt ülés: 

1. Az utolsó képviselő-testületi ülés óta hozott alpolgármesteri döntésekről szóló tájékoztató 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
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2. Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2018. (XII. 19.) 
rendelet módosításáról 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

 
3. Kengyeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési szabályzat módosítása 

Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
 

4. Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Téglás Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 
 

5. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről 
Előadó: Dékány László tű. alezredes, parancsnok 

 
6. A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett 

árajánlatokkal (I.) összefüggő döntés 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
 

7. Önkormányzati tulajdonban álló gépjárművek eladásával kapcsolatos döntés 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
 

Zárt ülés: 
1. Rendkívüli települési támogatások elbírálása 

Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
 

I. NAPIREND: 

Az utolsó képviselő-testületi ülés óta hozott alpolgármesteri döntésekről szóló tájékoztató /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
(a tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Németh Lajos alpolgármester úr tájékoztatta a Képviselő-testületet az országos veszélyhelyzet ideje alatt 
hozott rendeletekről és határozatokról. A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Németh Lajos alpolgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy írásbeli tájékoztatóját fogadják el. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
79/2020.(VII.07.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Tájékoztatás az országos veszélyhelyzet ideje alatt hozott alpolgármesteri rendeletetekről és 
határozatokról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Németh Lajos alpolgármester által, a veszélyhelyzet 
ideje alatt hozott rendeleteteket és határozatokat a melléklet szerinti részletezettséggel utólagosan 
jóváhagyja. 
 
Erről értesül: 

1. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
2. Németh Lajos alpolgármester 
3. Képviselő testület tagja helyben 
4. Irattár 
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79/2020.(VII.07.) Kt. határozat melléklete 

 
Rendeletek: 
5/2020.(IV.21.) Önk.rend. Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2018. (XII. 19.) rendelet módosításáról 
6/2020.(IV.21.) Önk.rend. A 12/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2019. évi 

válság költségvetéséről – kiegészítéséről, módosításáról 
7/2020.(IV.29.) Önk.rend. A Kengyeli Piac működéséről szóló 1/2020.(I.24.) rendelet módosításáról 
8/2020.(V.06.) Önk.rend. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 
 
Határozatok: 
74/2020.(IV.02.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
75/2020.(IV.03.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (8.000 ft) 
76/2020.(IV.03.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
77/2020.(IV.14.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (15.000 ft) 
78/2020.(IV.15.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (5.000 ft) 
79/2020.(IV.15.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (15.000 ft) 
80/2020.(IV.20.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
81/2020.(IV.20.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
82/2020.(IV.20.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
30/2020.(IV.23.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
31/2020.(IV.23.)  Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
32/2020.(IV.23.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
33/2020.(IV.29.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
34/2020.(IV.29.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
35/2020.(IV.29.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
36/2020.(V.05.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
37/2020.(V.05.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
38/2020.(V.05.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
39/2020.(V.07.) A 2020-2024. évekre szóló Gazdasági Program és Fejlesztési Terv 

elfogadásáról 
40/2020.(V.07.) Magyar Falu program keretében pályázatok benyújtására 
41/2020.(V.08.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
42/2020.(V.08.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (15.000 ft) 
43/2020.(V.12.) Rendkívüli települési támogatásként temetési segély megállapítása (30.000 ft) 
44/2020.(V.12.) A Kengyel Községi Önkormányzat Rendkívüli önkormányzatok igényléséről 
45/2020.(V.14.) Rendkívüli települési támogatás elutasítása 
46/2020.(V.14.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
47/2020.(V.14.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
48/2020.(V.18.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (20.000 ft) 
49/2020.(V.18.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
50/2020.(V.20.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (5.000 ft) 
51/2020.(V.20.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (5.000 ft) 
52/2020.(V.20.) A kengyeli 848 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
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53/2020.(V.27.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (15.000 ft) 
54/2020.(V.28.) A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatos 

árajánlatok kérése 
55/2020.(VI.03.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (8.000 ft) 
56/2020.(VI.03.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (8.000 ft) 
57/2020.(VI.04.) Rendkívüli települési támogatásként temetési segély megállapítása (30.000 ft) 
58/2020.(VI.04.) A Startmunka program keretében történő Fiat típusú gépjármű beszerzéséről 
59/2020.(VI.04.) Gépjárművek értékesítésre történő kijelöléséről 
60/2020.(VI.05.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
61/2020.(VI.08.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (8.000 ft) 
62/2020.(VI.10.) A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan 

beérkezett árajánlatokkal összefüggő döntés 
63/2020.(VI.12.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
64/2020.(VI.12.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
65/2020.(VI.15.) Rendkívüli települési támogatásként temetési segély megállapítása (30.000 ft) 
66/2020.(VI.15.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (10.000 ft) 
67/2020.(VI.16.) 54/2020.(V.28.) és 62/2020.(VI.10.) határozatok hatályon kívül helyezése 
68/2020.(VI.17.) Rendkívüli települési támogatásként eseti támogatás megállapítása (15.000 ft) 
69/2020.(VI.17.) Sebességcsökkentő küszöb (fekvőrendőr) felszedéséről 
70/2020.(VI.17.) A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatos 

árajánlatok kérése I. 
71/2020.(VI.17.) A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi könyvtári 

beszámolójának és 2020. évi könyvtári munkatervének elfogadása 
72/2020.(VI.17.) A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatos 

árajánlatok kérése II. 
 

II. NAPIREND: 

Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2018. (XII. 19.) 
rendelet módosításáról /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 
az egyik ok, amiért az SZMSZ módosítására szükség van, mivel jelenleg a gazdaságvezető helyettesíti a 
jegyzőt, a gazdaságvezető nyugdíjba vonul, a posztjára jelentkező nem volt, így Kovácsné Jancsovics 
Krisztina lett a megbízott gazdaságvezető. Úgy döntött, hogy az igazgatási Csoport vezetőjének Farkas 
Anitát nevezi ki, aki a jegyző helyettese lesz és távollétében, illetve akadályoztatása esetén képviseli 
majd. 
A rendelet módosításának másik oka, hogy az egyéb vezetői illetmény nincs meghatározva és ezt a 
jogszabályok alapján az SZMSZ-ben kell szabályozni. A jogszabály jelenleg lehetővé teszi, hogy a 
vezetői alapilletményének legfeljebb 10%-ig terjedő vezetői illetmény pótlékot lehet megállapítani.  
A harmadik ok, amiért a rendeletet módosítani kell, az hogy az országos veszélyhelyzet ideje alatt a 
Képviselő-testület nem tudott ülésezni, ezért a bizottságoktól átkerültek az átruházott hatáskörök a testület 
hatáskörébe, aki helyett az alpolgármester hozta a döntéseket. Akkor a rendeletet ennek alapján 
módosítani kellett, most visszakerült minden a bizottság hatáskörébe. 

 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 12/2018. (XII. 19.) rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az 
alábbi rendeletet. 

 
 
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYAZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2020.(VII.08.) 

 
Önkormányzati rendelete 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2018. (XII. 19.) 

rendelet módosításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban Mötv.) 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet fogadja el: 

 
1.§ A rendelet 57. §-a (8) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép: 

57.§ (8) A jegyzőt akadályoztatása, vagy tartós akadályoztatása, továbbá a jegyzői álláshely 
betöltetlensége esetén a Képviselő-testületi és a bizottsági üléseken az igazgatási csoportvezető 
helyettesíti. 

 
 
2.§ A rendelet 58. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel: 

58.§ (5) A Polgármesteri Hivatal vezetői részére, a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIV. 
tv. rendelkezést figyelembe véve, a vezető alapilletményének legfeljebb 10%-ig terjedő vezetői 
illetmény pótlékot lehet megállapítani. 

 
  3.§ A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

4.§    E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
Kengyel, 2020. július 07. 

 

 

 

Németh Lajos  
alpolgármester 

Dr. Bartók László 
helyettesítő jegyző 
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1. melléklet a 9/2020.(VII.08.) önkormányzati rendelethez 

A bizottságok feladatairól 
 
1. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

- ellátja az SZMSZ 42-52. §-ban meghatározott feladatokat 
- részt vesz a rövid és hosszú távú tervek kidolgozásában 
- javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére 
- a Képviselő-testület megbízása alapján részt vesz a pénzügyi jellegű önkormányzatot 

érintő ügyek, beruházások előkészítésében 
- átruházott hatáskörben elbírálja a jelzálogjog bejegyzés törlési, vagy megterhelési 

kérelmeket a lakásépítéshez, felújításhoz adott kölcsön vonatkozásában 
- szükség szerint javaslatot tesz a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 

módosítására, kiegészítésére 
- véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését /kivéve az építési telkeket/ 
- szükség szerint javaslatot készít az értékesítésre kerülő építési telkek kijelölésére, áraira 
- figyelemmel kíséri a községben a járda és úthálózat állapotát, ezek megvédésére, 

felújítására javaslatot tesz 
- rendszeresen figyelemmel kíséri a község környezetvédelmi helyzetét, szükség szerint 

javaslatot tesz az általa észlelt hiányosságok kijavítására 
- a polgárőrség munkáját figyelemmel kíséri, segíti 
- részt vesz a településrendezési terv felülvizsgálatában 
- részt vesz az SZMSZ elkészítésében, módosításában 
- figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását, ciklusonként egy 

alkalommal napirendre tűzi felülvizsgálatukat 
- megbízás alapján vizsgálatot végez a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 

összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyekben 
- ellátja a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozataival kapcsolatos feladatokat 

 
A bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a Képviselő-testület elé a következő előterjesztések: 
 a) éves pénzügyi terv 
 b) helyi adó megállapítása, módosítása 
 c) hitelfelvétel 
 d) beszámoló pénzügyi tervek végrehajtásáról 
 e) gazdasági társaság alapítása, megszüntetése 

 
2./  Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság     
 

- részt vesz az egészségügyi, szociális, művelődési és oktatási tárgyú előterjesztések 
előkészítésben, azokat véleményezi 

 
- figyelemmel kíséri a községben a közművelődési, oktatási, egészségügyi, szociális 

feladatok ellátását, évente egy alkalommal értékeli a Képviselő-testületi ülésen 
- részt vesz a községi ünnepségek programjainak kialakításában, előkészítésében 
- szervezi a hagyományos „Kengyelfutás” tömegsport rendezvény előkészítését, 

lebonyolítását 
- figyelemmel kíséri, és évenként értékeli a községben a sportfeladatok ellátását 
- kapcsolatot tart fenn a községben működő civil szerveződésekkel, segíti munkájukat 
- átruházott hatáskörben dönt az alábbi ügyekben: 

   Rendkívüli települési támogatáson belül: 
- eseti támogatás 
- temetési segély 

- 
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Indokolás  
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYAZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2020.(VII.08.) rendeletéhez 

 

a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 12/2018. (XII. 19.) 
rendelet módosításáról 

 
1 §-hoz 

 
A jegyző helyettesítést kívánja megoldani a jogszabályhely. 

 
2 §-hoz 

 
A belső szervezeti átalakítás miatt szükséges a módosítás. 
 

3 §-hoz 
 

A kihirdetett országos veszélyhetet miatt, a Képviselő-testület nem ülésezik, így a hatáskörében hozott 
döntések esetén a jogorvoslati lehetőség biztosított bírói út által. 
 

4 §-hoz 
 
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
 
Kengyel, 2020. július 07. 
 
 
 
 
Németh Lajos       Dr. Bartók László 
alpolgármester      helyettesítő jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálati lap 

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYAZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2020.(VII.08.) rendeletéhez 
 

I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nincs. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget befolyásoló 

hatással nem bír. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  
 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség 
nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.  
 
Kengyel, 2020. július 07. 
 
 
 Németh Lajos 
  alpolgármester 

III. NAPIREND: 

Kengyeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési szabályzat módosítása /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 
a jelenleg hatályos SZMSZ-ben a Pénzügyi Csoportot a pénzügyi csoportvezető vezeti, az Igazgatási 
Csoportot pedig a jegyző vezeti. Úgy döntött, hogy az Igazgatási Csoportot az igazgatási csoport vetetője 
vezesse, illetve a jegyző akadályoztatása, távolléte esetén Ő helyettesítse. 

Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a Kengyeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosításáról szóló határozati javaslatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
80/2020.(VII.07.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési Szabályzat módosításáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 75/2017.(VII.31) Kt. határozattal jóváhagyott, 
a Kengyeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A III. fejezet 2. pont (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(4) Az Igazgatási Csoport az igazgatási csoportvezető vezetésével látja el a feladatait. 
 
Értesülnek: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Irattár 

 
IV. NAPIREND: 

Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről /írásban/ 
Előadó:  Dr. Téglás Zoltán r. ezredes – kapitányságvezető 
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Téglás Zoltán r. ezredes - kapitányságvezető ismertette a beszámolót, szóbeli kiegészítésként 
elmondja, hogy 2019. évben az önkormányzati képviselő és polgármester választást a jogszabályban 
előírtaknak megfelelően biztosították, tehát az állampolgároknak nem csorbultak az alapvető jogai, e 
vonatkozásban olyan jellegű jogsértésre nem került sor, amely befolyásolta volna a választások 
végeredményét. 
A tavalyi évben is folytatódott a regisztrált bűncselekmények számának a csökkenése, ami 11,4%-os 
csökkenést jelentett. Kengyel Község közigazgatási területén ez a csökkenés még markánsabb, mivel ez 
54,8%. Kengyel vonatkozásában 100 ezer lakosra 407 bűncselekmény jut, ez a kapitánysági adatoknak az 
1/3-a, tehát Kengyel település továbbra is a biztonságos települések közé tartozik. A településen a 
regisztrált bűncselekmények közül 8 eset volt, amely a kiemelten kezelt bűncselekmények közé tartozik. 
Büszke rá, hogy a Kapitányság illetékességi területén maximálisan jó az együttműködés az 
önkormányzatokkal, a családsegítő szolgálatokkal, a polgárőrséggel, a mezőőrökkel. Működtetik a fórum 
rendszert, a konzultációs fórumot, a járási közbiztonsági egyeztető fórumot, ahol sok olyan információ jut 
el hozzájuk, amit a mindennapi munkaszervezésben megpróbálnak felhasználni és ezzel 
eredményesebbek tudnak lenni. A településen évek óta ugyanazok a körzeti megbízottak, Pere Attila c.r. 
zászlós és Tóth László főtörzsőrmester. A körzeti megbízottak nem csak Kengyel településen dolgoznak, 
hanem a körzethez tartozó további településeken is, de kiemelten a községben tevékenykednek. 
Garantálja, hogy ahol és amikor kell, akkor ott annyi rendőrt tudnak biztosítani a közbiztonság fenntartása 
érdekében amennyi kell. 
Ebben az évben volt olyan feladat, amire nem számoltak, a veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatoknak az 
elvégzése. Úgy gondolja, hogy a rendőrség a rászabott feladatokat megfelelő színvonalon teljesítette. 
Kiemeli a hatósági házi karantén ellenőrzéseket, de Alpolgármester Úrral is folyamatosan egyeztettek. 
Úgy gondolja, hogy a kollégái jól helyt tudtak állni e feladat során is. 
Megköszöni az Alpolgármester Úr és a Képviselő-testület együttműködését és reméli, hogy a jövőben is 
ugyan így együtt tudnak majd működni. 
 
Németh Lajos alpolgármester elmondja, hogy az veszélyhelyzet rendkívüli állapot volt. Úgy érezte, hogy 
a lakosság is segítette ennek a helyzetnek a leküzdését. Nagyobb problémák nem adódtak.  
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Ami a bűnözést illeti Kengyel egy jó hely, azt tapasztalja, hogy érezhetően itt biztonságba érezhetik 
magunkat a lakosok, ami a rendőrkapitányságnak és a körzeti megbízottaknak is köszönhető. 
 
Németh Lajos alpolgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag: Bagimajor területén az új út most életveszélyes lett. Kint van a 60-
as tábla, de nem tartják be. Esetleg egy időszakon belül egy rendszeres traffipax visszatartóbb lenne. 
 
Dr. Téglás Zoltán r. ezredes – kapitányságvezető: Megvan, hogy mi alapján tudnak mérési pontokat 
felállítani, de megnézi és esetleg időszakonként traffipaxszal kiállnak. 
 
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2019. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
81/2020.(VII.07.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökszentmiklósi 
Rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót e l f o g a d j a . 

 
Felelős:  Németh Lajos alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Erről értesül: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 
V. NAPIREND: 

Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről /írásban/ 
Előadó:   Dékány László tű. alezredes - parancsnok  
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dékány László tű. alezredes - parancsnok ismertette az írásos beszámolót, szóbeli kiegészítésként 
elmondja, hogy 96 fős a vonulós létszámuk, naponta 20-22 fővel látnak el készenléti szolgálatot. 3 
gépjárműfecskendőjük van. Annak ellenére, hogy parancsnokságuk a legnagyobb tűzoltóság, nagy a 
működési területük, 24 település tartozik hozzájuk, a távolabban fekvő településeket nem érik el az uniós 
elvárt időn belül, ez 25 perc, ezért támogatják más tűzoltóságok működését is a működési területükön. A 
Szolnoki Tűzoltóság működési területén van egy önkormányzati tűzoltóság, ez a törökszentmiklósi 
tűzoltóság, négy önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, négy létesítményi tűzoltóság és két 
önkéntes tűzoltó egyesület, akik hagyományőrzéssel foglalkoznak. Kengyel ÖTE is az utóbbihoz tartozik. 
Ezeket a tűzoltóságokat is irányítják, felügyelik és segítik éppen azért, hogy a működési területükön, 
vagyis a 24 településen rendben legyen a tűzvédelem. A beszámolóban is látszik, hogy elég sok riasztása 
volt a szolnoki tűzoltóságnak a tavaly évben is. Kengyel a szolnoki tűzoltósághoz tartozik működési 
körzetben, de a tiszaföldvári tűzoltóság jön ki a településre, mely egy másik tűzoltóság felügyelete alatt 
van. A kettő tűzoltóság kivonulását szemlélteti, elmondja, hogy összesen 14 esemény volt tavaly a 
községben, ebből 13 tűzeset és 1 műszaki mentés volt. A szolnoki tűzoltóság 8 esetbe segített ezeknek a 
tüzeknek a felszámolásában, ez azt jelenti, hogy a többi tűzesetet és a műszaki mentést egyedül számolta 
fel a tiszaföldvári tűzoltóság. A Kengyel ÖTE annak ellenére, hogy nem vállal hivatalosan 
riaszthatóságot, 5 esetben rásegített ezekben a tűzesetekben, műszaki mentésekben. Elég komoly hatósági 
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munkát is végeznek. A tűzcsapok ellenőrzése, a szabadtéri tüzek jegyzőkönyveik felvétele, szénmonoxid 
mérgezésnél a jegyzőkönyvek felvétele is a feladatai közé tartozik, valamint kéménytüzekkel 
kapcsolatban is a tűzoltóságok veszik fel az adatokat és a szolnoki tűzoltóság indítja meg az eljárásokat. 
Rengeteg rendezvényen vettek részt 2019-ben is. 
Az idén még az önkormányzatoknak van lehetősége szabályozni településen belül a hulladék égetést, de 
jövőre ez a lehetőség megszűnik, a lakosságot erről majd tájékoztatni kell. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Hozzászólás: 
Varga Márta képviselő tag: Kengyelen is sürgősen el kellene kezdenie a Katasztrófavédelmi 
kirendeltségnek a szúnyoggyérítést. 
 
Németh Lajos alpolgármester válasza: Beszélt a Katasztrófavédelemi kirendeltséggel a 
szúnyoggyérítéssel kapcsolatban, feljegyezték az igényünket. Levélben azt a tájékoztatást kapta az 
Önkormányzat, hogy végeznek egy monitoring vizsgálatot és amennyiben úgy ítélik meg. elvégzik a 
településen is. 
 
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
82/2020.(VII.07.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2019. évi tevékenységéről készült beszámolót e l f o g a d j a . 
 
Felelős:  Németh Lajos alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Erről értesül: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 
 

VI. NAPIREND: 
A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal (I.) 
összefüggő döntés /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 



13 

 
83/2020.(VII.07.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett 
árajánlatokkal (I.) összefüggő döntés 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 70/2020.(VI.17.) 
határozatban ajánlattételre felkért és ajánlatot benyújtott cégek közül az alábbi ajánlatát jelöli meg 
nyertesnek: 
 

Koza Éva 4900 Fehérgyarmat, Május 14 tér 43. 3/19.  
Értéke: bruttó 3.310.000 ft 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a szerződés aláírására. 
 
A végrehajtásért felelős: Németh Lajos alpolgármester 
Határidő: 2020. augusztus 31.  
    
Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
4. Irattár 

 
VII. NAPIREND: 

Önkormányzati tulajdonban álló gépjárművek eladásával kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
határozati javaslatban szereplő négy autót meghirdették az Önkormányzat honlapján egy olyan ajánló 
volt, aki mind a négy autóra adott árajánlatot. Úgy gondolja, hogy nem érdemes, hogy az Önkormányzat 
továbbra is megtartsa ezeket a gépjárműveket. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy a FIAT Ducato típusú gépjárműre 10 Ft/kg-os árat 
ajánlott a vevő, azaz kilós vas hulladékként tudja átvenni. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

 
84/2020.(VII.07.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Önkormányzati tulajdonban álló gépjárművek eladásával kapcsolatos döntés 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 129/2016.(XII.12.) 
határozattal értékesítésre kijelölt GPF-190 frsz-ú FIAT DUCATO, továbbá az 59/2020.(VI.04.) 
alpolgármesteri határozattal értékesítésre kijelölt MBW-869 frsz-ú IVECO kisteherautót, a HBD-519 
frsz-ú Mazda kisteherautó és a KBX-717 frsz-ú Suzuki Grand Vitara gépjárművet a beérkezett árajánlat 
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alapján a KUPATOSZ 2014 Kft. 5200 Törökszentmiklós, Erdős Imre út 59. (adószám.: 24856135-2-16, 
cgj.szám: 16 09 015636) részére értékesíti az alábbi összegekért:  

GPF-190 frsz-ú FIAT DUCATO   18.500 ft 
MBW-869 frsz-ú IVECO kisteherautót 500.000 ft  
HBD-519 frsz-ú Mazda kisteherautó 100.000 ft 
KBX-717 frsz-ú Suzuki Grand Vitara 100. 000 ft 

A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 

 

Értesülnek: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Irattár 

 

 
Mivel több napirend nem hangzott el, Németh Lajos alpolgármester a nyílt ülést berekeszti, a Képviselő-
testület az ülést zárt ülés keretében folytatja. 
 

K.m.f. 
 
 
 
Németh Lajos        Dr. Bartók László  
alpolgármester        helyettesítő jegyző 
 


