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Falugyűlésen.

Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester

Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Kovács Gyula,

Németh Lajos és Varga Márta képviselő-testületi tagok

Jelen van továbbá:

Oláh József projektmenedzser

Kazinczi István Tiszatenyő polgármestere

Gellén Sándor a Vízi-közmű Társulat elnöke

Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője

Nem testületi, bizottsági tagok 4 fő

valamint a lakosság köréből 167 fő

Kozák Ferencné alpolgármester asszony üdvözli a megjelenteket.

Ismerteti a Napirendi pontokat:

1./ Tiszatenyő- Kengyel közös szennyvízberuházás jelenlegi helyzetéről

beszámoló

Előadó: Nagy Szilárd polgármester

- Gellén Sándor a Vizi-közmű Társulat elnökének tájékoztatója.

- A témával kapcsolatos hozzászólások, kérdések.

2./ A községet érintő egyéb események

Előadó: Kozák Ferencné a Napsugár Művészeti Óvoda vezetője

Kispál László vállalkozó

I.NAPIREND:

Kozák Ferencné tájékoztatja a megjelenteket, hogy az új Széchenyi Terv Környezet- és

Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „ Szennyvízelvezetés és

tisztítás fejlesztése Tiszatenyőn és Kengyelen” című pályázatot a Környezet- és Energia

Operatív Programirányító Hatóság vezetője érdemesnek ítélte. 2003-ban jött létre a Vízi-

közmű Társulat, és úgy néz ki, hogy hamarosan véget ér ez a projekt, és remélhetőleg

mindenki rá fog tudni majd kötni a csatornára, de hogyan és addig, mi minden történik,

erről fognak tájékoztatást adni a napirendhez meghívott vendégek.

Szeretettel köszönti Nagy Szilárd Kengyel polgármesterét, valamint az itt megjelenteket.

Felkéri Nagy Szilárd polgármestert, hogy a napirenddel kapcsolatos tájékoztatóját tegye

meg.
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Nagy Szilárd polgármester tisztelettel köszönti a Falugyűlésen megjelent lakosokat, a

meghívott vendégeket, Tiszatenyő-Kengyel közös Szennyvízkezelő Társulás Elnökét

Kazinczi István Urat, a pályázat projektmenedzserét Oláh József Urat, Dr. Fekete Nóra

jegyző asszonyt, valamint Gellén Sándor Urat a Vízi-közmű Társulat elnökét.

Beszámolóját az alábbiak szerint teszi meg:

„ A mai falugyűlés témája nagyon fontos, hiszen nyolc éve vár a település arra, hogy végre

megvalósulhasson a szennyvízberuházás. Bízunk benne, hogy az alagút végéhez értünk,

és már látszik a kijárat, a nyolc esztendeje várt beruházás hamarosan elkezdődhet, hiszen

a projekt második fordulója is nyert.

Eljutottunk addig, hogy a támogatási szerződés aláírása a napokban megtörténik. A

Közbeszerzési Bizottság pedig 1 órával ezelőtt ülésezett Tiszatenyőn, ahol döntött a

kivitelező kiválasztásának előkészületeiről. A sikeres kivitelező kiválasztása, és a

munkaterület átadása után a kivitelezés elindulhat. A legszerencsésebb esetben,

szeptemberben elkezdődhet a csatorna építése.

A Tiszatenyőn és Kengyelen megvalósuló beruházás összesen 1.795.970.736 Ft

támogatásban részesült, amely a teljes beruházás 85 %-a. A fennmaradó 15 %-ot a két

település lakossága által befizetett hozzájárulás biztosítja. Ez az összeg Kengyel esetében

211.290.675 Ft.

A lakosok jelentős része az önrészt LTP számlán gyűjtötte, amelyhez az Önkormányzat

477 Ft/fő összeggel járult hozzá havonta. Természetesen ez a hozzájárulás csak a

rendszeresen fizetőket illette meg.

Az LTP szerződések jelentős része 1010 db már lejárt, amelyek közül az OTP 560

számlát a mai napig lezárt, így 120 millió Ft megtakarítást a Kengyeli Vízi-közmű Társulat

számlájára átutalt, míg 450 számla lezárása folyamatban van. A pénzintézet tájékoztatása

alapján ezek a lezárások ez év július közepéig megtörténhetnek. Ebből még további 72

millió Ft kerülhet a Társulat számlájára. Emellett 19 millió Ft származhat arról a 86 LTP

számláról, amit 2009. után kötöttek.

Sajnos az évek során azok, akik vagy nem bíztak a beruházás megvalósulásában, vagy

anyagi helyzetük rosszabbra fordult, felbontották az LTP szerződéseiket. Ők 165-en

vannak. 58 fő nem bontotta fel a szerződést, de nem fizette a havi részleteket, valamint

198 olyan ingatlan van a községben, akik tulajdonosai várták a fejleményeket, és egy

részük akkor akarja befizetni a hozzájárulást, ha elindul a beruházás, a másik részük

viszont eddig még nem nyilatkozott.

Mivel annak idején a lakosság 83 %-a aláírta a társulati belépési nyilatkozatot, a

hozzájárulás befizetése az egész településre kötelezővé vált. Mindazoknak, akik eddig

csak részben, vagy egyáltalán nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek Gellén

Sándor Úr részletesen el fogja mondani, hogy a Társulás Küldöttgyűlése hogyan döntött a

lehetőségeikről.
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A pályázatban vállalt kötelezettségeink között szerepel az is, hogy 2020-ig a települési

ingatlanok 90 %-án, azaz 1357 ingatlanon megvalósul a rákötés. A próbaüzem végére,

ami 2013. második felében várható, 1237 csatornázott ingatlan lehet a településen.

A rákötéseket ösztönzi a talajterhelési díj megemelése, amelynek alapja 2012. évtől
emelkedett köbméterenként 1200 Ft-ra. Ezzel szemben a csatorna díja 270-280 Ft lesz
köbméterenként.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a lakosság elszántságát, eddigi

kitartását, türelmét, azt, hogy a többség nem veszítette el a hitét, bíztak abban, hogy

Kengyelen is lesz szennyvízcsatorna hálózat, ami XXI. századi körülményeket teremthet.

Teljesítették, hogy a település szépüljön, egyre kulturáltabb, Európai Uniós színvonalú

legyen, hiszen úgy gondolom méltó rá a település.

Viszont türelemre a továbbiakban is szükség lesz, hiszen az építkezés során kisebb-

nagyobb kellemetlenségek elkerülhetetlenek lesznek, de remélem, hogy a végeredmény

mindenkit kárpótolni fog. Bízom benne, hogy olyan kivitelező fogja elnyerni a

közbeszerzési eljárást, aki nagyon figyel a részletekre is. Kérem, ha eddig kibírtuk, most

már ne adjuk fel a legvégén.”

Polgármester Úr megköszöni Oláh József projekt menedzser, és Gellén Sándor, valamint

a Küldöttgyűlés tagjainak eddigi odaadó munkáját, jelenlévők megtisztelő figyelmét, és

átadja a szót Gellén Sándor Úr részére.

Gellén Sándor a Vízi-közmű Társulat elnöke szeretettel, és tisztelettel köszönti a

megjelenteket.

Elmondja, polgármester úr beszámolójában a legfontosabb számadatokat közölte, melyet

nem szeretne megismételni.

Mivel annak idején a lakosság 83 %-a aláírta a belépési nyilatkozatot, a hozzájárulás

befizetése minden ingatlan tulajdonosára kötelezővé vált.

Azok, akik eddig csak részben, vagy egyáltalán nem tettek eleget fizetési

kötelezettségüknek a Társulás Küldöttgyűlésének határozata értelmében augusztus 31-ig

egy összegben vagy részletekben ezt megtehetik. Döntött a Küldöttgyűlés arról is,

amennyiben valaki készpénzben nem tudja kifizetni ezt az egyenleget, megkeresik a

lehetőséget, hogy 4 éves futamidő alatt ezt a hátralékot befizethesse.

Sokan megszüntették számlájukat, de az elmúlt év májusától nem lehetett felbontani

egyetlen meglévő szerződést sem. A Küldöttgyűlés megadja a lehetőséget, hogy a 150

ezer forint összeget meghaladó számlatulajdonosok újra köthessenek szerződést, vagy a

részletfizetési lehetőséget megkapják. 8 éve takarékoskodik a falu nagy része erre a célra,

így méltánytalan lenne a többiekkel szemben, hogy még extra kedvezményeket kapjanak

a hátralékosok.

Azért, hogy a községben az egészséges és élhetőbb környezet meg legyen, ez a

szennyvízhálózat kiépítése elengedhetetlen. Eljutott a település odáig, hogy hamarosan
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indulhat a beruházás. A Vizi-közmű Társulat mindent megtett, és ezután is mindent meg

tesz annak érdekében, hogy a beruházás megvalósulhasson, a beruházáshoz az önrészt

biztosítsák. A Küldöttgyűlés tagjainak munkáját ezúton is megköszöni, a télen házról házra

mentek, a rákötési szándék nyilatkozatokat aláíratták.

Kiegészítésként elmondja, hogy ezek után felmerülhető viták elkerülése végett a kötött

LTP szerződés mellékletét képező belépési nyilatkozat alapján mindenki vállalta, hogy ezt

a szerződést nem mondja fel, és nem mondhatja fel. Kéri, a lakosságot, hogy ezt mindenki

nézze át. A megadott célra, dologra gyűjtött, takarékoskodott a lakosság, és ez az összeg

csak erre használható fel. 30 %-ot adott az állam ezekhez az összegyűjtött pénzekhez,

ami azt jelenti, hogy lakosonként 117.600 Ft-ot kellett összegyűjteni. Így az önkormányzati

és állami kiegészítéssel együtt 230 ezer forint szerepel a számlákon.

Oláh József projektmenedzser köszönti a jelenlévőket.

A közbeszerzés várható lebonyolításával kapcsolatban elmondja, hogy a kivitelező

kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentációt mai napon a Közbeszerzési

Bizottság megtárgyalta, jóváhagyta. A közreműködő Szervezet Felügyeleti Szervéhez

továbbítják, akik ellenőrzik, hogy minden szempontból megfelel-e a dokumentáció. A

felsőbb szintű ellenőrzés jóváhagyását követően nyílt közbeszerzési eljárás alapján lesz

kiválasztva a kivitelező. Nagyon sok oldalról ellenőrizve lett ez a dokumentáció, de még

előfordulhat, maradhattak benne hibák. Elindul a kivitelező közbeszerzési eljárása, amely

megjelenik a közbeszerzési értesítőben, 8-10 kivitelező cégre számítanak, akik ajánlatot

fognak tenni. Nemcsak az ár a legfontosabb szempont, de megfelelő pénzügyi háttérrel,

fedezettel kell rendelkeznie a kivitelezőnek, mivel a kivitelező, ha benyújtja a számlát, csak

hónapok elteltével kapja meg az elvégzett munka után a pénzét. Ebben szeretnének

biztosítékot kapni, és ezen szempontok figyelembevételével készült az ajánlati

dokumentáció. Fontos, hogy megfelelő referenciával, szakemberekkel, munkagépekkel

rendelkezzenek. Természetesen alvállalkozókat is alkalmazhatnak, de előbb Őket kell

kifizetnie a kivitelezőnek, és csak ezután kerül részükre a kifizetés.

Fel vannak készülve megfelelő szakember gárdával, hogy jogi oldalon is megfeleljenek az

esetleges problémák esetén.

Ha szeptembertől lesz megkötve a közbeszerzési szerződés, akkor szeptemberben

megkezdődnek a munkálatok, a téli hónapokon a települések fel lesznek túrva, be lesznek

temetve az árkok, nem lesznek nyitott csatornák, de nehéz ilyenkor közlekedni, nem a

végleges állapotban lesznek az utak, járdák, átereszek. A csatorna árkok leülepedését, a

kivitelezés menetét, kb. fél évet ki kell várni, hogy kellően leülepedjenek, ha utána rá megy

az út, a járda, az áteresz az ne omoljon be, ne legyen gidres-gödrös. A továbbiakban kell

a türelem, a megértés, a tolerancia, a folyamatos kapcsolattartás a kivitelezővel, akik

értesítik a lakosságot előre, hogy bizonyos szakaszokon mikor kezdődnek el a

munkálatok, pl. hogy abban az utcában egy hétig nem lehet közlekedni.
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Végezetül elmondja, az információs eszközök meg lesznek arra, hogy kommunikálni

lehessen a település vezetőivel, a projekt vezetővel, a kivitelező vezetőjével.

Kérdések:

Kozák Józsefné:

 Elmondja, eddig csak az LTP-ről lehetett hallani. Mivel egy embernek két LTP-je

nem lehetett, így voltak akik nem tudtak szerződést kötni, vagy ki kellett lépniük.

Akinek egy összegben kell befizetnie a hozzájárulást, milyen formában teheti meg?

 Következő kérdése, aki nem kötött LTP szerződést, de mégis rá szeretne kötni a

csatornára, úgy érzi, nem úgy van kezelve, mint kengyeli lakos, ugyanis annak nem

jár önkormányzati hozzájárulás, miért? Elmondja, vannak olyanok, akik nem tudtak

élni ezzel a lehetőséggel, pl. a fent említett problémák miatt. Úgy érzi, itt mindenki

lakos, nagyon sokan aláírták a belépési nyilatkozatot, azok is, akik nem kötöttek

LTP-t, akkor ezekre a lakosokra is számítani kellett volna az önkormányzati

támogatással.

Nagyon örül, hogy elindul a csatornázás, és bízik abban, hogy zökkenőmentes lesz.

Gellén Sándor

Válaszában elmondja, az LTP szerződés megkötésekor mindenki megkapta a

felvilágosítást, ha valakinek már volt valamilyen szerződése, annak meg volt rá a

lehetősége, hogy a családban más valaki nevére is lehetett volna LTP szerződést kötni.

Ez a lehetőség még mindig fenn áll, hogy utólag köthetnek szerződést, és erre az állami

támogatást megkapják. A Küldöttgyűlés határozatot hozott, aki nem kötött LTP szerződést,

egy összegben, vagy részletekben augusztus 31-ig megfizetheti a hozzájárulását. Az

állami támogatást továbbra is megkaphatják, sajnos az önkormányzati támogatásra már

nincs lehetőség.

Nagy Szilárd

Örül annak, ha valaki egy összegben be tudja fizetni a hozzájárulást. 2008-ban

forráshiányos lett az önkormányzat, azóta nem áll módjában támogatni a háztartásokat.

Az LTP kötéssel, és a támogatással az önkormányzat ösztönözte a lakosokat, hogy

lépjenek be, hiszen nemcsak az önkormányzati támogatásban tudott segíteni, hanem a

30 %-os állami hozzájárulást is megkapták. A legjobban az járt jól, aki időben tudott

szerződést kötni. Elmondja, az önkormányzatnak már sajnos nincs módjában további

támogatást nyújtani. Úgy gondolja, nemes gesztus volt az akkori vezetés döntése, hálásak

lehetnek a lakók, hogy ennyit tudott a település tenni.

Bódi Marianna

Elmondja, aki eddig nem járult hozzá a szennyvízcsatornázáshoz, az kapott értesítést,

melyet sokan felszólításnak véltek. Ez nem felszólítás volt, szerette volna, ha a lakosság

nem annak érzi. Meghozta a Küldöttgyűlés azt a határozatot, hogy 2012. augusztus 31-ig

be lehet fizetni a hozzájárulást akár egy összegben, akár 3 részletben.
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Jancsó Lászlóné:

Az előző vezetés ígéretet tett arra, hogy beszerzik mindenkinek a beálló csövet egy

tételben, és akkor nem kell személyenként le tesz egy gerinccsöveket. Kérdése, ez már

nem érvényes?

Nagy Szilárd:

A feltett kérdésre válaszolva elmondja, természetesen továbbra is fenn áll az ígéret.

Balogh Sándorné

A megkötött LTP szerződését fel kellett bontania, mivel nem tudta fizetni, de nem is tudja

befizetni augusztusig a hozzájárulást. Úgy gondolja, nem egyedül van az ilyen jellegű

problémával, kérdése, milyen lehetőségre számíthatnak? Esetleg a házas ingatlanra rá

lehetne-e terhelni.

Gellén Sándor

Megértette akkor is, amikor a számlát megszüntette a kérdést feltevő, de hogy a közteher

sorsa mi lesz, nem tudja. Aki olyan szociális helyzetbe került, hogy nem tudja fizetni, nem

tud megoldást mondani. Viszont ha ráterhelik a lakásra, a kivitelezőt abból nem tudják

kifizetni.

Oláh József

Véleménye szerint nagyon jó helyzetben van a település, nagyon jól takarékoskodtak,

nagyon jó volt az összefogás. Sajnos a lakosság kis százaléka olyan szociális helyzetbe

került, hogy nem tudták ezt megtenni, és nincs kilátás arra, hogy egy összegben ezt

befizessék. Ha a Társulat kiveti az egy összegű befizetésre szóló határozatot, lehet olyan

megoldás, hogy részletekben lehessen fizetni, ha ez nem történik meg, adók módjára be

kell hajtani. Amennyiben nincs mód a behajtásra, akkor végrehajtásra, illetve jelzálogra

kerül sor.

A végrehajtás elkerülése érdekében a Társulatnak el kell gondolkodni olyan megoldáson,

hogy valamilyen szintű részletfizetést biztosít azoknak, akik ezt nem tudják vállalni, vagy

csak kis összegben. Másik megoldásként említi, ha a leendő üzemeltetővel kötnek olyan

megállapodást, hogy az üzemeltető átvállalja ezen lakosok egy összegű befizetését, és

cserébe jelzálogot terhel az adott ingatlanra. Példásnak ítéli az eddigi összefogást a

településen.

Szöllősi Mihályné

Kérdése, hogy az egész falura érvényes a befizetés, valamint akinek nincs építménye a

telken, azok mit várjanak? Ki az, aki felelősséget vállal arra, hogy ez a beruházás meg is

történik, megvalósul.

Nagy Szilárd

A feltett kérdésre válaszolva elmondja, mivel a lakosság 83 %-a aláírta a belépési

nyilatkozatot, így kötelező érvényű valamennyi ingatlanra.
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Oláh József

Elmondja, ahol nincs lakás, ott nem kötelező a rákötés, illetve ha nincs vízbekötés az

ingatlanon. Lesz egy jogi szakember, ügyvéd, aki a jogi problémákra fogja a megoldásokat

megtalálni. A forrásokkal rendelkezni kell, hogy a közbeszerzést el lehessen indítani. A

projektre a pénz meg van, igyekezni fognak kifizetni az elvégzett munkát a kivitelező

részére. A szerződés feltételei is biztosítva vannak, úgy gondolja, sok oldalról meg van a

garancia arra, hogy egyrészt képes legyen és meg is tudja csinálni a leendő vállalkozó ezt

a munkát. Kell egyfajta szakember gárda, műszaki ellenőr, projekt menedzser, akik

tájékoztatják a lakosokat. Úgy érzi, ez a beruházás rendben le fog zajlani, be lesz fejezve

és sikeres lesz ez a projekt.

Veres Istvánné

 Kérdése, milyen alapítványon keresztül kapták meg a kengyeli lakosok a

támogatást, illetve ki támogatta a lakosságot.

 Megkérdezi, mi a különbség a házas ingatlan és a belterületi ingatlan között? Úgy

gondolja, ha belterületi ingatlan, akkor minden tulajdonosnak ezt a társulási díjat ki

kell fizetni, mivel elmegy a csatorna az ingatlana előtt. Viszont akkor az ingatlan

értéke is többet jelent. Aki már társult, annak van a 230 ezer Ft kiszámolva. Úgy

gondolja, ha be fog a társulásba lépni, és kifizeti a hozzájárulást, a többieknek

csökkenti a társulási hozzájárulását, mivel a gázbekötésnél is így volt.

Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető az első kérdésre válaszolva elmondja, a „Művelt

és Egészséges Kengyeli Lakosságért” Alapítványnak utalta át az önkormányzat a

támogatást, és az alapítvány továbbította a Vízi-közmű Társulatnak, majd így jutott el az

egyéni számlákra. Az önkormányzat annak idején ezzel akarta ösztönözni a lakosságot,

hogy lépjenek be a csatorna Társulásba, ezért volt havonta 470 Ft/fő támogatás. Az

önkormányzat 8 év alatt végig adta azoknak az embereknek, akik rendszeresen fizették a

megtakarítást, és erre az önkormányzat 45 millió Ft-ot kifizetett. Elmondja, havonta a 470

Ft egy-egy embernek nem sok, de a kengyeli Önkormányzatnak ez 8 év alatt nagyon sok

pénzt jelentett.

Oláh József

A feltett kérdéssel kapcsolatban utal az alapszabályra, melynek részleteit átnézve választ

kapna kérdést feltevő.

Elmondja, hogy szennyvíz bekötést csak oda lehetett tervezni, ahol szerződött vízbekötés

is volt. Ahol ivóvíz nincs bekötve, arra az ingatlanra nem lehetett szennyvízelvezetést

tervezni. A továbbiakban ezt Gellén úrral javasolja megbeszélni a hivatalban

ügyfélfogadási időben.

A társulási hozzájárulással kapcsolatban elmondja, behajtják az egy összegű

befizetéseket, gyűlik a pénz a Társulat számláján, és bízik abban, hogy talán a kivitelező

is kevesebb összegért fogja elvállalni a munkát, mint ahogyan tervezték a

közbeszerzésen. Valóban előfordulhat, hogy marad a Társulatnak pénze, melyre az

alapszabály pontos meghatározást ad, hogy ebben az esetben mi lesz a teendő.
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Nagy Szilárd polgármester kéri a Gyalogos Egyesületet, hogy a szennyvíz beruházás elé

lehetőleg ne gördítsenek akadályt, ez egy olyan összefogás, ami példa értékű, a falu

megérdemli, hogy megépüljön a csatorna.

Erdei Lászlóné

 Személyes tapasztalata alapján elmondja, amikor a megkötött szerződését

felbontotta, az állami támogatást és az önkormányzati támogatást levonták, nem

fizették ki részére. Valamint a kiküldött csekk és számla szám, és lakcím nem

egyezett meg, és a felmerült kérdéseire nem kapott megfelelő válaszokat a Vízi-

közmű Társulattól.

 Kérdése, ahol nincs fürdőszoba, de az udvarban bent van a víz, azon ingatlan

tulajdonosoknak is ugyanannyit fog fizetni?

 Elmondja, két aknát kell csináltatni, két órát használunk, egy a bejövő, a másik a

kimenő, de nem biztos, hogy ami mennyiség bejön, az ki is megy, mert ha valaki

öntöz, több a bejövő, a kimenő már nincs annyi.

Gellén Sándor

A felmerült lakcím, illetve számlaszám nem egyezőségét az OTP-nél kellett volna intézni,

amit annak idején is elmondott. Úgy érzi, ha a hivatalban felkeresték, akkor a lehető

legtisztességesebben és korrekten próbált intézkedni. Aki folyamatosan fizette a díjat a

számla lezárásig, az megkapta az állami támogatást, és az önkormányzati hozzájárulást

is. A számlák lezárása után a 8 év elteltével sokan kaptak vissza pénzt a faluban.

Oláh József

Az udvari locsolással kapcsolatban elmondja, ami bejön a vezetékes rendszerből víz, kb.

90 %-a visszamegy a csatornába. Aki a vezetékes vízzel locsol, vagy állatok tartásához

sok vizet használ, érdemes külön mérőórát is felszereltetni, hiszen így csökkentheti a

csatornadíját. Amikor az üzemeltetői szerződéseket megkötik, erre érdemes lesz oda

figyelni, szerződés változatot kell kérni az üzemeltetőtől, és kevesebb díjat fog fizetni, mint

a bejövő víz.

Farkasné Tóth Erzsébet

A gyermeke időközben vásárolt ingatlant, nincs LTP szerződése, viszont a FUNDAMENTA

megtakarítását elfogadja-e a Vízi- közmű Társulat?

Kozák Ferencné

A feltett kérdésre válaszolva elmondja, sajnos a FUNDAMENTÁ-val kötött szerződést nem

lehet elfogadni, mivel a Társulás az OTP-vel kötött szerződést, és a FUNDAMENTA más

bankokkal van kapcsolatban. Ha a családban van olyan személy, akinek nincs a nevén

LTP szerződés, akkor lehetőség lesz arra, hogy kössenek olyan LTP szerződést amit 4

évig kell fizetni. Ezzel kapcsolatban tud segítséget nyújtani az ingatlan tulajdonosának,

kéri keressék fel.
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További kérdést tettek fel: Csőke Andrásné, Koncz János és Szécsiné Borsos Andrea.

A feltett kérdésekre Oláh József, Gellén Sándor és Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ,

melyet a kérdést feltevők elfogadtak.

Nagy Szilárd polgármester ezt követően a napirendi ponthoz meghívott vendégeknek
megköszöni a megtiszteltetést, a megjelenést.
A következő Napirendi pont megkezdéséig szünetet rendel el.

II. NAPIREND:

Kozák Ferencné a Napsugár Művészeti Óvoda vezetője az óvoda bővítésével
kapcsolatban elmondja, néhány héten belül elindul a megvalósulás terén. A kiviteli tervek
elkészültek, illetve folyamatban van a készítése. Örül annak, hogy Kengyelen 1977. után
ismételten új óvoda is épülhet. Azért is szükség van erre, gyermekeink méltó
környezetben nevelkedhetnének, és olyan szép épület lenne a községben, amire méltán
büszkék lehetnénk. A kiviteli tervek elfogadása után június 1-én valószínűleg elkezdődhet
az építkezés. A régi óvoda épület helyébe teljesen új óvoda épül. A meglévő óvoda teljes
felújításra kerül, modern szép környezetet alakítanak ki, a jelenlegi konyha megszűnik,
melynek helyére óvodai csoport lesz indítva, ott tálaló konyha és egyéb kiszolgáló
helyiségek lesznek. Évek- óta probléma, hogy nincs bölcsőde a településen, most
lehetősége lesz annak, hogy bölcsődei csoportot is el tudnak indítani, 2 éves kortól fel
tudják venni a gyerekeket. Az építkezés befejezésének várható időpontja 2012. december
31. Bízik abban, a jövő évet egy modern, korszerű új óvodában kezdhetik el. Megköszöni
a polgármester úrnak, a Hivatal pénzügyi csoport vezetőjének Rimóczi Jánosnénak és a
Képviselő-testületi tagoknak, hogy támogatták a bővítés megvalósulását.

Kispál László vállalkozó tájékoztatta jelenlévőket a Bagimajori kápolna és környékén
kialakítandó falusi turisztikai fejlesztésekről.
A Kápolnát, a szélmalmot és az ott létesített halastó környékén kihasználva a gazdag
növény és állatvilágot madármegfigyelő, magasles létesítését tervezik, ahol a kengyeli
iskolások, óvodások, akár felnőttek részére is egy élményt tudnának nyújtani. Ennek
elkészítésére felkérte Tekse András tervező urat, aki már néhány látványtervet el is
készített. Van egy komplett terv dokumentáció, amiben szerepel egy falusi vendégfogadó,
a környéken előállított tejtermékeket, húskészítményeket árusító kisbolt, a magasles,
valamint néhány házikót magában foglaló kemping terve, amely illeszkedik a Római
Katolikus Egyház által tervezett benyújtási pályázati elképzelésekben. Mindez jól
integrálható a település önkormányzata által tervezett fejlesztésekre, turisztikai
fejlesztésekhez. Tervei szerint 2013. év végén a Mikszáth Kálmán utca végére meg fogják
építeni a magaslest, ezzel párhuzamosan azokat a portákat, amelyeket ebbe a falusi
turisztikai programban kívánnak hasznosítani, rendbe teszik. A halastó környékén a
mocsáros, nádas növényi hulladékok és felgyülemlett szemét eltakarítását szintén
tervezik. A tervezés, vízügyi engedélyezések folyamatban vannak, bízik benne, hogy az
úgynevezett jóléti tó létesítése mielőbb megvalósul, amely elsősorban Kengyel és
Bagimajor gyermekeinek mindennapi kikapcsolódását, szórakozását, a környék növény és
állatvilágának bemutatását kívánja szolgálni.
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Kérdések, hozzászólások:

Szöllősi Józsefné a 2011. évi népszámlálással kapcsolatosan tett fel kérdést Dr. Fekete
Nóra jegyzőasszonynak

Dr. Fekete Nóra jegyző kéri, hogy a Polgármesteri Hivatalban keresse fel, hogy a
személyes jellegű problémáját megbeszélhessék.

Krispán József Sándorné
Javaslatot tesz a jelenléti ív aláírásának megszervezésével kapcsolatban, valamint
legközelebb az ajtó előtt, asztalon legyen az aláírás.
Szerette volna, ha több szó esik arról:

 hogy mi várható szeptembertől, az összes út fel lesz –e durva, illetve fát vegyenek-
e időben az emberek hogy haza is tudják vinni.

 vagy be is fizette a nyugdíjas a hozzájárulást, szeretné is hogy bent legyen a
kerítésen belül a csatorna vezeték, de ki ássa ki neki?

A Kispál úr által említetteket nagyszerűnek tartja, de úgy véli, ha valamit meg teszünk,
próbáljunk meg rá vigyázni, pl. az utcanév táblákat állandóan csavargatják.
Működik a községben a Polgárőrség, jobban kellene vigyázni a meglévő értékeinkre.

Nagy Szilárd
Az aláírással kapcsolatban elmondja, legközelebb megpróbálnak megfelelően
gondoskodni a jelenléti ívek aláírásáról.
Elmondja, a munkák elkezdésével párhuzamosan a község lakóit egy a hivatal ajánlásával
rendelkező vállalkozó fogja felkeresni, hogy a lehető legkedvezőbb ajánlatot tegye a
rákötésekre, és természetesen segít abban, hogy eljusson a vezeték a megfelelő helyre.
A közbiztonsággal kapcsolatban a Polgárőrség munkáját csak köszönettel tudja fogadni,
úgy gondolja, hogy az említett rongálásokat csak tizenévesek végezhetik. Szeretne
megkérni mindenkit, hogy figyeljünk a meglévő értékeinkre, illetve az információkkal
keressék meg a körzeti megbízottakat. A polgárőrök nem cselekedhetnek, de jó hogy
figyelik a települést, és megköszöni a munkájukat.

Varga Antal
A polgárőrség munkájával kapcsolatban elmondja, nem minden esetben kapnak
elismerést, pedig mindent megtesznek a község közbiztonsága érdekében. Valóban sok a
rongálás, pedig a polgárőrök rendszeresen járják a falut.

Balogh Sándorné
A kamionmosóval kapcsolatban elmondja, jó hogy az felépült, viszont ha 30 fokos meleg
van, a környéken elviselhetetlen a bűz.

Nagy Szilárd
A felvetéssel kapcsolatban elmondja, a vállalkozóval megtörtént az egyeztetés, viszont az
illetékes hatóságot is értesítették, hogy vizsgálják ki a felmerült problémát, és amennyiben
nincs minden rendben, tegyék meg a megfelelő lépéseket. Ezzel kapcsolatban a
Környezetvédelmi Felügyelőséghez is írtak jegyzőasszonnyal levelet, akik azt a választ
adták, hogy ki fogják vizsgálni a felmerült problémát.
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Hozzászólt még: Csiga János és Sulák Zoltán.
Nagy Szilárd polgármester köszöni a hozzászólásokat, és reméli, hogy az úthálózat
építése a csatornázás után elkezdődhet.

Köszöni a képviselő-testületnek is az együttműködést, a megjelenteknek pedig hogy ilyen
szép számban jelen voltak, bízik abban, hogy a csatorna beruházás zökkenőmentes lesz,
a Falugyűlést berekeszti.

Kmf.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző


