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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2016. szeptember 1-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez

89/2016.(IX.01.) Kt. Hat.

A napirendi pontokra tett javaslatról

90/2016.(IX.01.) Kt. Hat.

2016. évi Büszke Vidék Fesztivál megrendezéséhez

91/2016.(IX.01.) Kt. Hat.

A szavazatszámláló
megválasztásáról

10/2016.(IX.02.) Önk. rend.

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterület rendjéről és
a zöldterület fenntartásáról
15/2012.(IX.14.) számú rendeletének módosításáról

bizottságok

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

tagjainak,

póttagjainak

Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 1-én, 13:00 órakor megtartott
rendkívüli NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit, Guttyán Edina, Tóth-Varga Valéria és
Oravecz Mihály testületi tagok.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal
megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A 2016. augusztus 31-i testületi ülésen a gazdaságvezető által felvetett üzemanyag számlával kapcsolatban a
polgármester úr elmondja, hogy 2015. évben a tavaszi fordulóban a MANÓ-MINI-BUSZ Kft. támogatta a kengyeli
labdarúgó csapatot azzal, hogy elszállította őket a mérkőzésekre. Ezt folytatta tovább a következő fordulóban is,
viszont év végén felhívta a cég ügyvezetője és megkérdezte, hogy hová számlázhatja az útiköltséget. Nem tudta
miről van szó és ekkor a cégvezető mondta, hogy a focisták féléves elszállítását szeretné kifizettetni. Ekkor a
cégvezető azt mondta, hogy amiben megegyeztek csak egy évre szólt, a következő évtől már fizetős. Polgármester
úr elmondja, hogy nem így szólt az egyezségük. Ekkor egyedül próbált helyt állni ebben a történetben. Elintézte,
hogy a busz megtankolhasson a benzinkúton, ami nagy hiba volt. Lényege a dolognak, hogy személyesen fogja
kiegyenlíteni, a saját és családja bevételéből részletekben kifizeti az üzemanyagot, így az Önkormányzatot kár nem
fogja érni. Sajnos túl jóhiszemű volt, és bízott az adott szóban, amit nem szabadott volna, és meghozott egy
felelőtlen és rossz döntést, amiért is elnézést kér a képviselő-testület tagjaitól, a gazdaságvezetőtől, a jegyző
asszonytól és mindenkitől, aki nem értett ezzel egyet.
Elmondja, hogy az ügy sürgősségére való tekintettel a képviselők meghívása telefonon történt.
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére:
1. 2016. évi Büszke Vidék Fesztivál megrendezéséhez
2. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjai, póttagjai megválasztásáról
3. A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület rendjéről és a zöldterület
fenntartásáról 15/2012.(IX.14.) számú rendeletének módosításáról
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatot.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot hozta.
89/2016.(IX.01.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot e l f o g a d j a .
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NAPIRENDEK:
1. Előterjesztés a 2016. évi Büszke Vidék Fesztivál megrendezéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjai, póttagjai megválasztásáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület rendjéről és a
zöldterület fenntartásáról 15/2012.(IX.14.) számú rendeletének módosításáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
I. NAPIREND:
Előterjesztés a 2016. évi Büszke Vidék Fesztivál megrendezéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja,
hogy bízott benne, hogy a Büszke Vidék Fesztivál támogatására beadott pályázatok közül legalább kettő pozitív
elbírálásban fog részesülni, de sajnos csak a Nemzeti Kulturális Alaptól kapunk támogatást, melynek összege
később kerül kifizetésre. Lehet, hogy egyedül van így, de számára nagyon fontos ez a rendezvény, főleg ezek után,
hogy felelőtlenül meg lett hirdetve. Tegnap felkereste a RA-VA Team Innovációs Kft.-t és vállalták, hogy
támogatják rendezvényünket a hiányzó összeggel, ezt az összeget 2016. szeptember 8-ig átutalják a Művelt és
Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány számlájára, az alapítvány ráteszi az önkormányzat számlájára úgy,
hogy amikor a Nemzeti Kulturális Alap befogadja a rendezvény számláit, akkor is el tudjunk számolni. Csakis
kizárólag olyan produkciókra és szolgáltatásokra kötött szerződést anélkül, hogy a testület döntött volna, amire
pontosan tudta, hogy megvan a fedezet, az egyik az önkormányzat saját költségvetéséből, a másik a rendezvény
várható bevételeiből. A most beterjesztett előterjesztésben az is szerepel, hogy az előbb említett összeg feletti
kötelezettség csak további támogatások megérkezése után vállalható fel. Mivel szerződést csak a Boney M-re és a
tűzijátékra kötött, ha 2016. szeptember 9-én 12:00 óráig nem érkezik meg a RA-VA Team Innovációs Kft. által
ígért támogatás, akkor megnézik mennyi összeg folyt be az alapítvány számlájára és annak függvényében dönthet a
testület arról, ki az akit lemondunk, és ki az akit nem.
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2016
augusztus 31-én megtárgyalta a 2016. évi Büszke Vidék Fesztivál megrendezéséről szóló előterjesztést, azt a
beterjesztett előterjesztést azzal a módosítással fogadta el, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat a
rendezvény lebonyolítására 3.342.000 ft. összeget hagyjon jóvá. A rendezvény fedezeti oldalát saját
költségvetéséből (1.400 ezer ft), a rendezvény bevételeiből (1.282 ezer ft), az érkezett támogatásokból (660
ezer ft) teremtse meg. Ezen összeg feletti kötelezettséget csak további támogatások megérkezése után
vállaljon fel, amely a most beterjesztett határozati javaslattal azonos. A Képviselő-testületnek is elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a most beterjesztett határozati javaslatával elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek a 2016. évi Büszke Vidék Fesztivál megrendezéséről szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2016.(IX.01.) Kt.
Határozat
2016. évi Büszke Vidék Fesztivál megrendezéséhez
Kengyel Községi Önkormányzat a 2016. évi Büszke Vidék fesztivál megrendezéséhez hozzájárul, a
rendezvény lebonyolítására 3.342.000 ft. összeget hagy jóvá.
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A rendezvény fedezeti oldalát:
1.
a saját költségvetéséből:
2.
a rendezvény bevételeiből:
3.
az érkezett támogatásokból:
teremti meg.

1.400 ezer ft
1.282 ezer ft
660 ezer ft

Az önkormányzat nevében ezen összeg feletti kötelezettség csak további támogatások megérkezése
után vállalható fel.
II. NAPIREND:
Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjai, póttagjai megválasztásáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést, az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként
elmondja, hogy 2016. október 2-án népszavazás lesz. A 23/2014.(II.28.) Kt. számú határozat felülvizsgálata során
a SZSZB tagok, póttagok lemondása miatt egyes körzetekben változtatásra van szükség. A változásokat a
határozati javaslat tartalmazza.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag.
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen
elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a
megválasztásáról szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.

Szavazatszámláló Bizottságok tagjai, póttagjai

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2016.(IX.01.) Kt.
Határozat
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a szavazatszámláló bizottságok tagjainak,
póttagjainak a következő helyi lakosokat válassza meg:
001.számú szavazókör: Kisiskola Kossuth u. 48.
Tagjai:

Mikus Mihályné
Mrena Józsefné
Krenák Péterné
Orovecz Rózsa

Póttagjai: Ambrusné Molnár Márta
Rácz Judit
Kókai Gabriella

Kengyel, Bajcsy Zs. út 28.
Kengyel, Achim u. 8. lemondása miatt helyébe
Kengyel, Szabadság u. 27 póttag lép.
Kengyel, Sallai u. 1.
Kengyel, Sallai u. 8.
Kengyel, Kossuth u. 269. lemondása miatt helyébe
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 44. póttag lép.

002.számú szavazókör: Művelődési Ház Kossuth u. 98.
Tagjai:

Bárándi György
Bekker Gábor
Csatos Istvánné
Bakos Jánosné

Kengyel, Hunyadi u. 22. lemondása miatt helyébe
Kengyel, Petőfi út 9.tag lép.
Kengyel, Vörösmarty út 4.lemondása miatt helyébe
Kengyel, Dózsa Gy. út 18.póttag lép.
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Sipos Lászlóné

Kengyel, Kossuth u. 94.

Póttagjai: Bakos Jánosné
Kengyel, Dózsa Gy. u. 18. póttag taggá választása miatt helyébe
Szabó Julianna
Kengyel, Béke út 7. póttag lép.
Turcsányiné Szilágyi Csilla Kengyel, Petőfi u. 15.

003.számú szavazókör: Tornaterem Kossuth u. 100.
Tagjai:

Tóthné Kis-Pál Tünde
Zelenák Sándorné
Csőke Ildikó

Kengyel, Kossuth u. 128/A
Kengyel, Arany J. u. 32.
Kengyel, Bajcsy-Zs. u. 51.

Póttagjai:

Varga Istvánné
Molnárné Ollé Erzsébet

Kengyel, Petőfi u. 16.
Kengyel, Bajcsy-Zs. u. 83/A.

004.számú szavazókör: Emeletes Iskola Kossuth u. 100.
Tagjai:

Szűrös Mihályné
Fórizsné Tóvizi Mária
Véninger Erzsébet

Kengyel, Achim u. 23
Kengyel, Kossuth L. u. 227.
Kengyel, Jókai u. 13.

Póttagjai:

Bokorné Tímár Tünde
Tóthné Németh Ildikó

Kengyel, Rákóczi út 44/a.
Kengyel, Hunyadi u. 38.

005.számú szavazókör: Bagimajor Iskola Április 4. út 2.
Tagjai:

Tóth- Varga Valéria
Zsemlye Edit
Balla Istvánné
Kovács Anita

Kengyel, Bajcsy Zs. út 37. lemondása miatt helyébe
Kengyel, Április 4. út 30. póttag lép.
Kengyel, Tóth Á. u. 5.
Kengyel, Május 1. út 10.

Póttagjai:

Vágner Mónika
Farkas Anikó

Kengyel, Április 4. út 6.
Kengyel, Április 4. út 4/a.

A szavazatszámláló bizottsági póttagok igény szerinti része az esetleges kisebbségi
önkormányzati választáskor a kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjaként is
közreműködhet.
Erről értesülnek: - Szavazatszámláló bizottságok tagjai, póttagjai
- Választási Iroda vezetője Helyben
III. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület rendjéről és a
zöldterület fenntartásáról 15/2012.(IX.14.) számú rendeletének módosításáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként nem
hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
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Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag.
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen
elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a közterület rendjéről és a zöldterület fenntartásáról
15/2012.(IX.14.) számú rendeletének módosításáról készült rendelet-tervezetet, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a következő
rendeletet alkotja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016.(IX.02.) önkormányzati rendelete

A közterület rendjéről és a zöldterület fenntartásáról
15/2012.(IX.14.) számú rendeletének módosításáról

1. §
A rendelet 7. § (3) bekezdése törlésre kerül.

2. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Kengyel, 2016. szeptember 1.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

Napirenden kívüli hozzászólás:
Oravecz Mihály képviselő tag véleménye szerint az idén a Kengyel községért kitüntető díjat nem kellene kiosztani,
elég lenne négyévente.
Csabainé Bártfai Margit képviselő tag véleménye szerint is az idén ezt a díjat nem kellene kiosztani.

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

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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