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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 13-án, 12:00 
órakor megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Nagy Szilárd polgármester valamint, 

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

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

 
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 4 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 vegye le napirendről a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői pályázatával kapcsolatos szakértői bizottság megválasztásáról szóló előterjesztést, 
mivel nem áll rendelkezésre anyag.  
 
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 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
111/2017.(XI.13.) 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 a.) 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. A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj igénnyel kapcsolatos döntés  

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
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Nyílt ülés: 

1. Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezető megbízásának előzetes 
véleményezése 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

2. Perképviseletre vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos döntés 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 

 

I. NAPIREND: 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezető megbízásának előzetes 
véleményezése /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el. 
 
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. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
113/2017.(XI.13.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezető megbízásának előzetes véleményezése 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy Kengyeli Kossuth 
Lajos Általános Iskola intézményvezetőjének Tóthné Kis-Pál Tündének a 2. ciklusos 
intézményvezetői megbízatásával egyetért és azt támogatja. 

 

II. NAPIREND: 
Perképviseletre vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést. Elmondja, hogy a Kengyel 
Községi Önkormányzatnak a Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban van a 3.M.2016/2017 számú 
munkaügyi pere, melyet 2017. december 5-re halasztotta el a bíróság. Dr. Őrlős Gábor ügyvéd úr 
képviseleti díja 400.000 ft+ÁFA, melyet a tárgyalás első napjáig kell megfizetnie az 
Önkormányzatnak. 
 
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály testületi tag. 
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető és Nagy Szilárd polgármester adott választ. 
 
Hozzászólás: 
Csabainé Bártfai Margit képviselő: Irreálisnak tartja a 400.000 ft –os havi juttatást. Úgy tudja, 
hogy ügyvéd úr nem igazán képviselte még az Önkormányzatot. 
 
Oravecz Mihály képviselő: Nem ismeri Dr. Őrlős Gábor ügyvéd úr és az Önkormányzat 
kapcsolatát, de azt tudja, hogy hosszú távon az Önkormányzat havonta fizet neki. Mivel nem 
ismeri a szerződés tartalmát, ezért fogalma sincs, milyen alapon foglalkoztatja az Önkormányzat 
havi szinten, több évre visszamenőleg beszélünk havi költségekről. Nem fogadja el az 
előterjesztésben foglaltakat. 
 
Nagy Szilárd polgármester: Dr. Őrlős Gábor ügyvéd úrnak havonta megbízási díjat fizet az 
Önkormányzat, ezért a kengyeli lakosoknak, akik felkeresik ingyen ad jogi tájékoztatást, illetve 
ha az Önkormányzatnak valamilyen szerződéssel vagy jogi üggyel kapcsolatban tájékoztatásra 
van szüksége, abban is segít. 
 
Oravecz Mihály képviselő: Mivel ügyvéd úr évek óta foglalkoztatva van, legalább legyen 
annyira kompromisszum kész, hogy egy nyert per után vagy legalább szétosztva fizessük ki a 
400.000 ft + áfás jogi képviseleti díjat, legalább egy teljesítés legyen mögötte. Az, hogy egy 
kengyeli lakos bemegy hozzá a saját ügyével kapcsolatban, azt gyakorlatilag az Önkormányzatot 
eddig sem érintette, mindenkinek a magánügye.  
Javasolja, hogy a jogi képviseleti díj felét a per előtt a másik felét a per után kapja meg.  
Nem tudja, hogy ügyvéd úr a helyi lakosokkal mennyire foglalkozott, milyen sűrűn, hogyan 
képviselte és hogyan tájékoztatta ezeket az embereket jogi kérdésekben. A per összegét tekintve 
ez szerény összeg, de hogy évek óta kifizetésekre hivatkozva, meglátása szerint ennél 
szerényebb összeget is kérhetett volna ennek az ügynek a képviseletére. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester Oravecz Mihály képviselő tag módosító indítványát 
befogadja, ezután kéri Képviselő Úr javaslatának elfogadását, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
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114/2017.(XI.13.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Perbeli képviselettel kapcsolatos döntés  

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a Dr. Őrlős 
Gábor ügyvéd által a 3.M.2016/2017/2 számon a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságon folyamatban lévő munkaügyi perben Kengyel Községi Önkormányzat jogi 
képviseletével kapcsolatosan beterjesztett tényvázlatot, akkor tudja elfogadni, ha a jogi-
képviseleti díj első felének kifizetése a kitűzött tárgyalási napig (2017. december 5.), a 
második felének a kifizetése pedig a per befejezését követően történik meg. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy tájékoztassa az Ügyvéd Urat a Képviselő-testület 
döntéséről és amennyiben ezen feltételekkel vállalja az Önkormányzat perbeli 
képviseletét, küldje meg az Önkormányzat részére a tényvázlatot a módosított adatokkal.  

 

A polgármester a Képviselő-testület novemberi ülésére terjessze be a módosított 
javaslatot. 

 

 

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

 
 

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


