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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.augusztus 27-én, 14:00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Nagy Szilárd polgármester valamint 

Csabainé Bártfai Margit, Oravecz Mihály, Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Kozák Ferencné alpolgármester és Guttyán Edina testületi tag 
 
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 úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 5 fő mindenki megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a testület még 5 napirendi pontot tárgyaljon meg. 
 

1. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 
megtárgyalásáról 

2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos döntés 
3. Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési terv TTK-SZV víziközmű rendszerre 

2020-2034 évekre szóló javaslatának elfogadásáról 
4. Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési terv KGY-IV vízikömű rendszerre 

2020-2034 évekre szóló javaslatának elfogadásáról 
5. A Büszke Vidék Fesztivál megrendezésének újra tárgyalásáról 

 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
77/2019.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  

 

N A P I R E N D E K: 

Nyílt ülés: 
1. A helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
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2. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

megtárgyalásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos döntés 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

4. Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési terv TTK-SZV víziközmű rendszerre 
2020-2034 évekre szóló javaslatának elfogadásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

5. Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési terv KGY-IV vízikömű rendszerre 
2020-2034 évekre szóló javaslatának elfogadásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

6. A Büszke Vidék Fesztivál megrendezésének újra tárgyalásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
 
I. NAPIREND: 

A helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: 
Németh Lajos testületi tag kérdése: A Helyi Választási Bizottság a munkájához kap az Önkormányzattól 
segítséget? 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző válasza: Igen, segítik a bizottság munkáját. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a helyi választási bizottság tagjainak 
megválasztásáról szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
78/2019.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
A 2019. október 13. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármester 
választáson közreműködő helyi választási bizottság tagjainak megválasztására 
 

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző, mint a Helyi Választási Iroda 
vezetője előterjesztésében megtárgyalta a 2019. október 13-án sorra kerülő önkormányzati 
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képviselő és polgármester választás alkalmából közreműködő helyi választási bizottság tagjaira 
vonatkozó javaslatot, és az 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján az alábbi határozatot 
hozza: 

A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjának: 
 
 Nagy Mihályné  tag  Kengyel, Petőfi út 26/A. 
 Kókai Gabriella  tag  Kengyel, Bajcsy-Zsilinszky út 44. 
 Gál Istvánné   tag  Kengyel, Bajcsy-Zsilinszky út 90. 

Szűcs Alexandra  póttag  Kengyel, Szabadság út 19. 
 Lengyel József  póttag  Kengyel, Kossuth út 73. 
 
lakosokat választja meg. 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős: Dr. Bartók László jegyző 

Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben 
3. A Helyi Választási Bizottság tagjai Helyben 
4. Irattár 

 
 
II. NAPIREND: 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalásáról 
/írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést. 
 
Németh Lajos testületi tag az írásos előterjesztéshez, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 2018. január 
01-től módosult az Önkormányzatra vonatkozó törvény és ehhez kell módosítani a rendeletet. A 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázathoz is szükséges a helyi közművelődési feladatok 
ellátásáról szóló önkormányzati rendelet. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetét, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az 
alábbi rendeletet. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 
pontjában, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 

                                                                A rendelet célja 
 
1. § (1) E rendelet célja, hogy Kengyel Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, 
sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási 
formáját, módját és mértékét. 

 

(2) Az önkormányzat elismeri, hogy Kengyel község minden polgárának joga van kulturális 
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, 
valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az 
önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti. 

 A rendelet hatálya 

2. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő, 
Kengyel községben lakó állampolgárokra, az önkormányzat közművelődési intézményeire, azok 
alkalmazottaira, a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott 
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire, a képviselő-
testületre és szerveire, a polgármesteri hivatalra. 

 

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 
 
3. § (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és 

lehetőségét. 
(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési 

alapszolgáltatásokat, melyek: 
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

 
(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja: 

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét, 

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 
 

(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített 
rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés alapfeladatait 

 

(5) Kengyel Községi Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi 
feladatokat támogatja: 

1. Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek biztosítják a 
résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle 
szabadidős tevékenységek végzését. 

2.  A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának 
segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai 
támogatása. 

3. A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe 
foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele. 
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4. Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat, ezen belül 
állománygyarapító terveket készít, szakembert alkalmaz, a könyvtár állománygyarapítását 
segíti, a nyilvános könyvtári ellátást a helyi igények és a törvényi előírások alapján 
biztosítja. 

5. A szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, nyilvános olvasóterem 
működtetése, a közönség számára internetezési lehetőség biztosítása. 

6. Könyv, folyóirat egyéb ismerethordozó eszközök beszerzése, folyamatos 
állománygyarapítása.  

7. A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek 
tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer 
kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése. 

8. Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, 
kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése a helyi 
társadalom egyéb rétegeivel. 

9. Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése. 
10. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges 

feltételek biztosítása. 
11. A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi 

művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása. 
12. Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. 

 

A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke 
 

4.§ (1) Az önkormányzat a rendelet 3. §-ában foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása 
érdekében közművelődési intézményt működtet. 

(2) A közművelődési feladatokat elsősorban a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ( a 
továbbiakban: intézmény) intézmény útján látja el. 

(3) Az önkormányzat biztosítja az intézmény működtetéséhez szükséges megfelelő számú 
szakember foglalkoztatását. 

(4) Az intézmény Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő, gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdasági feladatait Kengyel Községi 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv 
látja el. 

(5) Az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a 
kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósításához. 

(6) Az intézmény kulturális programja, munkaterve, továbbá a nyilvános könyvtár éves 
szakmai beszámolója minden évben önkormányzati jóváhagyással válik érvényessé. 

 
A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete 

 

5.§ (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 
kapcsolatos hatásköröket Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézménynek a törvényességi ellenőrzését a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak alapján látja el. 

(3) Az Önkormányzat intézményinek szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai 
beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el. 

(4) A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvényben meghatározottak alapján a helyi lakossági képviselete érdekében 
legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható. 

 

A közművelődésben együttműködő partnerek 
 

6.§ Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik: 
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a) a Kengyelen működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, 
hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, 
személyekkel, 

b) Egyházakkal, 
c) Oktatási, nevelési intézményekkel, 
d) Civil szervezetekkel, alapítványokkal. 

 

Záró rendelkezések  
 

7.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 8/2008.(IX.01.) önkormányzati rendelet. 

 

Kengyel, 2019. augusztus 27. 

 

 

 

Nagy Szilárd  Dr. Bartók László  
polgármester helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

8/2019.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A rendeletnek közvetlen társadalmi gazdasági hatása nincs. 

 

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet-tervezet  minimális adminisztratív teher jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak a közművelődési rendelet megalkotása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak. 

 

 

 

Kengyel, 2019. augusztus 27. 

 

 

Nagy Szilárd  
polgármester 
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Indokolás 

 

Kengyel Község településképének védelméről szóló 
8/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez 

 

1-2. §.-okhoz 

A rendelet céljáról, hatályáról rendelkezik. 

3.§-hoz 

A közművelődési alapszolgáltatásokat tartalmazza, illetve a helyi közművelődési tevékenység keretében 
támogatott feladatokat. 

 

4.§-hoz 

A feladat ellátás módjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

5.§-hoz 

Az irányításra, ellenőrzésre képviseletre vonatkozó eljárási szabályokat tartalmazza. 

 

6.§-hoz 

Az együttműködő partnereket sorolja fel. 

 

7.§-hoz 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 

 

Kengyel, 2019. augusztus 27. 

 

 

 

Nagy Szilárd        Dr. Bartók László 
polgármester        helyettesítő jegyző 
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III. NAPIREND: 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
Varga Márta képviselő hozzászólása: Kellene egy hűtő a Művelődési Házhoz. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető hozzászólása: Be van tervezve. 
 
További hozzászólás, kengyel nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról 
szóló határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
79/2019.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be 2019. évi 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.  

Az önkormányzat a pályázathoz a saját erőt: 762 ezer forintot a Kengyeli 
József Attila Művelődési Ház ás Könyvtár 2019. évi költségvetésében, 
megképezte és a pályázathoz biztosítja. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
4. Irattár 

 

IV. NAPIREND: 

Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési terv TTK-SZV víziközmű rendszerre 2020-2034 
évekre szóló javaslatának elfogadásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató a kötelezett, vagyis a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. Véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért 
felelős adja ki, majd a terveket a véleményezéssel együtt a viziközmű szolgáltató nyújtja be az 
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Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig. Ez a Víziközmű vagyon 
Gördülő Fejlesztési Terv Kengyel és Tiszatenyő szennyvízhálózatra, Tiszatenyő tisztító telepre 
vonatkozik. 
 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a Kengyel Község Önkormányzat gördülő 
fejlesztési terv TTK-SZV víziközmű rendszerre 2020-2034 évekre szóló javaslatának 
elfogadásával kapcsolatos határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
80/2019.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési terv TTK-SZV víziközmű rendszerre 
2020-2034 évekre szóló javaslatának elfogadása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 11. § alapján, Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Terv TTK-SZV víziközmű 
rendszer (melléklet) tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.  

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési tervet a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. megküldje a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
részére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 

Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok 
4. Irattár 

 

 
A TTK-SZV víziközmű rendszer Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Terve a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
V. NAPIREND: 

Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési terv KGY-IV vízikömű rendszerre 2020-2034 
évekre szóló javaslatának elfogadásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató a kötelezett, vagyis a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. Véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkoztot az ellátásért 
felelős adja ki, majd a terveket a véleményezéssel együtt a viziközmű szolgáltató nyújtja be az 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig. Ez a Víziközmű vagyon 
Gördülő Fejlesztési Terv a Kengyel vízműre, Kengyel ívóvízhálózatra vonatkozik. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a Kengyel Község Önkormányzat gördülő 
fejlesztési terv KGY-IV vízikömű rendszerre 2020-2034 évekre szóló javaslatának elfogadásával 
kapcsolatos határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
81/2019.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési terv KGY-IV vízikömű rendszerre 
2020-2034 évekre szóló javaslatának elfogadása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 11. § alapján, Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Terv KGY-IV vízikömű 
rendszer (melléklet) tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.  

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési tervet a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. megküldje a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
részére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy Szilárd polgármester 
 

Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok 
4. Irattár 

 

VI. NAPIREND: 

A Büszke Vidék Fesztivál megrendezésének újra tárgyalásáról /szóban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (a program a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Nagy Szilárd polgármester szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2019. július 
23-i ülésén úgy határozott, hogy a Büszke Vidék Fesztivál megrendezéséhez a Sampion Szabadidős 
Egyesület ajánlatát nem fogadta el. Most egy egy napos program terv készült 1.500.000 forintos pályázati 
összegre. A szombati napi rendezvényt próbálta úgy összeállítani, hogy legyen benne a fiataloknak, az 



13 

idősebbeknek és a helyi értékek kedvelőinek. A kiosztott program tervben szereplő előadókat fedezi a 
pályázati pénz. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
 
Kérdések és hozzászólások: 
Oravecz Mihály testületi tag kérdése: „Ki az aki szervezi?” 
 
Nagy Szilárd polármester válasza: 3 rendezvényszervező cégtől árajánlatot kell kérni, mivel a pályázathoz 
szükséges és a ki a bruttó 1.500.000 összegbe belefér, vagyis aki a legkedvezőbb ajánladtot adja. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető hozzászólása: A hangosítást is fizetnie kell a szervező cégnek. 
 
Németh Lajos képviselő tag kérdése: Az Önkormányzatnak a rendezvénnyel semmi teendője nincs? 
 
Nagy Szilárd polgármester válasza: Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy megrendezi a Büszike Vidék 
Fesztivált, akkor kérünk 3 rendezvényszervező cégtől árajánlatot és ha valamelyi az 1.500.000 ft-ba 
belefér, akkor megrendezik a Falunapot. 
 
Oravecz Mihály képviselő kérdése: „A hangosítást ki finanszírozza?” 
 
Pozsa sándorné gazdaságvezető válasza: A rendezezvényszervező cég. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag hozzászólása: „Volt olyan, hogy hetekig-hónapókig oda volt kölcsön adva 
a szinpadfedés annak fejében, hogy majd kiesegítenek bennünket hangosítással és fénytechnikával.” 
 
Nagy Szilárd polgármester: Erre vissza lehet térni. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: (folytatja az előző hozzászlólását.) „Mert szerintem Ők biztos, hogy 
használták, mert nem potyára volt náluk. Barterezésről volt szó, tehát oda-visszakölcsönösségről volt szó. 
Egy tisztelet kérése lenne, abban esetben támogatom is személyesen, tehát plusz egy szavazat van. Nem 
szeretné, hogy ez az utolsó falunap bármilyen nemű kampányra lenne felhasználva.” 
 
Nagy Szilár polármester: Ezt én is szeretném. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag (folytatja az előző hozzászlólását.): „Tartsátok tiszteletben azt, hogy ne 
éljen vele vissza senki azzal, hogy itt most a településen ad teret ennek az egésznek. Szerintem így a 
korrekt. Nincs itt a helye.” 
 
(Nagy Szilárd polgármester egyetért Oravecz Mihály képviselő úr utolsó hozzászólásával.) 
 
Nagy Szilárd polgármseter hozzászólása: Eleve minden évben ekkor volt a Büszke Vidék Fesztivál, nem 
mondhatnák, hogy a választások miatt lenne ebben az időszakban. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Mivel kampány időszak van, elméletileg nincs megkötés, ha valaki 
bejön valamelyik párt zászlójával nem lehet a rendezvényről ezért kiutasítani. Nem lehet megtiltani a 
kampányolást. 
 
Oravecz Mihály testületi tag: „Ezért lenne jó, ha nem erről szólna.” 
 
Németh Lajos testületi tag: A szinpadról a szervezőknek kellene gondoskodniuk, hogy politikamentes 
legyen. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a Büszke Vidék Fesztivál 1 napos megrendezését, a 
kúltúriális pályázati pénz keretein belül, melyet szavazásra bocsát. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
82/2019.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Büszke Vidék Fesztivál megrendezésének elfogadásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Büszke Vidék Fesztivált 
2019. szeptember 21-én tervezi a kultúriális pályázati keret, azaz 1.500.000 fotint –egymimillió-
ötszázezer forint- összeghatáron belül, melyhez 3 árajánlatot kér és a pályázati összegen belüli 
legkedvezőbb ajánlatot fogadja el. 
 
Amennyiben a fenti feltételnek megfelelő elfogadható ajánlat érkezik, felhatalmazza  a polgármestert az 
ezzel kapcsolatos szerződés aláírásásra. 
 
Határidő: 2019. szeptember 15. 
Felelős:  Nagy Szilárd polgármester 
 
 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 

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

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


