TÁRGYMUTATÓ
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. december 10-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez
- mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is -

123/2019.(XII.10.) Kt. Hat.

A napirendi pontokra tett javaslatról

124/2019.(XII.10.) Kt. Hat.

Két ülés közötti beszámolóról

125/2019.(XII.10.) Kt. Hat.

2020. évi közfoglalkoztatási programban való részvétel

126/2019.(XII.10.) Kt. Hat.

A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 10. napján, 17:00
órakor megtartott rendkívüli NYÍLT ülésérő, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is.
Az ülés helye: József Attila Művelődési Ház
5083 Kengyel, Kossuth út 98.
Jelen vannak: Németh Lajos alpolgármester valamint
Árvai János, Kaszonyi Mónika, Oravecz Mihály, Varga Márta és Tóthné Rácz Zsuzsanna
testületi tagok.
Bejelentéssel van távol: Nagy Szilárd polgármester
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Bartók László
Pozsa Sándorné

az önkormányzat helyettesítő jegyzője
az önkormányzat gazdaságvezetője

Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző

Lakosság részéről: 120 fő
Németh Lajos alpolgármester úr üdvözli a megjelenteket. Elmondja, hogy távol maradását jelezte Nagy
Szilárd polgármester úr, valamint Tóthné Rácz Zsuzsanna az üléshez később csatlakozik. Megállapítja,
hogy a megválasztott testületi tagok közül 5 fő megjelent az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután Németh Lajos alpolgármester kéri a képviselőket, ha van interpellációs kérdésük tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.
Németh Lajos alpolgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján. Tájékoztatja a
megjelenteket, hogy a közmeghallgatásra a 4. napirendi pontban kerül sor.
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval az ülés előtt mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
123/2019.(XII.10.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi
elfogadja.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

N A P I R E N D E K:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
2. 2020. évi közfoglalkoztatásban való részvétel
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
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a

Napirendi

pontokra

tett

javaslatot

3. A 2020. évi munkaterv megtárgyalása
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
4. Egyebek
I. NAPIREND:
Két ülés közötti tájékoztató /szóban/
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Németh Lajos alpolgármester elmondja, mivel Nagy Szilárd polgármester úr nem tud részt venni az
ülésen, így a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet:
2019.10.28-án

Dr. Boróczki Mihály ügyvéd úrral a képviselő-testület megbízásából részt vett a
Szolnoki Járásbíróságon Nagy Szilárd büntetőperének egyeztető tárgyalásán,
illetve az ítélethirdetésen.

2019.10.31-én

A tiszaföldvári polgármesteri hivatalban vett részt a Boldog István országgyűlési
képviselő úr által szervezett a megválasztott polgármesterek bemutatkozó
találkozóján.

2019.11.04-én

Részt vett a megyei közgyűlés alakuló ülésén.

2019.11.07-én

Egyeztetett Dr. Feledi József doktor úrral és párjával az élet- és
munkakörülményeinek helyzetéről, az II. körzet orvosi ellátásáról.

2019.11.14-én

A tiszasasi polgármesteri hivatalban vett részt a Boldog István országgyűlési
képviselő úr által A Magyar falvak program értékelő megbeszélésén. Itt arról
adhatott számot, hogy forráshiányra hivatkozva az önkormányzat által benyújtott
öt pályázat mind elutasításra került. Boldog István arról tájékoztatta a
megjelenteket, hogy esetleges pénzmaradvány, illetve átcsoportosítási lehetőség
esetén néhány igény még kielégítésre kerülhet.

2019.11.09-én

Részt vett az idősek épülő napközi otthonának műszaki átadásával kapcsolatos
egyeztetésen. Jelen voltak: Szőke Adorján kivitelező; Pálinkás István műszaki
ellenőr; Dr. Bartók László jegyző és Pozsa Sándorné pénzügyi vezető.
Megsürgették az átadást.

2019.11.25-én

Megbeszélést folytattak, illetve megegyezésre jutottak Dr. Drobko Valerij doktor
úrral a II. háziorvosi körzet 2019. december 01-től történő ellátásáról.

2019.11.28-án

Részt vett az idősek épülő napközi otthonának műszaki átadásával kapcsolatos
egyeztetésen. Jelen voltak: Szőke Adorján kivitelező; Pálinkás István műszaki
ellenőr; Dr. Bartók László jegyző és Pozsa Sándorné pénzügyi vezető.
Megsürgették az átadást.

2019.11.29-én

A Magyar falvak program keretében közel 3.000.000 Ft értékben támogatás
érkezett az önkormányzat számlájára orvosi programok és műszerek vásárlására.

2019.12.01-én

Részt vett az adventi tér megnyitóján, illetve az azt megelőző napokban az
előkészítő munkálatokban.

2019.12.03-án

Megbeszélést folytatott a HRC Group munkaerő-toborzó munkatársával a bővülő
tószegi kerékpárgyár által kengyeli
lakosok számára felajánlott
álláslehetőségekről.

2019.12.05-én

Részt vett a helyi viziközmű-társulat pénzügyi és felszámoló bizottságainak
ülésén. A napirend az aktuális pénzügyi helyzet feltárása lett volna, amely a
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pénzügyi gondnok távolléte miatt meghiúsult. Ennek ellenére kérdésfelvetésre
kiderült, hogy a társulat banki folyószámlájának egyenlege 1.006 ft.
A továbbiakban a bizottsági tagok felhatalmazták Kozák Ferencnét, az ellenőrző
bizottság elnökét, hogy tegyen lépéseket az OTP Banknál Nagy Szilárd önálló
rendelkezési jogának megszüntetésére a bankszámla fölött.
A pénzügyi gondnok pedig azt az utasítást kapta, hogy 10 napon belül adjon
számot a gazdálkodásról.
2019.12.07-én

Részt vett a Falu mikulása program indításán.

2019.12.08-án

Részt vett az Édes Álom Cukrászda által a kengyeli gyerekeknek szervezett
Mikulás-ünnepségen a művelődési házban.

2019.12.09-én

Tóthné Rácz Zsuzsa képviselőtársával, illetve Körmöndiné Csatári Ildikó
óvónővel kiértékelték a Mikulás napi rajzpályázatot.

Németh Lajos alpolgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
124/2018.(XII.10.) Kt.
Határozat
Két ülés közötti beszámolóról
Kengyel Községi
elfogadja.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

két

ülés

közötti

beszámolót

II. NAPIREND:
2020. évi közfoglalkoztatásban való részvétel /írásban/
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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 a 2020. évi közfoglalkoztatási programban való
részvételről szóló előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
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125/2019.(XII.10.) Kt.
Határozat
2020. évi közfoglalkoztatási programban való részvétel
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által meghirdetett
közfoglalkoztatási programokban rész kíván venni, ezért pályázatot (kérelmet) nyújt be az
alábbi programok, járási mintaprogram indítására (folytatására), programonként 15 fő
közfoglalkoztatott foglalkoztatására:
1. Szociális program
2. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
3. Mezőgazdasági mintaprogram
A képviselő testület pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési
eljárások megindítását.
A képviselő testület kötelezettséget vállal a start program bevételei terhére a billenő platós
kisteher autó vásárlásához saját erő biztosítására maximum: 4 millió forint összegben.
Határidő: 2019. december 20.
Felelős: Pozsa Sándorné gazdaságvezető

III. NAPIREND:
A 2020. évi munkaterv megtárgyalása /írásban/
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
munkatervben a rendes ülés programjai szerepelnek, ez egy kiindulási alap, melyhez évközben jöhet

egyéb megbeszélni való anyag, azokat rendkívüli testületi ülés keretében tárgyalja meg a
Képviselő-testület.
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a 2020. évi munkaterv megtárgyalása szóló
előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
126/2019.(XII.10.) Kt.
Határozat
A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi
munkatervét a melléklet szerint j ó v á h a g y j a .
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Határidő: 2019. december 31.
Felelős: polgármester
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Nagy Szilárd polgármester
Németh Lajos alpolgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Képviselő-testület tagjai Helyben
Irattár
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Melléklet a 126/2019.(XII.10.) Kt. határozathoz
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. évi
MUNKATERVE
I.
A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a 2020. évi feladatainak tervszerű megoldása
érdekében a következő munkatervet fogadja el:

Az ülések helye:
Az ülések időpontja:

II.
Polgármesteri Hivatal nagyterme
A kijelölt hónap csütörtöki napján 17,00 óra

I. ülés:
2020. február hó
Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének megtárgyalása /írásban/
Előadó:
Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
2./ Beszámoló a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról /írásban/
Előadó:
igazgató
3./ Tájékoztató az Állami Közútkezelő KHT Kengyelt érintő útjainak állapotáról, fejlesztésekről
/írásban/
Előadó:
Állami Közútkezelő KHT igazgató

II. ülés:
2020. április hó
Napirend:
1./ Beszámoló a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról /írásban/
Előadó:
Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
2./ Beszámoló a közrend- közbiztonság helyzetéről /írásban/
Előadó:
Törökszentmiklós Város Rendőrkapitánya
3./ Tájékoztató a polgárőrség munkájáról /írásban/
Előadó:
Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke
4./ Beszámoló a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálat munkájáról
/írásban/
Előadó:
háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnő

III. ülés
2020. május hó
Napirend:
1./

Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről /írásban/
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Előadó:
2./

intézményvezető

Beszámoló a gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról /írásban/
Előadó:
jegyző

IV. ülés
2020. augusztus hó
Napirend:
1./

2./

Beszámoló a 2020. I. félévi gazdálkodásról /írásban/
Előadó: Nagy szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényességéről /írásban/
Előadó:
jegyző

V. ülés
2020. szeptember hó
Napirend:
1./ Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda és bölcsőde munkájáról /írásban/
Előadó:
Kozák Ferencné óvodavezető
2./ Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről /írásban/
Előadó:
iskolaigazgató
3./ Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetési tevékenységéről /írásban/
Előadó:
TRV Zrt. vezérigazgatója

VI. ülés:
2020. november hó
Napirend:
/KÖZMEGHALLGATÁS/
1./

Tájékoztató a 2020. évi háromnegyedéves gazdálkodásról /írásban/
Előadó:
Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető

2./

A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása /írásban/
Előadó:
jegyző

3./

A 2021. évi munkaterv megtárgyalása /írásban/
Előadó:
Nagy Szilárd polgármester

4./

Beszámoló a közfoglalkoztatás működéséről /írásban/
Előadó:
termelésirányító
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III.
SZERVEZÉSI FELADATOK
Az előterjesztések elkészítésének határideje: az ülés előtti 10. nap.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg a rendelet-tervezeteket és a
pénzügyi jellegű előterjesztéseket.
Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság tárgyalja meg a rendelet-tervezeteket és
a szociális, gyermekvédelmi, gyámügyi témájú előterjesztéseket.
A novemberi KÖZMEGHALLGATÁS- ról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
Felelős:
jegyző
A 2020. évi pénzügyi terveket előzetesen egyeztetni kell az érintett intézmények vezetőivel, az
érdekképviseleti szervekkel.

IV.
EGYÉB SZERVEZÉSI FELADATOK
-

Március 15-ét községi ünnepség keretében kell megünnepelni.
Felelős:
alpolgármester

-

A falunapi ünnepségen kell átadni a helyi kitüntetéseket.
Felelős:
polgármester

A munkatervet meg kell küldeni:
- az önkormányzati képviselőknek,
- a nem képviselő bizottsági tagoknak.
K e n g y e l , 2019. december 10.
Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
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Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 6 főre
változott.
III. NAPIREND:
Egyebek
Németh Lajos alpolgármester Nagy Szilárd polgármester úrral kapcsolatban kialakult helyzetről
tájékoztatja a megjelent lakosokat:
A 2019. október 13-i önkormányzati választás az alábbi eredményt hozta Kengyelen:
Polgármester: Nagy Szilárd
Képviselők: Árvai János, Kaszanyi Mónika, Németh Lajos, Oravecz Mihály, Tóthné Rácz Zsuzsanna,
Varga Márta
A testület összetételét több szempontból is ideálisnak érzi.
3 régi – 3 új képviselő, illetve 3 nő – 3 férfi
Az előzőhöz képest fiatalodott a korösszetétel.
A képviselők között van egészségügyi dolgozó, egyéni vállalkozó, gyári alkalmazott, oktató, népművelő.
A testületben egymás között politikai orientáltság nem érzékelhető.
A tagok között viszont teljes az összhang, az összetartás a települési érdekek iránti elkötelezettség terén.
Nem igaz, hogy nem akarnak együttműködni a megválasztott polgármesterrel. Az ő részéről éreznek
ellenállást. Eddig egyetlen (az alakuló) testületi ülésen tudták bizonyítani kompromisszumkészségüket.
Teljes egyetértésben alakultak meg a bizottságok, a beterjesztett előterjesztéseket elfogadták. Igaz, egy
információ elhallgatását számon kérték a polgármester úrtól.
Az óta egyetlen ülésen sem jelent meg, most sincs itt.
Az alakuló ülés után, 2019. október 28-án állapította meg a Szolnoki Járásbíróság Nagy Szilárd
bűnösségét három rendbeli sikkasztásban, és három évre felfüggesztett egy év börtönben eltöltendő
szabadságvesztésre ítélte. Kérelmére Nagy Szilárdot a bíróság előzetes mentesítésben részesítette.
Miután a képviselő-testület azzal a ténnyel szembesült, hogy a polgármestert szándékos bűncselekmény
miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, az önkormányzatok működését szabályozó törvény előírásai
alapján 2019. november 12-i ülésén lefolytatta Nagy Szilárd polgármester ellen a méltatlansági eljárást,
amelynek eredményeképpen egyöntetű szavazatával kimondta a méltatlanságot.
A törvényi rendelkezés szerint, ha testület elmulasztja az eljárás lefolytatását, vagy jogszabálysértő
döntést hoz, a kormányhivatal élhet a kezdeményezés jogával.
Miután az önkormányzati törvény nem rendelkezik az előzetes mentességnek a méltatlanságra vonatkozó
érvényességéről, a képviselőtestület sem vehette figyelembe azt.
Röviden idéz Nagy Szilárd - a sok közül- egyik közleményéből, amelyben magyarázatot ad tetteire:
„Annak a döntésemnek, hogy mindenben együttműködtem az ügyészséggel és az előkészítő ülésen
beismertem az ellenem felhozott vádakat, megvan a miértje. Ezen lépéseket azért tettem, mert nem tudtam
tovább együttműködni abban a rendszerben, ami a választókerületben zajlik. Az ügyeknek nem egyedüli
szereplője vagyok, de természetesen a saját felelősségemet vállaltam, mint eddig mindig. Bevallom azt is,
hogy a hibás döntéseket gyakran politikai nyomás hatására hoztam meg, mert egyértelmű volt számomra,
hogy ha nem követem az utasításokat, vagyis nem bólintok rá mindenre, akkor a kengyeli emberek
mindennapjait nem tudom élhetőbbé tenni. Ennek a hatásait a településen élő emberek is megszenvedték.
Mivel a bíróság az ítélet alól mentesített, így nincs törvényi akadálya annak, hogy a községemért tovább
tudjak dolgozni polgármesterként, amire az októberi választáson újra bizalmat kaptam. Az általunk
okozott kárt részben már megtérítettem és egyenlőre nem szeretném megnevezni a többi szereplőt.”
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Tény, hogy jelenleg 3 esetbeli sikkasztásról van hivatalos információ. Más járművébe való tankolás,
baráti ügyvéddel kötött, teljesítéssel nem igazolt ügyvédi szerződés, a viziközmű pénze egy részének
egyedüli hozzáférőként való eltulajdonítása. Ezeknek a sikkasztásoknak milyen politikai okai lehettek?
Ezek konkrétan megnevezett ügyek, valós szereplőkkel. Ha nem Nagy Szilárd, akkor ki követhette el
ezeket? Erre másnak így nem volt lehetősége.
De akkor mire utal az a megjegyzés, hogy „Az ügyeknek nem egyedüli szereplője vagyok”, illetve „Az
általunk okozott kárt részben már megtérítettem, és egyenlőre nem szeretném megnevezni a többi
szereplőt.” Ezekre a talányos kifejezésekre a falu embereinek a képzelete beindult (Valószínűleg ez volt a
körmönfont cél.), hogy akkor biztosan a képviselők a cinkosok, esetleg bizonyos általunk köztiszteletnek
örvendő személyek.
A sejtetés vonatkozhat a további 8 vádpontra is, azok azonban az ügyészséggel megkötött egyezség
értelmében nem hozzáférhetőek. De azok is pénzügyi jellegűek voltak. Mint ismeretes, a 11 vádpont Dr.
Fekete Nóra jegyző Nagy Szilárd ellen tett feljelentésén alapult, és mind a személyes érintettségére utalt.
A manipulációk sorozatának bemutatását azzal szeretné folytatni, hogy 2019. szeptember 3-án kelt
végzésében a Szolnoki Járásbíróság, mint sértettet értesítette az önkormányzatot, hogy a sikkasztás miatt
Nagy Szilárd ellen indított büntetőügyben előkészítő ülést tart. Nagy Szilárd ezt az információt
visszatartotta mind az előző, mind az új testület előtt. Az alakuló ülésen a Képviselőt testület tagjai várták
a bejelentést, de csak kérdőre vonás után tette meg. Akkor derült ki, hogy szerzett egy ügyvédet az
önkormányzat nevében, és természetesen megbízta a sajátját is. Vagyis mind a két oldalt ő kívánta
képviselni. Ezt úgy akadályozta meg a Képviselő-testület, hogy Dr. Boróczki Mihály ügyvédurat bízták
meg. Mindenki fantáziájára bízza, hogy ez az elhallgatás befolyásolhatta-e a választás eredményét.
Nagy Szilárd szintén elmulasztotta a bírósági ítélet három napon belüli bejelentési kötelezettségét.
Felhívásra egy hosszabb levélben bizonygatta áldozatságát. Elismerte ugyan a bírósági ítéletben az
önkormányzat számára pénzösszegben megállapított károkozását, és vállalta, hogy ezt közjegyzői
okiratba foglaltatja. Ezt a mai napig nem mutatta be.
A Képviselő-testület szerint szintén az emberek megtévesztését szolgálta az azóta megszüntetett Nagy
Szilárd facebookos várvédő privát kezdeményezése is. Miután ma már minden hozzáférhető, ami az
interneten megjelenik, így hozzájuk is eljutott az a felhívás, amelyben az állt, hogy mivel vannak olyanok,
akik nem fogadják el a választás eredményét, ekkor és ekkor jelenjen meg minden Nagy Szilárdra
szavazó bajtársa a kengyeli tűzoltó-parancsnokságon. Az összejövetelből youtubos élő közvetítés lett
férficsókkal, illetve ilyen megjegyzéssel számoltak be róla, ha láttátok volna, hogy rázta a … t a volt ….,
hogy ment oda … hoz.
Azóta polgármester úrnak még számtalan nyilatkozata jelent meg, amelyekben politikai ráhatásokra,
illetve többes elkövetőkre utalt. Az eddig felszínre nem került, de sugallt bűncselekmények mögött a ma
már kikerülhetetlen facebook-os kommentelők többek között az előző képviselő-testületet, illetve a
polgármesteri hivatal dolgozóit, sőt valami talányos hátteret látnak.
Amikor a polgármesteri hivatal dolgozói megkérték a polgármester urat, hogy tegyen már valamit a
nyilvános meghurcolásuk ellen, mert már szégyellnek az utcára kimenni, Nagy Szilárd megjelentetett egy
nyilatkozatot, amelyben kijelentette, hogy sem a polgármesteri hivatal dolgozói, sem a testület nem
érintett az ő ügyében.
Jellemző a szavahihetőségére, hogy pár órán belül először a képviselő-testületet törölte a szövegből, majd
az egészet eltüntette.
Ma Kengyel egy felbolydult méhkas, nagyon sokan alig várják, hogy onthassák magukból a gyűlöletet,
kiéhezve csapnak le egy-egy mocskolódásra alkalmat adó álhírre.
Hol vannak már attól a bejegyzéstől, amelyben a választás előtt Nagy Szilárd összefogásra, békességre
kérte fel a kengyelieket?
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Melyik oldala az őszinte? Vajon hogyan látja a jövőt? Ha a bíróság visszahelyezi, együtt tud majd
dolgozni a testülettel? Ha a felmentés válik jogerőssé, újra indul az időközi választáson? Ha nyer, a
testület újból felmentheti?
Eddig már két hónap telt el, hogy gyakorlatilag nem funkcionál polgármesterként, néha itt-ott megjelenik.
Mindenki úgy érzi, hogy Kengyel ennyit érdemel?

Ezután Németh Lajos alpolgármester kéri a megjelenteket, hogy a közmeghallgatással kapcsolatban
tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Búzás Róbert: Úgy gondolja, hogy gerinctelen dolog egy olyan embert pocskondiáznia alpolgármester
úrnak, aki nincs jelen és nem tudja megvédeni magát.
Milyen eljárás folyik a Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvánnyal kapcsolatban, amit
alpolgármester úr hozott létre? Úgy gondolja, hogy ha alpolgármester úr itt marad még öt évig, nem fog
fejlődni a falu sehova. Az elmúlt 9 év alatt legalább 20 évet visszafele fejlődött a község. Azzal nincsenek
kisegítve az idősek, hogy karácsonykor 1 kg cukrot és 1 liter citromlevet ad nekik az Önkormányzat.
Olyan emberekkel találkozott, akik arra kényszerültek, hogy el kellett tüzelniük a bútorukat, hogy meg ne
fagyjanak télen. Alpolgármester úr, látta milyen állapotok vannak a Kossuth út, a Bajcsy-Zs. út és a
Thököly út végén? Ezzel Önök tisztában vannak? Nem 1 kg cukorral kell segíteni. (Továbbá
megemlítette, hogy az Önkormányzat egy idős embert, akinek a nyugdíja alacsony mennyi összegért
vitték el szakellátásra, most már az Önkormányzat el se viszi.) Úgy gondolja, hogy mindegy ki lesz a
polgármester, pénz hiányában nincs mit kezdeni. Nem táncoltatni kell a népet, a könyvtárban bulizni.
Ténylegesen azokkal a dolgokkal kell foglalkozni, melyek Kengyel többségét zavarja. Az utak
járhatatlanok, az emberek gumicsizmába járnak.
Németh Lajos alpolgármester válasza: A Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítványnál
nincs semmiféle eljárás. Lehetősége lett volna Nagy Szilárd polgármester úrnak, hogy itt legyen, szembe
nézzen a faluval, és elmondja, hogy mi történt. Fenntarthatatlan ez az állapot, ami mostanában folyik.
Nem igaz, hogy nem foglalkoznak az emberekkel. Sok embernek fontos karácsonykor az a kis csomag,
amit ad az Önkormányzat. Fontos, hogy legyen adventi ünnepség, főként, ha támogatásból tudják
megrendezni. Nem híve a buliknak, a könyvtárban kulturális rendezvényeket tartanak, folyamatosan
fejlesztik a könyvtárat, ahova bárki beiratkozhat. Az általa szervezett rendezvények nem a buliról
szólnak, hanem a kultúráról.
Elismeri az utak állapota valóban borzalmas, de több milliárd forintos beruházás lenne. Folyamatosan
próbálkoznak pályázatokkal. Magyar Falvak program keretében is pályáztak a Kossuth út helyreállítására,
illetve a Rákóczi út helyre állítására második éve pályáztak, és az Önkormányzat nem kapott támogatást.
Sokszor nem az Önkormányzat miatt vannak az utak ilyen állapodban, például a Petőfi úton is beszakadt
az út, a Vízcsatorna Művektől a második felszólításra sem jöttek ki megjavítani.
A szociális ellátórendszer működik, vannak akik igénybe tudják venni. Ha valakinek valamilyen
problémája van, az Önkormányzathoz bejön, és ha megfelel az előírásoknak, támogatásban részesítik. A
segély az egy nagyon meghatározott lehetőség, sajnos nagyon alacsony az egy főre jutó jövedelemhatár.
Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottságnak a segélyek kiosztásakor van lehetősége
méltányosságot gyakorolni.
Úgy gondolja, hogy nincs helye személyeskedésnek. Bátran néz mindenki szemébe, amióta itt él
Kengyelen. Nem gondolja, hogy amit tett a faluért, azért lehajtott fejjel kellene járnia, de nem is fog.
Kovács Miklós: Úgy gondolja, hogy a szennyvízcsatorna beruházáskor csúsztak szét a dolgok. Úgy látja,
hogy a Képviselő-testület nem követte nyomon a munkálatokat, úgy ahogy kellett volna, inkább rábízta
polgármester úrra a történteket, illetve polgármester úr kiharcolta magának azt, hogy egy személyben
döntsön a dolgokban. Nem érti, milyen kényszer hatására tette ezeket a dolgokat.
Az utakat télen nem lehet megcsinálni, az utakat nyáron szárazban kell megcsinálni. A Rákóczi úti
játszótér mögötti rendkívüli állapotot csak daráltbetonnal vagy vasúti kaviccsal lehet lokalizálni, amit
nyáron kell elvégezni.
Azt, hogy a szennyvízcsatornázásnál komoly gondok voltak, annak a falu issza meg a levét.
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Régen el kellett volna távolítani polgármester urat. A falunak hátránya keletkezett abból, hogy nem volt
megfelelően irányítva.
Alapszabály módosításokat kell az Önkormányzatnál csinálni. Milyen dolog az, hogy vezetői beosztású
személy felmondott, és nem kellett neki semmivel elszámolni, leltárt készíteni?
Véleménye szerint polgármester úr ismeretsége és szókészsége óriási előnyt jelentett volna a falunak.
Kengyelen a legnagyobb probléma az utak. A Kengyelen lakók önkényesen hoznak szabályokat, például
a háza előtt betölti az árkot.
Németh Lajos alpolgármester válasza: Hogy „Nagy Szilárdot el kellett volna távolítani”, erre csak annyit
tud válaszolni, hogy a falu megválasztotta megint.
Oravecz Mihály képviselő tag válasza: Úgy gondolja, hogy 2014. óta az utak állapotával személyesen ő
és a csapata foglalkozott a legtöbbet, sajnos a csatornázás okozta a legnagyobb problémát, előtte még
használható utak voltak. Sajnos 27 éve 1 m2 aszfalt sem lett letéve, ezért ne az aktuális vagy egy ciklussal
visszább lévő testület legyen számon kérve, illetve hibáztatva. A lehetőségükhöz mérten, fizikailag is bele
invesztálva, társadalmi munkában és a közfoglalkoztatottak segítségével egy pár utat próbáltak rendbe
rakni, melynek egy kicsit furcsa visszhangja volt. Nem vállveregetést szerettek volna elérni ezzel, csak
annyit, hogy értékeljék már a jó akaratot és a szándékot. A gépre, amivel dolgozott jogosítványa van, azt
használhatja. Felajánlotta, hogy ha az Önkormányzat rendelkezésére áll olyan útba mélyíthető alapanyag,
akkor természetesen a Rákóczi utat is gép segítségével és egy pár közfoglalkoztatottal helyreállítják,
illetve, ha valaki úgy látja, hogy érdemes ebbe beleinvesztálni egy kis energiát, akkor szeretettel vár
mindenkit. A Vörösmarty út végét is próbálták rendbe rakni a rendelkezésre álló anyagokból, eszközökkel
és gépekkel, de hozzá szeretné tenni, hogy nem szakemberek. Legnagyobb odaadással, elszántsággal
vannak a településért, mivel Ők is gumicsizmában járnak, bejárják az országot a saját autóikkal és az
utolsó 30- 100 méter az autóikat tönkre vágja, akár a kátyúk, akár a sár, ezt bosszantónak tartják, ami több
évtizedes probléma Ha valaki felajánlásból hozzá juttatná az Önkormányzatot vasúti kavicshoz vagy
olyan alapanyaghoz, amivel a Rákóczi úti játszótér mögötti útszakaszt meg tudnák csinálni, akkor
felajánlják személyes segítségüket is. Várnak felajánlásokra, pályázati lehetőségekre, amivel meg tudnák
valósítani az utak helyre állítását. Az elmúlt 3 évben 130 millió forint lett beleölve a kengyeli utakba,
amit ésszerűen lehetett volna felhasználni, amit lehetett volna korrekt műszaki ismeretekkel, felügyelettel
tisztességesebben elosztani, úgy gondolja kritikusabb helyekre. Volt egy olyan rakat utca ahova nem lett
volna szükség többszöri aprókavics terítésre.
Árvai Istvánné: Oravecz Mihály képviselő úr utolsó mondatára szeretne reagálni, hogy „Voltak olyan
utak, ahol többször is megterítették aprókaviccsal és nem is volt rá szükség.” Akkor ennek a falunak
mióta nincs se ura se gazdája? Ezeket a dolgokat tervszerűen kellene elvégezni. Akármilyen feladatnak
fog neki, az első feladat az, hogy megtervezi a dolgot és csak utána kezd a kivitelezésbe. Búzás Róbert
felvetette, hogy olyan emberről beszélünk, aki nincs itt. Miért nincs itt a polgármester úr? Akkor ő
minden felvetésre, vagy ha ő éppen valamit vádnak tekint, tudna rá válaszolni. De Németh Lajos
alpolgármester úr elmondta, hogy polgármester úr a testületi ülésekre se jár be, nem mondja el a dolgokat,
visszatart információkat. Akkor így hogy lehet dolgozni? Tehát itt alapvető dolgok hiányoznak, amelyek
működésképtelenné teszik a falut. Polgármester úr úgy lett megválasztva, hogy az itt elhangzott
információk és eljárásokat, amik polgármester úr ellen vannak, azokat elhallgatták. Lehet Polgármester úr
mellett kardoskodni, vagy szeretni, illetve nem szeretni. De az tény, hogy polgármester úr a szó szoros
értelmében sikkasztott. Milyen politikai indítatásból vagy okból csinálta? Ha esetleg csak egyetlen egy
alkalommal nyúl hozzá a falu pénzéhez, akkor esetleg lehet azt mondani, hogy megtévedt, de több
alkalommal. Igaz, polgármester úr nyilatkozta, hogy már térített meg az okozott kárból, de ebből még
mindig van 9-10 millió forint kintlévőség, amit még nem térített meg. Ha polgármester úr megtéríti a
falunak okozott kárt, abból a falu útjait éppenséggel meg lehetne javítani. (Tisztában van vele, hogy ez
igazából nem ilyen egyszerű dolog.) De gondoljanak már bele, ha annyira akarja valaki védeni ezt a
várkapitány urat, akinek kb. 530 várvédője van, akkor lenne olyan javaslata, hogy ezek a várkatonák ne
zsoldot vegyék már fel, hanem fizessék már meg ennek a várkapitány úrnak fejenként havi 20.000
forintot és meg van a 10 millió forint. És akkor vissza lehetne fizetni a falunak a tartozását és megvan a
falunak a pénze, amiről most tudnak.
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Kovács Sándor: Véleménye szerint azért van ez a helyzet Kengyelen, mert a lakosság fele sem ment el
szavazni, és itt kezdődik a baj.
A Képviselő-testület hogy bír együtt dolgozni egy olyan emberrel, ahol nincs meg a bizalom?
A szennyvízcsatornába bele fizetett mindenki 240 ezer forintot, ami a lakosoknak visszajárna. Az a pénz
hol van?
Németh Lajos alpolgármester válasza: Együttműködés nélkül valóban nem megy a munka. A Kengyeli
víziközmű-társulat ellen éppen vizsgálat folyik, amint információ lesz róla és úgy gondolja a falu, akkor a
vizsgálat eredményét meg fogja tudni.
Bárándi György: A jövőben a község milyen és mennyi pénzzel fog tudni gazdálkodni?
A korábbi Képviselő-testület rovására szeretné felírni, hogy hol voltak, akkor amikor ezek a dolgok
történtek, nem igaz, hogy ezeket a dolgokat nem látták?
Ha a csatornát úgy csinálták volna meg, ahogy azt lerajzolták, akkor az kb. tavaly évben fejeződött volna
be.
A piac beruházásával kapcsolatosan és a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény beruházásával
kapcsolatosan kérdezi, hogy nincs olyan felelős ember, aki a kivitelezőt, vagy műszaki ellenőrt felügyeli,
ellenőrzi?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 900 millió forint volt,
ebben benne vannak a beruházások. Az unios beruházások pénzei önálló bankszámlán vannak, abból
kivenni senki nem tud egy fillért sem. Az Önkormányzatnak feladatfinanszírozásra van, bevétele az
államtól, illetve közfoglalkoztatás támogatásából származik. Az Önkormányzat szabad pénzeszköze, ami
a bevételekből van, és nem lekötött feladatokra szól, kb. a költségvetés 4%-a. Ez az összeg az, amit
esetleg olyan beruházásokra fel tud használni, amihez önerő szükséges.
Jelen pillanatban adósságrendezési eljárás folyik az Önkormányzat ellen, egy 2013. évben megkötött
szerződés miatt. A két ciklussal ezelőtti testületnek egy olyan szerződéskötése miatt van, amikor a
vállalkozásnak díjkompenzációt, azaz nyereséget szavazott meg, hogy havonta fizet. Majd a Képviselőtestület ezt megtámadta bíróságon, és ebből keletkezett az adósság. Nagyon sajnálja, hogy a pénzügyi
gondnok nincs jelen, de azt mondta, hogy nagyon simán le fog az eljárás zajlani. A pénzügyi gondnok
úgy látja, hogy nem lesznek problémák. Jelen pillanatban az Önkormányzat különböző számláin több,
mint 30 millió forint van. Az Önkormányzat nem szórja a pénzt. Az önkormányzat intézményei és a
hivatal dolgozói is nagyon oda figyelnek arra, hogy ne lehessen pazarolni, illetve ne lehessen másra
fordítani a kötelező normatívákat, például a segélyezésre kapott normatívából kapják az idősek a
karácsonyi csomagot, illetve a gyerekek a mikuláscsomagot. Például az óvodai normatívából nem lehet
utakat építeni, azt az óvodás gyerekekre kell fordítani.
Bárándi József: A temetőben dolgozó közfoglalkoztatottakkal és üzemeltetőjével kapcsolatban van
problémája. Kérdése, hogy miért kell új temetőt létesíteni? Elmondja, hogy vannak olya fák, amik
nyomják kifele az emlékműveket.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Jelenleg az új temetőre nincs pályázati forrás, ezért a következő
lépés az lesz, hogy a régi meg nem váltott sírokat fogják a temető fenntartói szabaddá tenni. Tudja, hogy
kicsi a temető, de azért Kengyelnek kell egy új temető is.
A temetőben történtek már gallyazások, de az emlékművel kapcsolatos problémával nem kereste még fel
senki és a Képviselőket sem, de természetesen intézkedni fog ez ügyben.
Bárándi György: A temetőben keletkezett betontörmelékkel és a vissza nem temetett földdel
kapcsolatosan vetette fel problémáját. Úgy gondolja, nagyobb felügyelet kellene a temetőbe. Nagyobb
odafigyeléssel sok mindent meg lehetne oldani.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Mindenszentek előtt az Önkormányzat kitakarította a régi temetőt, rá két
nap múlva valaki oda öntötte a levágott füvet és oda tette le a szemetet. Azzal is tisztában vannak, hogy
az új temetőbe valaki a konténerbe hordja a szemetét, falevelét. Sajnos nem tudnak ott állni és figyelni, ki
az illető. De, ha a lakosság ezt jelezné, akkor intézkedéseket tennének ebben az ügyben.
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Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Kovács Miklós felvetésére szeretne most reagálni, hogy elment az
intézményvezető és nem volt meg átadás. De megtörtént a munkakör átadás, az intézményvezető az
intézményvezető helyettesnek átadta tételesen a dolgokat.
Hornyik Zoltán: A Liliom úti megállóval kapcsolatosan tudnak-e valamit?
Oravecz Mihály képviselő tag válasza: Polgármester úr részéről egy kampányfogás volt.
Hornyik Zoltán: Tisztelet a kivételnek, de úgy gondolja, hogy nem sok ember van, aki a háza előtt az úton
behúzza a lyukakat, hogy el tudjon bármi menni. Miért nem teszi ezt meg a lakosok, pedig csak 5-10
perces munka lenne!
Oravecz Mihály képviselő tag: Kengyel Község portáljára feltetette azokat az utakat, amiket sikerült pár
nap alatt valamilyen szinten renoválni, ezek a Vörösmarty út, Kossuth út sarka. Itt annyi volt a baj, hogy
úgy fel volt permesedve a széle, hogy meg kellett ásni a két oldalt. Próbálták megcsinálni a József Attila
utat a Rákóczi úttól a temetőig, valamint az Arany János út ugyan ezen szakaszát, majd Bagimajorban is,
de nem nagyon tolongott a segítség. Úgy gondolja a lakosság, hogy ez az Önkormányzat kötelessége.
Igen, hogy ha van rá anyagi forrás és szakértelem, de most egyik sem volt. Utólag is köszöni a segítséget
Kovács Sanyi bácsinak, a Sípos fiúknak, Csató Janinak és azoknak, akik jöttek lapátolni, valamint Nagy
Tibinek és Túri Janinak. Úgy gondolja, hogy ez példa értékű, ahogy ezek az emberek hozzátették az
erejüket. Egy közösségi oldalt kíván létre hozni a testület, ahova várják az ötleteket és a segítségeket.
Bárándi György felvetésére reagálva elmondja, hogy az interneten sok mindenkiben felvetődött, hogy a
Képviselő-testület a polgármester úr dolgait nem látta? Nagyon sok mindent látott a Képviselő-testület.
Viszont a testület egy szabályozott körön belül a törvény szerint kell, hogy működjön. Az, hogy nem
tettek semmit ellene, az erős túlzás, a hivatalos jegyzőkönyvekben benne van, a választások előtti
időszakban elhangzott az, hogy amik felmerültek a település lakóiban, és felkerült a Facebook-ra, azokra
adjon kielégítő választ a polgármester úr. Személy szerint csak annyit tudott tenni, mint képviselő, hogy
nem egyszer felszólította, hogy álljon fel, és hagyja el a települést. Ezen kívül képviselőtársai is megtették azt. Hogy ezt nem verik nagy dobra, nincsenek a Facebook-on, ettől ezek a számonkérések
megválaszolatlanul maradtak. Nem egy testületi ülés torkolt abba, hogy ne személyeskedjenek. Konkrét
kérdésekre, nem konkrét válaszokat hanem elutasításokat, illetve egyfajta személyeskedéseket kaptak.
Úgy gondolja, ennél többet a testület nem tehet, hiába álltak volna fel, hiába oszlatták volna fel a
testületet, bármennyi információval is rendelkeztek, ennek egyetlen egy következménye lett volna, hogy a
polgármester úr végig vinné a saját időszakát, a testületnek pedig menni kellett volna. Nem tudják
eltávolítani polgármester urat. A testület annyit tehetett volna , hogy feloszlatja saját magát, de akkor akik
rájuk szavaztak, azokat cserben hagyták volna. Az új testület sem tudna csodát tenni. Nem az a céljuk,
hogy háborúság legyen, nagyon sokszor kompromisszumokat felajánlottak, felajánlották segítségüket,
ami legtöbbször elutasításra talált. 2 és fél éve az Önkormányzatra rontott a nyomozó hatóság, és elvittek
mindent, amiből az ügyek generálódtak. Az itt elhangzott ügyeken kívül más konkrét ügyet nem
ismernek, amiről a választások után tudomásukra jutott, hogy 11 vádpont volt polgármester úr ellen,
ebből a Képviselő-testület csak hármat ismerhetett meg, a többi államtitok. Egyet tudnak, hogy ami
történt, az sikkasztás.
Hornyik Zoltán: Civil szervezetek számíthatnak az Önkormányzat támogatására?
Németh Lajos alpolgármester válasza: Jelenleg adósságrendezési eljárás folyik az Önkormányzat ellen.
Próbálják majd a civileket támogatni. A faluban nem sok civil szervezet van, de mindenféleképpen meg
kell tartani Őket.
Bárándi György: Van-e valamilyen törvényes lehetőség az átereszcsövek lehelyezésére?
Németh Lajos alpolgármester válasza: Elképzelésük, hogy megtervezik Kengyel csapadékvíz elvezetését.
Ez nem egy kis feladat lenne, természetesen pályázatban bíznak, az utakkal együtt ezt is nagyon jó lenne
kivitelezni. Az is nagy segítség lenne, ha a lakosok nem temetnék be az árkokat. Sajnos már nagyon sok
ház előtt betemették és nem gondoltak arra, hogy csapadékos időjárásnál mekkora veszélyt jelent.
Rimóczi János: Pozsa Sándorné gazdaságvezető azt mondta, hogy a pályázati pénzekhez nem lehet hozzá
nyúlni. Akkor hogy tudott polgármester úr azokhoz a pénzekhez nyúlni? Kengyel Község vagyonából
hogy lehet onnan leemelni pénzt, hogy az ne tudja meg, aki ezzel meg van bízva?
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Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: 2014. februárjában (ekkor még nem dolgozott Kengyelen) kötött
a polgármester úr Dr. Örlős Gábor ügyvéd úrral egy öt évre szóló szerződést, a szerződés szerint havi
100.000 Ft + Áfát kellett kifizetni, és ha az Önkormányzat felmondta volna a szerződést, akkor a
7.600.000 Ft-ból hátra levő összeget egy összegben követelhette volna ügyvéd úr. Csak később szerzett
tudomást róla, illetve a Képviselő-testület sem tudta, hogy ezért a díjért az ügyvéd úr nem teljesített
semmit, amit a bíróság be is bizonyította. A bíróság sikkasztásnak ítélte ezt a dolgot. Ez akkor derült ki,
hogy a szerződés mögött nincs teljesítés, amikor a jegyző asszony feljelentést tett a polgármester úr ellen.
Ekkor az Ügyészség megállapította, hogy ezt a szerződést polgármester úr saját tartozása fejében kötötte.
Ez egy színlelt szerződésnek minősült, és ez alapján fizette ki az önkormányzat a polgármester úr
tartozását, de erről az Önkormányzat csak az Ügyészségi eljárás lefolytatása után szerezett tudomást. Ott
volt a gázolaj ügy is, melyről a számlát nem engedte meg, hogy az Önkormányzat fizesse meg.
Márciusban, már csak akkor fizették ki a számlát, amikor a vállalkozó az Önkormányzat nevére számlázta
ki, és ekkor a vállalkozó adósságrendezési eljárás akart indítani. Az ítéletben nem készpénz elviteléről
van szó.
Németh Lajos alpolgármester válasza: Az akkor hatályos az Önkormányzat Szervet és Működési
Szabályzata szerint 200.000 Ft alatt polgármester úr önállóan köthetett szerződéseket, amihez nem kellett
a Képviselő-testület hozzájárulása, és Dr. Örlős Gábor által kötött szerződés annak minősült. Ezért tudta
ezt megtenni.
Kovács Miklós és Bárándi György a Kengyelen folyó pályázati beruházásokkal kapcsolatos
észrevételeiket mondták el.
Papp János: Az ősszel elindult szélmalom felújításról lehet tudni valamit? Hetek, illetve hónapok óta azt
lehet látni, hogy a szélmalom körbe van állványozva és nem történik semmilyen munka művelet.
Németh Lajos alpolgármester válasza: Az, hogy most jelenleg áll az építkezés az még belefér az
időkeretbe, főleg az időjárás miatt. Az biztos, hogy műemlékvédelemről is van szó.
Mezei Józsefné: Kérdést tett fel az Áchim úti kisközzel kapcsolatban.
Németh Lajos alpolgármester válasza: Elmondja, hogy az Áchim úti kisköz évek óta probléma, többször
beszéltek róla. A probléma a csapadékvíz elvezetése, de nem tudják hová. Több lehetőséget felvetettek,
utána jártak, de még eddig sajnos nem jött össze, de a megoldást tovább keresik.
Dr. Feledi József háziorvos: Ha valaki lop vagy elvesz, és utána bocsánatot kér, az neki nem elég, tegye
vissza. Ha ez ember egy csónakban csapatkapitány, akkor akik abban a csónakban ültek, amikor ez
kiderült, akkor szálljanak ki, de mindenki, vagy pedig soha nem lesz tisztaság. Polgármester úr és
alpolgármester asszony ígértek neki fűt-fát, és már kb. 8 hónapja él úgy, hogy holmijaik nagy része
dobozokban van.
A rendelővel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatallal volt egy kemény vitája. Pécsről jött, ahol másabbak
a körülmények, de nem akarja összehasonlítani Kengyellel, viszont van egy törvény, ami úgy írja le, hogy
vannak minimál feltételek. Ha a minimál feltételek nincsenek biztosítva egy orvos számára, az akkor nem
tud dolgozni. Semmire nem kapott pénzt. Amikor elkezdett dolgozni, megkérte a hivatalt, hogy legalább
azok a dolgok legyen már teljesítve, melyek ahhoz kellenek, hogy egy orvos normálisan tudjon dolgozni
egy adott körzetben. Sajnos ez nem volt meg. Várta, de soha nem volt rá pénz, utána megvette az EKG-t
és vérnyomásmérőket. Azt mondja neki a hivatal, hogy nincs pénz egy vérnyomásmérőre, de jelenleg
50.000 Ft/óra díjért dolgozik egy kolléga az I. számú rendelőben. Ez, hogy lehetséges? Ki mehetett bele
olyanba, hogy évi 12 millió forintot fizetnek ki helyettesítésre. Amikor az előző helyettes orvos
felmondott, akkor 200.000 Ft-al kért többet a doktornő díjától, hogy elvállalja az I. körzetet is, de mondta,
hogy csak ideiglenesen, de nem kapta meg, mert nincs rá pénz.
Átvette a rendelőt, átvette a szolgálati lakást leltár nélkül. Többször kérte, hogy csinálják meg a leltár.
Valamiért elmennek innen az orvosok.
Polgármester úr még mindig az Ő lakcímére van bejelentkezve.
Beköltözött egy lakásba, ami nem lett kifestve, állítólag azért mert gyorsan jött. Azért jött Kengyelre,
mert Nagy Szilárd polgármester úr azt mondta neki, hogy itt minden rendelkezésére áll, szeretettel várják
stb.
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Kaszonyi Mónika képviselő tag: Miért nem Nagy Szilárd polgármester úrtól kéri számon ezeket a
dolgokat?
Dr. Feledi József háziorvos: Azért nem polgármester úrnak mondja, mert nincs itt. Kb. 3 hónappal ezelőtt
ezeket is elmondta a Polgármesterei Hivatalban is, akkor elmondta, hogy keressenek helyettesítő orvost,
mert nem bír 3500 embert ellátni.
Kaszonyi Mónika képviselő tag: Az I. körzetben is vannak betegek, ellátás nélkül nem maradhat egy
körzet.
Dr. Feledi József háziorvos: A másik körzetbe tartozó lakót nem láthatja el, mert megbüntetik, elküldheti
az orvosához, ha nincs életveszélyben, nem láthatja el. A kengyeli emberek miatt csinálja az egészet.
Az I. körzetet úgy lehetne tehermentesíteni, hogy összevonni a két körzetet, tehát megszüntetni a körzethatárt és egy körzetet csinálni.
Németh Lajos alpolgármester válasza: Amikor doktor úr bejelentette, hogy az I. körzetet nem tudja
tovább vinni, akkor Nagy Szilárd polgármester úr próbált keresni helyettesítő orvost, de az nem tudta
vállalni. Majd doktor úr javasolta a helyettesét, Dr. Dobkó Valerijt. Alpolgármester úr November 25-én
tudott vele beszélni, mivel doktor úr nem volt elérhető. Nagyon rövid idejük volt arra, hogy találjanak az
I. körzetbe orvost. Ki vállalta volna azt, hogy azért nem szerződtetik az orvost, mert nagyon sokba kerül?
Orvoshiány van Magyarországon. Igaz, hogy két orvos van jelenleg az I. körzetben, és felváltva,
délutánonként rendelnek, de addig nem mennek haza, míg el nem látják a betegeket. Kényszerhelyzetben
van az Önkormányzat, és nem tudtak mást tenni. Nem tudtak mit csinálni, ennyiért vállalták el, de van
orvos az I. körzetben is. A II. körzet betegei szerencsésebb helyzetben vannak, mert teljes időben rendel
dr. Feledi József. A Magyar falvak program keretében támogatás kapott az önkormányzat, orvosi
programokra és műszerekre, melyben lesz EKG és vérnyomásmérő is. Ezt egy átmeneti időszaknak
tekinti az önkormányzat, keresik az állandó orvost is az I. körzetbe.
Kozák Józsefné: Nem akarta elhinni, hogy Dr. Feledi József milyen körülmények között él, de most már
elhiszi. Tudta az Önkormányzat, hogy hova fog érkezni, és az a lakás, amiben jelenleg doktor úr él, nincs
rendbe hozva, nincs kifestve. Ha engedik, hogy ilyen körülmények között lakjon a doktor úr, akkor nem
lesz orvosunk.
Átmenetileg meg van oldva az I. körzetben egy óra hossza, de aki késő estig dolgozik, nem tud elmenni
receptet íratni sem, nem mindenki tudja ezt megoldani. A betegek sem becsülik meg az orvost, és
csodálkoznak, hogy nincs orvosunk. A Képviselő-testületnek azon kell lenni, hogy minél hamarabb
állandó orvos legyen az I. körzetben is.
Németh Lajos alpolgármester válasza: Doktor úrral a lakás kérdéséről már beszéltek, elmondta melyik
lakást szeretné és amint lehetséges megoldják az átköltözést. Korábban ez úgy működött, hogy az orvos a
testületi ülésre eljött bemutatkozni és ott a testület tagjai megismerték. Dr. Feledi József úgy jött
Kengyelre, hogy a testület nem is látta, mivel Nagy Szilárd polgármester döntötte el. Természetesen
örülnek annak, hogy itt van doktor úr. Mit tudtak volna tenni, amikor már doktor úr beköltözött a Petőfi
úti szolgálatai lakásba. Annyira nem elhanyagolt az az ingatlan, doktor úr valamiért nem kedveli, mást
szeretne. Az Önkormányzat nem hanyagolja el doktor úrékat.
Varga Antal kengyeli MSZP elnöke: A törökszentmiklósi SZTK-nál lévő megállóval kapcsolatosan
mondta el problémáját, valamint a temetőben vannak olyan fák, amik veszélyesek lehetnek, ezek
kivágását javasolja.
Csőkéné és Dávidné: Bajcsy és a Béke út sarkánál lévő vízelvezetéssel kapcsolatos problémájukat
mondták el. Az eltörött átereszcsatornát kellene kicserélni, hogy ne álljon meg a víz az utcán.
Németh Lajos alpolgármester válasza: Meg fogják nézni, hogyan tudják orvosolni a helyzetet.
Veres Istvánné: A testület szégyene, hogy nincs doktor úrnak egy olyan lakása, ahova be tudna költözni.
Elmondja, hogy a választások előtt nem voltak fent a honlapon a jegyzőkönyvek, nagyon sokat kereste.
Jelzete polgármester úrnak és Németh Lajosnak is, hogy tegyék fel a jegyzőkönyveket. Ajánlja
mindenkinek, hogy olvassa el a 115/2019.(XI.12.) határozatot (ezen az ülésen ő is jelen volt). A
határozatban az van írva, hogy az önkormányzat mindent be fog hajtani. Reméli, hogy a lakosság tudja,
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hogy mit jelent ez és a képviselők is. De ez a jegyzőkönyv visszaemlékezteti a 30 évvel ezelőtti minden
testületi ülésre, hogy soha a valóságnak megfelelően nem készült, mert a jegyzőkönyvben olyan lenne,
mint ha ő nem lett volna ott. Varga Mártától kérdezi, hogy amit Oravecz Mihály kérdezett azon a testületi
ülésen, azt tényleg komolyan gondolták, hogy felhatalmazzák és felkérik azt a két urat, aki az egyik az
ügyvéd úr, a másik a pénzügyi felügyelő, hogy ők fogalmazzák meg ezt a dörgedelmes levelet? Akinek
van Facebookja, legyen szíves olvassa el ezt a jegyzőkönyvet, a 14., 15. és 16. oldalon. Neki nincs
facebookja, hogy fel tudja tenni. „Tehát, ha még mindig ott járunk, hogy ezek a jegyzőkönyvek nem úgy
készülnek, ami ott elhangzik, akkor oda is tegyünk már fel egy ilyet, hogy mindenki rajta legyen, amit
mond. A testület, amit elmondott, hogy azt fel tudja vállalni az ilyen közmeghallgatásos előadáson is. Ez
nagyon fontos.”
Nagyon sajnálja, hogy nincs itt a polgármester, mert amit róla hallottak az katasztrófa. Szerinte a
Képviselő-testület is tudja, hogy miért nincs most jelen, valószínűleg. A választás előtt tudta a testület,
hogy milyen bűne van a Nagy Szilárdnak, mi folyik ellene. Úgy érzi, hogy lesüllyedtek arra a mélypontra,
hogy úgy mennek neki a polgármesternek, akit törvényesen választottak meg, tessék ezt tiszteletbe
tartani. Nem szavazott a Nagy Szilárdra, de attól függetlenül elfogadja a többség akaratát és ezt mindenki
jegyezze meg, hogy ha a többségnek ez volt az akarata, tartsuk már tiszteletben, és ne kezdjék el a lekvárt
és a várat, valamint amik itt elhangzottak, hogy ki fizessen. Maradjanak annyiban, hogy a testület felelős
azért, amiért idáig eljutott a Nagy Szilárd. A Nagy Szilárd soha nem merte volna megtenni, ha a
Képviselő-testület nem hatalmazza fel. „Együtt mulatattok soha nem hívtatok meg engem, de most már
nagyon örülök, hogy egy tányérból nem tudtunk csemegézni.”
Érdekes Kengyelen mindenki rá szavazott, akkor hova lett az a szavazat. Ha ez tisztességes szavazás volt,
akkor tessék szíves elfogadni, mert ő elfogadja, pedig nem így akarta, és még is el kell fogadnia. Bele is
nyugszik a következő 5 évre, hogy igenis ez a polgármester marad a falunak polgármesternek. Valakik
akarták.
Azt mondta a testület, hogy a civileket mennyire fogják támogatni, szerinte ez nem így van. Voltak
kiváltságosok, azokat támogatta a testület. A régi testületi tagok, de főleg Németh Lajos 30 éve teszik
tönkre ezt a gyönyörű falut. Elmondta a testület az utakat, a temetőt meg mindent, semmit nem tudtak
még tenni, azon kívül, hogy egy lapáttal ide, dobnak, egy lapáttal oda, dobnak. Nagyon tetszett az Arany
János út, amikor arról jött a temetőből majdnem tengelytörése lett. Tényleg Németh Lajosnak nagy a
felelősége, mert nagyon régóta itt ül.
Bízik benne, hogy polgármester úrnak lesz annyi gerince, hogy elmondja, hogy mi történt. Amíg ez nem
fog tisztázódni, addig ennek a testületnek sincs nagy létjogosultsága, fizetés nélkül is lehet ezt csinálni.
Kaszonyi Mónika képviselő tag: Jelenleg fizetés nélkül végzi a munkáját a Képviselő-testület.
Veres Istvánné: Ezzel a határozattal, amit a képviselő-testület hozott, egy lavinát indított el. Ebbe a faluba
már volt egy lavina, amit még soha nem felejtettek el, ez volt az égetőmű, akkor is megosztották a falut.
Ez a határozat meg fogja osztani a falut, higgyék el. Aki vesztes lesz, megint Ők lesznek.
Most is azt mondja, tessék szíves körültekintően a valósságnak megfelelően tájékoztatni ezt a falut. Láss
csatorna, ez nagyon fontos lenne. Elmondott a testület már róla mindent, csak egyet nem, amire tényleg
kíváncsi falu, tájékoztassák már a falut.
Varga Márta képviselő tag: Veres Istvánnénak elmondja, hogy nem kell ilyen borúsan látni a helyzetet,
valóban igaz, hogy ki vannak jelölve az adósságrendezésre a két úriember. Igenis, ha a kis nyugdíjas be
tud menni a hivatalba és havi lebontásba megkéri a kommunális adójának a megfizetését, és megteszi
becsülettel, akkor azt gondolja, hogy mindenkinek, akinek adóssága van az önkormányzat fele ugyan ezt
a lépést meg kell tennie, és meg is teheti. Tehát ez nem olyan behajtás lesz, hogy az adósnak mindenét
elveszik, ez tévedés. Együttműködve kell mindenkinek befizetnie az adósságát. Amilyen módon tudják
fizetni, azt is elfogadják. Kerülhetnek az emberek sokszor nehéz helyzetbe, és nyilvánvaló, hogy nem az
az első, hogy rohanjon az önkormányzat fele befizetni a dolgokat, de valamilyen megoldást találni kell rá.
És legfőképpen nem a kis ember tartozik, és nem erre utal ez a határozat.
A bulikkal kapcsolatban elmondja, hogy nem igazán értett velük egyet sosem. Egyetlen egy tűzijátékot
sem szavazott meg, ha ez így külön nem szerepel a jegyzőkönyvbe, akkor ezt most elmondja, mert ez az
igazság. Azt gondolja, erre ennek a falunak nincs szüksége. Azon kívül a választok megtörténtek, ebben
igaza van Veres Istvánnénak, de azt is vegyék figyelembe, hogy a választás után lett a polgármester úr
18

jogerősen elítélve. A testületnek törvényi kötelezettsége volt ezt a méltatlansági indítványt beadni. Az is
kötelességük lesz, hogy 120 napon belül új választást írjanak ki.
Veres Istvánné: Mibe kerül a falunak egy új választás?
Varga Márta képviselő tag: Nem kerül semmibe. Az országban nagyon sok helyen történt ilyen dolog.
Az állam meg fogja finanszírozni. Az is lehet, hogy polgármester úr marad.
Veres Istvánné: Szerette volna mondani, hogy várjanak már, mert a szolnoki bíróságon bármi
előfordulhat. És akkor még mindig van lehetősége polgármester úrnak újra indulni.
Varga Márta képviselő tag: Igen, van lehetősége polgármester úrnak.
Veres Istvánné: Az az ötszáz valahány ember tudja, és a jövőben is fogja tudni.
Varga Márta képviselő tag: Az nem biztos, hogy tudták polgármester úrról ezeket a dolgokat. A
Képviselő-testület sem tudta, hogy ilyen bírósági eljárás folyik polgármester úr ellen. Úgy gondolja, hogy
ha az az ötszázvalahány ember ezt tudva és átgondolva fog szavazni, és ha újra megszavazzák, lelkük
rajta.
Veres Istvánné: Ha meg lesz a bírósági döntés, utána ráérnek még, hogy hogyan tovább.
Varga Márta képviselő tag: Már két hónapja nem működik együtt a Képviselő-testülettel polgármester úr,
ide sem jött el.
Veres Istvánné: Bízik benne, hogy polgármester úr ki fog állni az emberek elé. Törvényesen
megválasztott polgármester, el kell fogadni.
Varga Márta képviselő tag: A testület is törvényesen van megválasztva, polgármester úr nem fogadja el
őket. 9 évig a testület mindig mellette volt.
Veres Istvánné: Ő még olyan jegyzőkönyvet nem látott, amire Oravecz Mihály is hivatkozott a mai
napon.
Oravecz Mihály képviselő tag: Jegyzőkönyvbe mondták.
Veres Istvánné: De nem volt benne.
Oravecz Mihály képviselő tag: Kinyomtatja és elviszi Veres Istvánnénak.
Nagy Mihály: Mindenkinek problémája az út kérdése. Az utakat nagyban befolyásolja a csapadékvíz
elvezetés, amivel nem nagyon foglalkozik senki. Személyesen érintett a következő dologban, ezért
nehezményezi. (Varga Mártának mondja a következőket) Varga Márta volt az, aki nagyon kardoskodott
az mellett, a Kinizsi utat tönkreteszi. Saját pénzéből aszfaltoztatta vissza, azt a két kátyút, most ugyanaz a
helyzet van, mint kb. fél évvel ezelőtt. Félévet bírt a kátyúzás. A csapadékvíz a Zrínyí útról és a Kossuth
útról mind oda folyik, ez földrajzi adottság, ezzel nem tudnak mit csinálni. Ha nem ássa ki két oldalt az
árkot, akkor azon a helyen sík víz állna. 25-27 éve csinálták ezeket az utakat, 10 cm alappal és 3 cm
aszfalttal. 27 éven keresztül odafolyik a víz, és amikor jön a tél, eszi a fagy. És azt mondják, hogy azért
van ott kátyú, mert neki nagy autói vannak, és tönkreteszi ott az utat. Ezt sérelmezi, hogy ezt kijelentette
valaki, olyan szakmai múlttal, amilyen nincs. Honnan tudják megállapítani, hogy az ő autói tették tönkre?
Majd jegyző úr két felszólítást küldött neki, hogy megteszi a szükséges lépéseket, ha nem állítja helyre az
utat. Csak ő jár azon az úton, senki más? Nem fordulnak meg a kamionok, akik jönnek a kamionmosóba?
Ezt sérelmezi, hogy ezt a képviselő testület eldöntötte, mert neki vannak ott autói, és akkor ő teszi tönkre
az utat. Úgy gondolja, hogy ezt nem így kellett volna megoldani. Meg kellett volna vizsgálni, hogy
valóban az ő autói teszik tönkre ott az utat. A csapadékvíz teszi tönkre. Voltak lefolyók, de betemették az
árkokat. Meg kellene vizsgálni, hogy hova folyik a víz.
Varga Márta képviselő tag: Köszöni Nagy Mihálynak, hogy megcsinálta ott azt az utat. Azért merte
kijelenteni, - igaza van huszonvalahány évvel ezelőtt lettek ezek az utak megcsinálva - mert míg ilyen
kamion forgalom nem indult el, azok az utak álltak valamilyen szinten. Ha ebbe a kamionmosós is sáros,
akkor legközelebb azoknak is fel kell hívni a figyelmüket. Egy kisebb közúti forgalomra tervezett úton
valaki nagy autókkal jár nap, mint nap, az teljesen elhasználódik.
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Első sorban az volt a problémája, hogy az ott egy aszfaltozott út volt, ami egy menekülő útvonal volt
Kengyelnek. Ott személyautóval nem lehetett elmenni, nem lehetett látni, hogy hol van az út, és hol van a
kátyú.
Nagy Mihály: Nem csak ő jár azon az úton a lakosság nagy része is. Ott járnak a gazdák a gépekkel, a
tejesautó. Akkor egy ipari parkot kell építeni, amiről már volt szó.
Varga Márta képviselő tag: A továbbiakban négyszemközt szeretne erről beszélni Nagy Mihállyal.
Mivel több napirend nem hangzott el, Németh Lajos alpolgármester megköszöni mindenkinek a
megjelenést és Kellemes ünnepeket kíván. Az ülést berekeszti.

K.m.f.

Németh Lajos
alpolgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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