
























































































 
K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága és az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és 
Oktatási Bizottsága 2020. február 20. napján megtartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből.  

 
 
2/2020.(II.20.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
      H a t á r o z a t  
 
Kengyel Község Önkormányzatának 2020. évi válság költségvetéséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel 
Község Önkormányzatának 2020. évi válság költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezetét - mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi - megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja.  
 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
határozatát a Képviselő-testület következő ülésén ismertetni 
kell. 
 
Határidő:  2020. február 20. 
Felelős:  Oravecz Mihály bizottsági elnök 

 
 
 

Kmf. 
 
      Oravecz Mihály sk. Varga Márta sk. 
      bizottsági elnök  bizottsági elnök 
 
 
 

Kaszonyi Mónika sk. Tóthné Rácz Zsuzsanna sk. 
bizottsági tag bizottsági tag 

 
 
 
Kozákné Mikus Anikó sk. 

jegyzőkönyvvezető 
 
        
 

 
 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2020. február 20. 
/:Kozákné Mikus Anikó:/ 

jkv. vezető 



 
K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága és az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és 
Oktatási Bizottsága 2020. február 20. napján megtartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből.  

 
 
61/2020(II.20.) számú Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság 

H a t á r o z a t 
 

Kengyel Község Önkormányzatának 2020. évi válság költségvetéséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi, 
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága a Kengyel Község 
Önkormányzatának 2020. évi válság költségvetéséről szóló rendelet-
tervezetét - mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi - megtárgyalta, és 
a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság 
határozatát a Képviselő-testület ülésén ismertetni kell.  
 
 
Határidő:  2020. február 20. 
Felelős:  Varga Márta bizottsági elnök 

 
Kmf. 

 
      Oravecz Mihály sk. Varga Márta sk. 
      bizottsági elnök  bizottsági elnök 
 
 
 

Kaszonyi Mónika sk. Tóthné Rácz Zsuzsanna sk. 
bizottsági tag bizottsági tag 

 
 
 
Kozákné Mikus Anikó sk. 

jegyzőkönyvvezető 
 
        
 

 
 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2020. február 20. 
/:Kozákné Mikus Anikó:/ 

jkv. vezető 
 



J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: 2020. február 18-án, 1400-kor a 2020. évi válság költségvetési tervezet intézményvezetői 
egyeztetésén. 
 
 
Jelen vannak:  
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
Kozák Ferencné  a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde vezetője 
Németh Lajos  a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
Szöllősi Krisztina  a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője 
Laczóné Orovecz Gabriella  a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde Közalkalmazotti 

Tanács elnöke 
Oláh Róbertné  a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Közalkalmazotti Tanács tagja 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
A 2020. évi válság költségvetési rendelet-tervezetet minden jelen lévő megkapta. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző üdvözli a megjelenteket. Elmondja, hogy a törvény előírja, hogy 
március 15-ig el kell fogadni az önkormányzatoknak a költségvetést, de mivel a Kengyel Községi 
Önkormányzatnál adósságrendezési eljárás van, ezért a válság költségvetést kell elfogadni. A válság 
költségvetési tervezetet a bizottsági és a Képviselő-testületi beterjesztés előtt egyeztetni kell az 
intézmények vezetőivel és ahol működik az érdekképviseleti szervek, ott a vezetőivel is. A mai 
megbeszélésen, ezen kötelezettségnek kívánnak eleget tenni. Önkormányzatunknak korlátozottak a 
lehetőségei. Az adósságrendezési eljárás lefolyatatása után már tisztában fognak látni. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismerteti a Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi válság 
költségvetést a rendelet-tervezet szerint.  
Elmondja, hogy a rendelet –tervezetbe nem sikerült mindent betervezni, mint a tavalyi évben, de erről az 
intézményvezetőkkel egyeztetett. Az idei rendelet-tervezetbe sajnos a közalkalmazottak cafetéria 
juttatását nem tudta bele tenni. A válság költségvetésben közel 8 millió forintos tartalék van, amire nincs 
kiadás tervezve, a hitelezői igények kielégítésétől függ, hogy ebből az összegből mennyi marad meg és a 
későbbiekben esetleg a megmaradt összegből a közalkalmazottak a cafetéria juttatást megkaphatnák. A 
rendelet-tervezet elkészítése után az étkeztetési szolgáltató jelezte, hogy szeretné a szolgáltatási díjakat 
felemelni, melyet a válság költségvetés nem tartalmaz. Ez egy nagy kiadás lesz még az 
Önkormányzatnak, mivel az óvodánál az étkezésnek nincs bevételi vonzata, a Kengyeli Egyesített 
Szociális Intézménynél még ennek némi bevételi vonzata van. A szolgáltató első ütemben 10%-os 
emelést kért, de tudni kell, hogy június 30-án valamennyi intézmény esetében lejár a közétkeztetési 
szerződés. 
Az önkormányzatnak az adósságrendezésre 60 millió forintos hitelezői igény érkezett, ebből 30 millió 
forint jelenleg is az önkormányzat számláján rendelkezésre áll. A másik 30 millió forintot hitelként 
kívánják felvenni, de az Önkormányzat költségvetése csak úgy bírja el, ha legalább 20 hónapos 
futamidőre kérik. Ez azt jelenti, hogy a költségvetés le lesz terhelve, próbálják ezt is csökkenteni a 
Rendkívüli Önkormányzati Támogatással /RÖT-el/ 
Az intézményvezetők által beadott igényeik közül csak olyanokat tudtak a válság költségvetésbe tervezni, 
amik a működéssel kapcsolatosak. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy a nyersanyag ára már most nagyon magasak és nem 
lehet megmondani hogyan alakul a jövőben. Közben a munkabérek is emelkednek. Az étkezési 
szolgáltatónak is érdeke, hogy meg legyen a haszna, így előbb-utóbb emelne a szolgáltatási díjakon. 
Az új beruházások üzembe helyezését még nem lehet látni, ezek már nem a pályázat része az 
önkormányzatot fogja terhelni. 
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Kozák Ferencné a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde vezetője elmondja, hogy az 
intézménybe szükség lenne egy mosogatógépre. Másik probléma, ha nem lesznek foglalkoztatottak, akkor 
gondok lesznek az óvodában. 2014-ben lett átadva az épület, azóta nem tudtak kimeszelni, már nagyon 
ráférne néhány helységre, mivel nagyon-nagyon piszkosak a falak. Tudomásul veszi, hogy nincs cafetéria 
a közalkalmazottaknak, valamint nem kaphatnak a dolgozók védőruhát. A 2020. évi válság költségvetési 
tervezetet elfogadja. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy az önkormányzatoknak kötelező megtervezni a 
közfoglalkoztatást, nem fog megszűni. 
 
Szöllősi Krisztina a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője elmondja, hogy náluk az egyik 
probléma az, hogy a házi gondozók kerékpárjaik, ami a munkaeszközük tönkre mennek a rossz út miatt. 
Minden hónapban javítani kell valamelyik dolgozójuk kerékpárját. A 2020. évi válság költségvetési 
tervezetet elfogadja. 
 
Németh Lajos a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója a 2020. évi válság 
költségvetési tervezetet elfogadja, oda figyelnek a kiadásokra.  
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző eredményes gazdálkodást kíván minden intézményvezetőnek. 
 
 
Az intézményvezetők a 2020. évi válság költségvetési tervezetet tudomásul veszik és elfogadják. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
/: Kozákné Mikus Anikó :/ 
   jegyzőkönyvvezető 



K i v o n a t  Adósságrendezési Bizottság 2020. február 20. napján megtartott ülés jegyzőkönyvéből. 
 

 
 

1/2020.(II.20.) számú Adósságrendezési Bizottság 
 

H a t á r o z a t  
 

 
Kengyel Község Önkormányzatának 2020. évi válság költségvetéséről 

 
 

Az Adósságrendezési Bizottság a Kengyel Község Önkormányzatának 2020. évi vál-

ság költségvetési rendelet-tervezetét a jegyzőkönyv melléklete szerinti részletezettség-

gel elfogadja, melyet a Képviselő-testület a 2020. február 20-i ülésén tárgyaljon meg. 

 
 
 

K.m.f. 

Szathmáry Tibor sk. dr. Bartók László sk. 
pénzügyi gondnok, aki az ArB. elnöke helyettesítő jegyző 

 
 
 
 

A kivonat hiteles: 
Kengyel, 2020. február 20. 

  
 

Kozákné Mikus Anikó 
 jegyzőkönyvvezető 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2020. február 20-i ülésére 

 
Reorganizációs hitel igénylése 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint ismeretes a képviselő-testület előtt a Kengyel Községi Önkormányzat ellen a Szolnoki 
Törvényszék 10.Apk.135/2019/22 számú végzése alapján 2019. szeptember 27. napján 
adósságrendezési eljárás indult. 
 
Az adósság rendezési eljárásban, a mellékletben szereplő hitelezői igények kerültek 
benyújtásra összesen: 60.442.061,- Ft összegben. 
 
Az önkormányzat költségvetési számláján stabilan hónapok óta: egy közel 30 millió 
forint áll rendelkezésre amit az önkormányzat az adósságrendezéshez fel tud használni a  
hiányzó összeget javasoljuk reorganizációs hitelként megkérni. 
 
A hitel keret fedezete az önkormányzati helyi adók és a gépjárműadó önkormányzatnál 
maradó részének a 40%-a. 
Várható helyi adó bevételek 2020-ra, és 2021-re is hasonlóan: 
 

 Iparűzési adó     : 32.000.000,- 
 Magánszemélyek kommunális adója:    17.500.000,- 
 Gépjárműadó:         5.200.000,- 
Összesen:        54.700.000,- 
 
Az összeg 40 %-a       21.880.000,- 
 

 
A  reorganizációs hitel  engedélyezéséhez az önkormányzatnak az alábbi határozatot kell meg 
meghoznia és benyújtania a hitel kérelemmel együtt. 
 
_____/2020.(II.20.) Kt.  
H a t á r o z a t  
 
Reorganizációs hitel igénybevételéről 
 
A Kengyel Községi Önkormányzat 32millió Ft összegű  reorganizációs célú kölcsön felvételét 
határozta el az adósságrendezésben , benyújtott hitelezői igények kielégítése érdekében. 
 
A kölcsön végső lejárata: 2022. május 31. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön teljes futamideje alatt a 
kölcsönt, kamatát és járulékos költségeit az éves költségvetéseibe beépíti. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb 



számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön futamideje alatt amennyiben a 
Kengyel Községi Önkormányzat fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé 
váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy 
annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes 
visszafizetéséig a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Kengyel  
Önkormányzat fizetési számlájára átvezeti. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. óvadékot alapítson a 
Kengyel Községi Önkormányzat fizetési számlájára, valamint a helyi adó fogadására szolgáló 
fizetési számlákra. 
 
A Képviselő-testület feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul a Kengyel 086/27 hrsz-ú 
ingatlanra az OTP Bank Nyrt. jelzálogjogának a kölcsön és járulékai erejéig első zálogjogi 
ranghelyen történő bejegyzéséhez. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a kölcsönszerződést, valamint annak mellékleteit az OTP 
Bank Nyrt.-vel a Kengyel Községi Önkormányzat képviseletében megkösse: 
Németh Lajos alpolgármester. 
 
Erről értesül: 

1. OTP Nyrt Szolnok 
2. Németh Lajos alpolgármester 
3. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
4. Képviselő testület tagjai 
5. Irattár 

 
 
Kengyel, 2020. február 18. 
 
 
 

Németh Lajos  Dr. Bartók László 
 alpolgármester  helyettesítő jegyző 

 



Határozati javaslat 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

……/2020. (II. 20.) határozata 
 

a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint az Egészségügyi 
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) – (2) bekezdései, 
valamint az 58. § (1) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével létrehozza a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot, valamint az Egészségügyi, Szociális, 
Művelődési és Oktatási Bizottságot, melynek összetétele a következő: 
  
A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke:  
 Oravecz Mihály  Kengyel, Bajcsy-Zs. út 45/a képviselő 
 
A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjai:  
 Kaszonyi Mónika Kengyel, Kaffka M. út 6. képviselő 
 Árvai János Kengyel, Tavasz utca 11. képviselő 
 Bekker Gábor Kengyel, Petőfi út 17. külső tag 
 Müller Krisztián Kengyel, Ady E. út 16. külső tag 
 
Az Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke:  
 Varga Márta  Kengyel, Bajcsy-Zs. út 37. képviselő 
 
Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság tagjai: 
 Tóthné Rácz Zsuzsanna Kengyel, Thököly út 111. képviselő 
 Kaszonyi Mónika Kengyel, Kaffka M. út 6. képviselő 
 Vágner Ferencné Kengyel, Tóth Á. út 39. külső tag 
 Mikus Mihályné Kengyel, Bajcsy-Zs. út 28. külső tag 
 
A Képviselő-testület a 4/2020.(I. 23.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Németh Lajos alpolgármester 
 
Értesülnek: 

1. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megválasztott tagjai 
2. Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság megválasztott tagjai 
3. Képviselő-testület tagjai Helyben 
4. Irattár 

 
Kengyel, 2020. február 13. 
 
 
Németh Lajos   Dr. Bartók László 
alpolgármester   helyettesítő jegyző 
 



Határozati javaslat 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

……/2020. (II. 20.) határozata 
 
 

A kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2020. évi nyári zárva 
tartásának meghatározásáról 

 
Kengyel, Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezéseire és felhatalmazásaira az alábbi határozatot 
hozza: 
A kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde nyári zárva tartását:  
 

2020. augusztus 03. (hétfő) – 2020. augusztus 19. (szerda) 
időszakban határozza meg. 

 
A zárva tartást megelőző ügyeleti óvodai ellátást  
 

2020. június 02-től - 2020. július 31-ig határozza meg. 
 

Az ügyeleti ellátást 10 fő feletti igénybevétel esetén engedélyezi, amellyel kapcsolatosan az 
igényfelmérést az óvoda igazgatója 2020. május 22-ig köteles elvégezni.  
 
Az intézmény téli szüneti zárva tartását: 
 

2020. december 28. (hétfő) 2020. december 31. (csütörtök) 
időszakban határozza meg. 

 
 
 
Határidő: 2020. május 22. 
 
Felelős: Németh Lajos alpolgármester 
 
Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde 
3. Kengyeli Polgármesteri Hivatal Helyben 
4. Irattár 

 
 
Kengyel, 2020. február 13. 
 
 
 
 Németh Lajos     Dr. Bartók László 

 polgármester                  helyettesítő jegyző 
 



Határozati javaslat 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

……/2020. (II. 20.) határozata 
 
 

A lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásának 
helyzetéről 

 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évben meghozott, lejárt határidejű, 
valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 
alábbiak szerinti részletezettséggel elfogadja: 
 
 

Határozat kivonat 
száma A határozat tárgya A végrehajtás 

határideje 

A végre-
hajtás 

helyzete 

1 / 2019. (I.22.) A napirendi pontokra tett javaslatról 2019.I.22. végrehajtva 
2 / 2019. (I.22.) Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 2019.I.25. végrehajtva 

3 / 2019. (I.22.) Falugondnokok Duna-Tisza Közi kötendő 
együttműködési megállapodás 2019.I.30. végrehajtva 

4 / 2019. (I.22.) Pályázat benyújtása, önerő biztosítása a VII Büszke 
Vidék Kulturális Fesztivál támogatására 2019.I.28. végrehajtva 

5 / 2019. (I.22.) 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetői állására kiírt pályázattal 
kapcsolatos szakértői bizottság megválasztása 

2019.I.22. végrehajtva 

6 / 2019. (II.19.) A napirendi pontokra tett javaslatról 2019.II.19. végrehajtva 
7 / 2019. (II.19.) Két ülés közötti beszámolóról 2019.II.19. végrehajtva 

8 / 2019. (II.19.) Nagy Szilárd polgármester 2019. évi szabadság 
ütemezésének jóváhagyásáról 2019.II.28. végrehajtva 

9 / 2019. (II.19.) 
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és 
Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásának 
meghatározásáról 

2019.V.17. végrehajtva 

10 / 2019. (II.19.) A kengyeli II. számú háziorvosi körzet betöltésével 
kapcsolatos előzetes döntés 2019.III.15. végrehajtva 

11 / 2019. (II.19.) "Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című 
pályázat benyújtásáról 2019.II.28. végrehajtva 

12 / 2019. (II.19.) 

TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor 
turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
közbeszerzési feladatainak lebonyolítására ajánlat 
kérés 

2019.III.31. végrehajtva 

13 / 2019. (II.26.) A napirendi pontokra tett javaslatról 2019.II.26. végrehajtva 

14 / 2019. (II.26.) A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának 
ingyenes átadásáról 2019.III.31. végrehajtva 

15 / 2019. (II.26.) Feledi és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti 
Társaság (ejsz: 02-06-065021) székhely létesítése 2019.II.26. végrehajtva 



 2

Határozat kivonat 
száma A határozat tárgya A végrehajtás 

határideje 

A végre-
hajtás 

helyzete 

16 / 2019. (III.21.) A napirendi pontokra tett javaslatról 2019.III.21. végrehajtva 

17 / 2019. (III.21.) 

TOP 1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor 
turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
közbeszerzési feladatainak lebonyolítására ajánlat 
kérés 

2019.III.21. végrehajtva 

18 / 2019. (III.27.) A napirendi pontokra tett javaslatról 2019.III.27. végrehajtva 
19 / 2019. (III.27.) Két ülés közötti beszámolóról 2019.III.27. végrehajtva 
20 / 2019. (III.27.) A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 2019.III.27. végrehajtva 

21 / 2019. (III.27.) 
TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor 
turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
közbeszerzési lebonyolító feladatainak ellátása 

2019.III.31. végrehajtva 

22 / 2019. (III.27.) 
TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor 
turisztikai értékeinek megőrzése pályázat műszaki 
ellenőr kiválasztása 

2019.III.31. végrehajtva 

23 / 2019. (III.27.) Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának 
meghatározása 2019.IV.01. végrehajtva 

24 / 2019. (III.27.) Németh Lajos döntés hozatalából való kizárásáról 2019.III.27. végrehajtva 

25 / 2019. (III.27.) A Kengyeli József Attila Művelődési ház és 
Könyvtár intézményvezetőjének megbízása 2024.III.31. folyamatban 

26 / 2019. (III.27.) 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár 2018. évi könyvtári és közművelődési 
beszámolóinak elfogadása 

2019.III.31. végrehajtva 

27 / 2019. (III.27.) 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár 2019. évi könyvtári és közművelődési 
munkaterveinek elfogadása 

2019.III.31. végrehajtva 

28 / 2019. (III.27.) A Kengyel, Kossuth út 139. szám alatti 
Egészségház elnevezéséről 2019.III.IV.01. végrehajtva 

29 / 2019. (III.27.) 
Pályázat kiírása a Kengyeli Egyesített Szociális 
Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető6 
munkakör betöltésére 

2019.IV.30. végrehajtva 

30 / 2019. (III.27.) A Kengyeli Egyesített Szociális 
Intézményvezetőjének megbízása 2019.IV.27. végrehajtva 

31 / 2019. (IV.25.) A napirendi pontokra tett javaslatról 2019.IV.25. végrehajtva 

32 / 2019. (IV.25.) A I. számú körzetben a háziorvosi tevékenység 
helyettesítéssel történő ellátása 2019.V.01. végrehajtva 

33 / 2019. (IV.25.) 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú 
energetikai beruházás tárgyú projektmenedzsmenti 
feladatok ellátásra ajánlat kérés 

2019.V.31. végrehajtva 

34 / 2019. (IV.25.) 
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak 
megválasztásáról szóló 69/2018. (V.31.) Kt. 
Határozat módosításáról 

2019.VI.30. végrehajtva 

35 / 2019. (V.23.) A napirendi pontokra tett javaslatról és az üléssé 
nyilvánításról 2019.V.23. végrehajtva 
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Határozat kivonat 
száma A határozat tárgya A végrehajtás 

határideje 

A végre-
hajtás 

helyzete 

36 / 2019. (V.23.) Két ülés közötti beszámolóról 2019.V.23. végrehajtva 

37 / 2019. (V.23.) A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi 
tevékenységről 2019.V.23. végrehajtva 

38 / 2019. (V.23.) A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. 
évi tevékenységéről 2019.V.23. végrehajtva 

39 / 2019. (V.23.) A Tiszaföldvári Önkormányzati tűzoltó 
Parancsnokság 2018. évi szakmai beszámolójáról 2019.V.23. végrehajtva 

40 / 2019. (V.23.) A Kengyel Községi Polgárőrség 2018. évi 
munkájáról  2019.V.23. végrehajtva 

41 / 2019. (V.23.) A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. 
évi munkatervének jóváhagyása 2019.V.23. végrehajtva 

42 / 2019. (V.23.) A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
működéséről 2019.V.23. végrehajtva 

43 / 2019. (V.23.) 
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-0022 Önkormányzati 
épületek energetikai felújítása pályázat 
lebonyolításához projekt menedzser kiválasztására 

2019.VI.15. végrehajtva 

44 / 2019. (V.23.) A Napsugár Művészeti Modellóvoda és 
Minibölcsőde módosító okirata és alapító okirata 2019.V.23. végrehajtva 

45 / 2019. (V.23.) 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú 
energetikai beruházás tárgyú projekt pályázatba új 
épületek bevonása 

2019.VI.30. végrehajtva 

46 / 2019. (V.23.) Magyar Falu program keretében Orvosi eszköz 
pályázat benyújtására 2019.V.27. végrehajtva 

47 / 2019. (V.23.) Pályázat Önkormányzati fejlesztése 2019.VI.30. végrehajtva 

48 / 2019. (V.23.) A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli 
önkormányzatok támogatás igényléséről 2019.VI.15. végrehajtva 

49 / 2019. (V.23.) 
TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor 
turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
kivitelezési feladatainak elvégzéséhez ajánlat kérés 

2019.V.23. végrehajtva 

50 / 2019. (V.23.) Kengyel, Erdő utca 38. szám alatti szociális bérlő 
kijelölésének elnapolása 2019.V.23. végrehajtva 

51 / 2019. (V.23.) A Kengyel, József Attila út 56. szám alatti szociális 
bérlakás bérlő- kijelöléséről 2019.V.23. végrehajtva 

52 / 2019. (VI.18.) A napirendi pontokra tett javaslatról 2019.VI.18. végrehajtva 
53 / 2019. (VI.18.) Helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáról 2019.VI.18. végrehajtva 

54 / 2019. (VI.18.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról 2018. évben 2019.VI.18. végrehajtva 

55 / 2019. (VI.18.) 
Szakmai bizottság tagjainak megválasztásáról a 
Kengyeli Egyesesített Szociális Intézmény vezetői 
pályázat elbírálásához 

2019.VI.18. végrehajtva 

56 / 2019. (VI.18.) Pályázat Önkormányzati fejlesztése 2019.VI.18. végrehajtva 
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Határozat kivonat 
száma A határozat tárgya A végrehajtás 

határideje 

A végre-
hajtás 

helyzete 

57 / 2019. (VI.18.) 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú 
energetikai beruházás tárgyú pályázat nyilvánossági 
feladatainak lebonyolítása 

2019.VI.18. végrehajtva 

58 / 2019. (VI.18.) 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú 
energetikai beruházás tárgyú pályázat közbeszerzési 
feladatainak lebonyolítására ajánlat kérés 

2019.VI.18. végrehajtva 

59 / 2019. (VII.04.) A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt 
üléssé nyilvántartásáról 2019.VII.04. végrehajtva 

60 / 2019. (VII.04.) Guttyán Edina döntés hozatalból való kizárásáról  2019.VII.04. végrehajtva 

61 / 2019. (VII.04.) 
Kengyeli Egyesített Intézmény 
intézményvezetőjének megválasztásának 
megszavazásáról 

2019.VII.04. végrehajtva 

62 / 2019. (VII.04.) 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
intézményvezetői /magasabb vezető/ álláshelyre 
történő kinevezés 

2019.VII.05. végrehajtva 

63 / 2019. (VII.04.) 
Kengyel Község Önkormányzat viziközmű-
rendszere gördülő fejlesztési tervének 2019-2033 
évekre szóló javaslatának elfogadása 

2019.VII.04. végrehajtva 

64 / 2019. (VII.04.) 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő 
háztartási szennyvizek begyűjtésével és átadásával 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés 
jóváhagyásáról 

2019.VII.04. végrehajtva 

65 / 2019. (VII.04.) Czakóné Szabó Mária támogatására 2019.VII.12. végrehajtva 

66 / 2019. (VII.09.) A napirendi pontokra tett javaslatról és az üléssé 
nyilvánításról 2019.VII.09. végrehajtva 

67 / 2019. (VII.09.) Kengyel külterület 072/18 és 072/19 hrsz.-ú 
ingatlanok elővásárlási jogának fenntartása 2019.VII.09. végrehajtva 

68 / 2019. (VII.09.) 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú 
energetikai beruházás tárgyú projekt pályázatba új 
épületek bevonása 

2019.VIII.31. végrehajtva 

69 / 2019. (VII.23.) A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt 
üléssé nyilvánításáról 2019.VII.23. végrehajtva 

70 / 2019. (VII.23.) A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylése 2019.XII.31. végrehajtva 

71 / 2019. (VII.23.) 

Kengyel Község Önkormányzata részére a 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-16-JN1 -2017-
00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major 
Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

2019.VII.23. végrehajtva 

72 / 2019. (VII.23.) 
TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor 
turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
kivitelezési feladatainak elvégzéséhez ajánlat kérés 

2019.VIII.31. végrehajtva 
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Határozat kivonat 
száma A határozat tárgya A végrehajtás 

határideje 

A végre-
hajtás 

helyzete 

73 / 2019. (VII.23.) 
A „Kengyel Községért” kitüntető díj 
adományozásáról /arany fokozat – Dr. Kozma 
Katalin/ 

2019.VII.23. végrehajtva 

74 / 2019. (VII.23.) A „Kengyel Községért” kitüntető díj 
adományozásáról /arany fokozat – Csibrány István/ 2019.VII.23. végrehajtva 

75 / 2019. (VII.23.) 
A „Kengyel Községért” kitüntető díj 
adományozásáról /ezüst fokozat – Medgyesné 
Csatos Klára/ 

2019.VII.23. végrehajtva 

76 / 2019. (VII.23.) A Büszke Vidék Fesztivál megrendezéséről 2019.VII.23. végrehajtva 
77 / 2019. (VIII.27.) A napirendi pontokra tett javaslatról 2019.VIII.27. végrehajtva 

78 / 2019. (VIII.27.) 

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

2019.IX.01. végrehajtva 

79 / 2019. (VIII.27.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.VIII.31. végrehajtva 

80 / 2019. (VIII.27.) 
Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési 
terv TTK-SZV víziközmű rendszerre 2020-2034 
évekre szóló javaslatának elfogadása 

2019.VIII.27. végrehajtva 

81 / 2019. (VIII.27.) 
Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési 
terv KGY-IV vízikömű rendszerre 2020-2034 
évekre szóló javaslatának elfogadása 

2019.VIII.27. végrehajtva 

82 / 2019. (VIII.27.) A Büszke Vidék Fesztivál megrendezésének 
elfogadásáról 2019.IX.15. végrehajtva 

83 / 2019. (IX.02.) A napirendi pontra tett javaslatról 2019.IX.02 végrehajtva 

84 / 2019. (IX.02.) Magyar Falu program keretében pályázatok 
benyújtására 2019.IX.10. végrehajtva 

85 / 2019. (IX.05.) A napirendi pontokra tett javaslatról 2019.IX.05. végrehajtva 

86 / 2019. (IX.05.) 

Kengyel Község Önkormányzata részére a 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -2017-
00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major 
Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

2019.IX.30. végrehajtva 

87 / 2019. (IX.05.) 
Kengyel belterületi utak zúzott kővel való 
borításának, hengerezésének és kátyúzásának 
elvégzésével kapcsolatos árajánlat elbírálása 

2019.IX.30. végrehajtva 

88 / 2019. (IX.05.) 
A  TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 
bővítése  pályázat megírásának elvégzésére ajánlat 
kérés 

2019.IX.30. végrehajtva 

89 / 2019. (IX.24.) A napirendi pontokra tett javaslatról 2019.IX.24. végrehajtva 
90 / 2019. (IX.24.) Két ülés közötti beszámolóról 2019.IX.24 végrehajtva 

91 / 2019. (IX.24.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítésére 2019.IX.24 végrehajtva 
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Határozat kivonat 
száma A határozat tárgya A végrehajtás 

határideje 

A végre-
hajtás 

helyzete 

92 / 2019. (IX.24.) 
Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 
5/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletre érkezett 
törvényességi felhívással kapcsolatos előterjesztést 

2019.IX.24. végrehajtva 

93 / 2019. (IX.24.) 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
egyéb dokumentumainak elfogadásáról 

2019.IX.24. végrehajtva 

94 / 2019. (IX.24.) 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Kengyel 
területén nyújtott 2018. évi üzemeltetési 
tevékenységéről 

2019.IX.24. végrehajtva 

95 / 2019. (IX.24.) A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola 
2018/2019. tanév működéséről 2019.IX.24. végrehajtva 

96 / 2019. (IX.24.) A Napsugár Művészeti Modellóvoda és 
Minibölcsőde munkájáról 2019.IX.24. végrehajtva 

97 / 2019. (IX.24.) A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj 
rendszerhez való csatlakozásról 2019.XII.05. végrehajtva 

98 / 2019. (IX.24.) A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola 
körzethatárának véleményezéséről folyamatos végrehajtva 

99 / 2019. (X.04.) A napirendi pontra tett javaslatról 2019.X.04. végrehajtva 

100 / 2019. (X.04.) Adósságrendezési bizottság egy önkormányzati 
képviselő tagjának megválasztásáról 2019.X.04. végrehajtva 

101 / 2019. (X.24.) A napirendi pontokra tett javaslatról 2019.X.24 végrehajtva 

102 / 2019. (X.24.) 
2019. október 13-én lebonyolításra került 
önkormányzati képviselő és polgármester választás 
eredményéről 

2019.X.24. végrehajtva 

103 / 2019. (X.24.) Nagy Szilárd polgármester programjának 
elfogadásáról 2019.X.24. végrehajtva 

104 / 2019. (X.24.) Az alpolgármesteri tisztség betöltésére 2019.X.24. végrehajtva 

105 / 2019. (X.24.) 

A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság, valamint az Egészségügyi Szociális, 
Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztásáról 

2019.X.24. végrehajtva 

106 / 2019. (X.24.) A polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról 2019.X.24. végrehajtva 

107 / 2019. (X.24.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapításáról 2019.X.24. végrehajtva 

108 / 2019. (X.24.) 
Pályázat kiírása a Kengyeli Egyesített Szociális 
Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ 
munkakör betöltésére 

2019.XII.31. végrehajtva 

109 / 2019. (X.24.) A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
intézményvezetőjének megbízása 2019.X.24. végrehajtva 

110 / 2019. (X.24.) Adósságrendezési bizottság egy önkormányzati 
képviselő tagjának megválasztásáról 2019.X.24. végrehajtva 
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Határozat kivonat 
száma A határozat tárgya A végrehajtás 

határideje 

A végre-
hajtás 

helyzete 

111 / 2019. (XI.12.) A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt 
üléssé nyilvánításáról 2019.XI.12. végrehajtva 

112 / 2019. (XI.12.) 

a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság, valamint az Egészségügyi Szociális, 
Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztásáról 

2019.XI.12. végrehajtva 

113 / 2019. (XI.12.) Az NHSZ Szolnok Kft. és az Önkormányzat közötti 
egyezség egyeztetésének megkezdéséről 2019.XI.12. folyamatban 

114 / 2019. (XI.12.) Dr. Fekete Nóra hitelezői igényével kapcsolatos 
egyeztetés kezdeményezéséről 2019.XI.12. folyamatban 

115 / 2019. (XI.12.) Az Önkormányzati követelések behajtásáról 2019.XI.12. folyamatban 

116 / 2019. (XI.12.) Dr. Vincze Gyula ügyvéd megbízási szerződésének 
megszüntetéséről 2019.XI.12. végrehajtva 

117 / 2019. (XI.12.) Nagy Szilárd polgármester méltatlansági ügyéről 2019.XI.12. végrehajtva 

118 / 2019. (XI.12.) Dr. Boróczki Mihály ügyvéd megbízási 
szerződésével kapcsolatos döntés 2019.XI.12. végrehajtva 

119 / 2019. (XII.03.) A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt 
üléssé nyilvánításáról 2019.XII.03. végrehajtva 

120 / 2019. (XII.03.) Az I. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi 
tevékenység helyettesítéssel történő ellátásáról 2019.XII.31. végrehajtva 

121 / 2019. (XI.12.) A 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálatáról 2019.XII.05. végrehajtva 

122 / 2019. (XI.12.) Sulák Jánosné Kengyel, Kossuth út 166. szám alatti 
szociális bérlakás bérlőjének való kijelöléséről 2019.XII.31. végrehajtva 

123 / 2019. (XII.10.) A napirendi pontokra tett javaslatról 2019.XII.10. végrehajtva 
124 / 2019. (XII.10.) Két ülés közötti beszámolóról 2019.XII.10. végrehajtva 

125 / 2019. (XII.10.) 2020. évi közfoglalkoztatási programban való 
részvétel 2019.XII.20. végrehajtva 

126 / 2019. (XII.10.) A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 2019.XII.31. végrehajtva 

 
 
Értesülnek: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport Helyben 
4. Irattár 

 
Kengyel, 2020. február 18. 
 
 
 
 Németh Lajos Dr. Bartók László 
  alpolgármester helyettesítő jegyző 



 
Előterjesztés 

Képviselő-testület 2020. február 20. 
 

A TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat marketingterv 
készítésére vonatkozó ajánlatok  

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az önkormányzat a 2018. november 15-i ülésén kiválasztotta a TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor 
turisztikai értékeinek megőrzése pályázat marketingterv készítésére vonatkozó ajánlatok közül a legjobbat. Sajnálatos 
módon az akkor kiválasztott pályázóval a szerződés nem került aláírásra, ezért újabb árajánlatokat kértünk az önkor-
mányzat által korábban megjelölt szervezetektől. 
A beérkezett ajánlatok alapján szükséges döntenie az önkormányzatnak, hogy munkák elvégzésével mely vállalkozást 
bízza meg. 
 
Ajánlattévő Ajánlat bruttó összege 

Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt Szolnok, József 
Attila út 83. 

2.909.570,- Ft 

Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft 
Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. 

2.801.620,- Ft 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft 
Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 

2.673.350,- Ft 

 
_____/2020.(____) Kt.  
H a t á r o z a t i javaslat 
TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat  marketing tevé-
kenységének ellátására 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor tu-
risztikai értékeinek megőrzése pályázat marketing tevékenységének ellátására a megbízza a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő összeg bruttó 2.673.350,- Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2020. február 29. 

A képviselő -testület a korábban e tárgyban meghozott 136/2018.(XI.15.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Erről értesül: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 
4. Irattá 
 

Kérem a képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. 
 
Kengyel, 2020. február 18. 
 
 
 

Németh Lajos  Dr. Bartók László 
 alpolgármester  helyettesítő jegyző 




