
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
____/2020. (______) önkormányzati rendelete 

 
A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 

engedélyezésének szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről  
 
Kengyel Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 18-19.§-ban és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § E rendelet hatálya kiterjed Kengyel Községi Önkormányzat közigazgatási területén történő 
házasságkötésre, névadóra, házassági évfordulóra (a továbbiakban anyakönyvi esemény).  
 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény 
engedélyezésének szabályai 

 
2. §  (1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27.§ 

(2) bekezdésében meghatározottak kivételével bármely napon lehet. 
(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának házasságkötő terme. (5083 Kengyel, Szabadság út 10.) 
(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak 
ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.  
(4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az 
anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az 
anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított. Az engedély kiadása előtt az eljáró 
anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszínen az anyakönyvi esemény 
lebonyolításának alkalmasságáról.  
(5) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe 
vett, hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.  
(6) Egyházi szertartások helyszínén anyakönyvi esemény nem tartható. 
(7) A kérelmet írásban, az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani 

 
Az anyakönyvi események díjazása 

 
3.§ (1)Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolítása esetén fizetendő  

díj mértéke alkalmanként 50.000.-Ft.  
(2)A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén fizetendő díj 
mértéke alkalmanként: 

a) házasságkötés esetén 20.000.-Ft 
b) névadó, házassági évforduló esetén 8.000.-Ft. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díj tartalmazza a többletszolgáltatások ellenértékét, 
mely magában foglalja az ünnepi beszédet, a háttérzene biztosítását felvételről, a teremdíszítést, a 
gyertyagyújtást, az ital felszolgálását.  
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal számlájára, készpénz-átutalási megbízáson kell befizetni és az anyakönyvvezetőnek 
legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 8. napon be kell mutatni. Az anyakönyvi esemény 
elmaradása, illetve a kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat kérelmező részére az 
anyakönyvvezető írásos jelzése alapján Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
visszautalja.  
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Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 
 

4. § (1)A hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül lebonyolított anyakönyvi eseménynél 
közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 12.500 Ft díjazás illeti meg. 
(2)A díjazás kifizetése anyakönyvi eseményenként, elszámolás alapján történik.  

 
1. Záró rendelkezések 

 
5.§ E rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 

1/2015.(I.22.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
 

Kengyel, 2020. augusztus….. 
 
 
 
  Németh Lajos                                                                           Dr. Bartók László 
  alpolgármester                                                                          helyettesítő jegyző 
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Indokolás 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

____/2020.(_____) rendeletéhez 
 

A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről  

 
 

1.§-hoz 
 
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 

2.§-hoz 
 
Az anyakönyvi események engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 

3.§-hoz 
 
Az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat határozza meg, illetve az anyakönyvi esemény 
elmaradása, vagy a kérelem elutasítása esetén alkalmazandó szabályokat tartalmazza. 
 

4.§-hoz 
 
Az anyakönyvi eseményeken közreműködő anyakönyvvezető díjazásával kapcsolatos szabályokat 
tartalmazza. 
 

5.§-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2020. augusztus …. 
 
 
 Németh Lajos Dr. Bartók László 
 alpolgármester helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 
 

A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről szóló 

 
____/2020.(____) önkormányzati rendeletéhez 

 
 

I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak minimális társadalmi hatása várható, a díjtétel növekedése miatt. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A költségvetés tekintetében kis mértékű pozitív változás várható. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására az elmúlt időszak gazdasági változásai miatt volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
 A rendelet végrehajtása plusz személyi kiadást nem jelent, a meglévő személyi állománnyal 

megoldható a feladat. 
 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség 
nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.  
 
 
 
Kengyel, 2020. augusztus …. 
 
 
 Németh Lajos 
  alpolgármester 
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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
_____/2020.(_____) számú 
Önkormányzati rendelete 

 
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 

egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. tv. 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§  (1) E rendelet hatálya Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hivatalában 
(a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 

(2) A rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a 
nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól – illetve jogelőd 
szervezetétől – kerültek nyugállományba. 

 
I. 

Köztisztviselői juttatások, támogatások 
 

2.§ (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő juttatásokat biztosítja: 
 

a) Közlekedési költségtérítés 
aa) munkába járás költségei, annak meghatározott százaléka, a 
39/2010.(II.26.) Korm. rendelet értelmében 
 

b) Cafetéria juttatás: 
ba) a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően, összegét az adott évi 
költségvetési rendelet határozza meg. A részletszabályokat a cafetéria 
szabályzat tartalmazza. 
bb) A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege nem lehet 
alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, az 1995. évi CXVIII. törvény (a 
továbbiakban: az Szja tv.) 71. §-ának (1) bekezdésében felsorolt 
juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel. 

 
c) SZÉP kártya juttatás (cafetéria keretein kívül) 

ca) A közszolgálati tisztviselők részére a mindenkori költségvetési 
törvényben meghatározott cafetéria kereten felül az Szja törvényben 
meghatározott mértékig SZÉP kártya juttatás adható. 
cb) A juttatás mértéke: max. 100.000 Ft/fő/költségvetési év. 

 
d) A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közszolgálati tisztviselőt a 
munkáltató jutalomban részesítheti. A teljesítményértékelés alapján fizetendő jutalom 
esetében a Kttv. 130.§ (4) bek. az irányadó. 
e) illetményelőleg 

 
(2) a) A Hivatal a szociálisan rászoruló közszolgálati tisztviselő részére egyszeri szociális 

segélyt folyósít, amennyiben félévet meghaladó időtartamú táppénzes ellátásra szorul, 
melynek összege 50.000 Ft. A támogatás 100 %-os táppénz esetén nem adható. 
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b) A szociálisan rászoruló segélye az Szja tv. 1. melléklete alapján adómentes. 

 
(3) Az Önkormányzat a köztisztviselők részére szemüveg (kontaktlencse) készítésének 

díjához történő – vissza nem térítendő – támogatást biztosít, melynek mértéke 20.000 
Ft/év 

 
3. §  (1) A köztisztviselő részére egységesen illetménykiegészítés jár, melynek mértéke az 

alapilletmény 20 %-a. 
(2) Képzettségi pótlék jár annak a köztisztviselőnek, aki a besorolásánál figyelembe vett 

iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel 
rendelkezik, feltéve, ha a munkakör ellátásához szükséges. A képzettségi pótlék 
mértéke az illetményalap 40 %-a. 

(3) A köztisztviselőnek bankszámla-hozzájárulás jár, melynek összege 1000 Ft/fő/hó. 
(4) A fenti juttatásokra a köztisztviselő 2014. január hónaptól jogosult. 
(5) Az anyakönyvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő munkaruha juttatásra jogosult, 

melynek mértéke 50.000 Ft/ 2 év, melyet az érintett számlával köteles igazolni. 
 

4. §  A rendelet 2. § -ban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az 
elszámolás rendjét valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati 
szabályzatban állapítja meg. 

 
5. §  (1) Az elhunyt köztisztviselő közeli hozzátartozóját, amennyiben a köztisztviselőt nem 

nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli 
hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 
meghatározott személyek. 
(2) A temetési segély összege a mindenkori közszolgálati tisztviselői illetményalap 
300 %-a, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi. 

 
6. §  (1) A köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére temetési segély 

illeti meg. A rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozónak minősül a közszolgálati 
tisztviselő házastársa vagy egyenes ágbeli rokona 
(2) A temetési segély összege a mindenkori közszolgálati tisztviselői illetményalap 
150 %-a, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi. 

 
II. 

A nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok 
 
7.§  (1) A nyugállományú köztisztviselő az éves költségvetésről szóló önkormányzati 

rendeletben biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni 
támogatásokban részesülhet: 

a) eseti szociális segély 
b) egyszeri természetbeni juttatás (karácsonyi ajándék csomag) 
c) temetési segély 

 
(2) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú 

köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az 
igényjogosultságról szóló döntés előkészítése céljából 3 tagból álló szociális 
bizottságot (továbbiakban: bizottság) kell létrehozni. 
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A bizottság tagjai: 

   Farkas Anita 
   Árvai Julianna 
   Pappné Báthory Beáta 
 
(3) A bizottság tagjai sorából elnököt választ. A bizottság üléseinek összehívásáról az 

elnök gondoskodik. A bizottság döntéshozatalánál, szavazategyenlőség esetén, az 
elnök szavazata dönt. Az elnök jogosult képviselni a bizottság véleményét a szociális 
támogatásokról szóló döntés meghozatalával kapcsolatos eljárásban. 

(4) A bizottság évente legalább két ülést tart. Az elnök soron kívüli döntést igénylő 
esetben rendkívüli bizottsági ülést is összehívhat. 

(5) A bizottság és elnöke feladataival, működésével, valamint eljárással kapcsolatos 
részletszabályokat a bizottság ügyrendje tartalmazza. 

 
III. 

Eljárási szabályok 
 
8.§  (1) A rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem 

alapján kerülhet sor. A kérelmeket az érintett köztisztviselő vagy a vele közös 
háztartásban élő házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be. 
(2) A bizottság hivatalból is kezdeményezheti a támogatás odaítélését. 
(3) A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsorolásakor elsősorban az alábbi 
szempontokat kell figyelembe venni: 

a) hosszantartó, kórházi ápolással járó betegség 
b) elemi kár esetén, ha az érintett fél nem rendelkezik megfelelő vagyonbiztosítással. 
c) anyagi erejét meghaladó gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása 
d) egyedülálló, egyéb ok miatt nehéz anyagi helyzetbe került. 

 
(4) A kérelmekről – a bizottság véleményének figyelembe vételével – a jegyző dönt. 

 
9.§  A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a bizottság 

elnöke látja el. 
 

Záró rendelkezések 
 
10. §  (1)  E rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban 
dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 13/2001.(IX.28) 
számú önkormányzati rendelet. 

 
 
Kengyel, 2020. augusztus …… 
 
 
 
Németh Lajos           Dr. Bartók László 
alpolgármester          helyettesítő jegyző  
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Indokolás 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2020.(_____) rendeletéhez 

 
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 

egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 
 

1.§-hoz 
 
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 

2-6. §-hoz 
 
A közszolgálati tisztviselők juttatásainak részletes szabályait tartalmazza. 
 

7.§-hoz 
 
A nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza. 
 

8-9.§-hoz 
 
Eljárási szabályokat tartalmazza. 
 

10.§-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2020. augusztus …. 
 
 
 Németh Lajos Dr. Bartók László 
 alpolgármester helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 
 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 

 
 

____/2020.(____) önkormányzati rendeletéhez 
 
 

I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak társadalmi hatása nem várható. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A költségvetés tekintetében változás nem várható. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására az elmúlt időszak változásai miatt volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
 A rendelet végrehajtása plusz személyi kiadást nem jelent, a meglévő személyi állománnyal 

megoldható a feladat. 
 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség 
nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.  
 
 
 
Kengyel, 2020. augusztus …. 
 
 
 Németh Lajos 
  alpolgármester 
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Előterjesztés 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2020. augusztus 27-én tartandó ülésére 
 

a 14/2018.(II.14.) Kt. határozat módosítása  
A választáson közreműködő 

szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A Helyi Választási Bizottság 2020. szeptember 27-ére tűzte ki ismételten az időközi polgármester 
választást. 
 
A szavazatszámláló bizottság 3 tagját és szükséges számú póttagokat a Képviselő-testület a 2018. 
február 14-i ülésén a 14/2018.(II.14.) Kt. határozatával választotta meg.  
 
Az elmúlt időszakban több helyen történt változás a szavazatszámláló bizottságokban, emiatt 
szükséges a fenti határozat módosítása és a szavazatszámláló bizottságok megfelelő létszámra 
történő kiegészítése. 
 
Mellékelten beterjesztem a módosító javaslatot.  
 
A bizottságokba javasolt személyekkel megtörtént az előzetes egyeztetés, és tudják vállalni a 
megbízatást. 
 
A megválasztott póttagok ugyan az adott körökhöz lettek megjelölve, de szükség esetén bármely 
más szavazókörben beléphetnek a kieső bizottsági tagok helyére. 
 
Kengyel, 2020. augusztus 17. 
 
 

 Dr. Bartók László 
 helyettesítő jegyző 

 
 
____/2020.(____) Kt. 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 
A 2018. április 8-ai országgyűlési képviselő választáson közreműködő szavazatszámláló 
bizottságok összetételéről szóló 14/2018.(II.14.) Kt. határozat módosítása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében megtárgyalta a 
14/2018.(II.14.) Kt. határozatban elfogadott, a szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira 
vonatkozó módosító javaslatot, és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § 
(1) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza meg: 
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1. Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 
 (Kisiskola Kengyel, Kossuth u. 48.): 
 
Orovecz Rózsa Tag   Kengyel, Tavasz utca 1.  
Mikus Mihályné Tag   Kengyel, Bajcsy-Zs. út 28. 
Krenák Péterné Tag Kengyel, Szabadság út 27.  
Ambrusné Molnár Márta  Póttag Kengyel, Tavasz utca 8.  
Márton Jánosné Póttag Kengyel, Bajcsy-Zs. út 88. 
 
 
2.  Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 
 (Művelődési Ház Kengyel, Kossuth út 98.): 
 
Bekker Gábor  Tag  Kengyel, Petőfi út 17.  
Bakos Jánosné  Tag  Kengyel, Dózsa Gy. út 18. 
Varga Istvánné  Tag  Kengyel, Petőfi út 16. 
Turcsányiné Szilágyi Csilla  Póttag  Kengyel, Petőfi út 23 
Bezsella Lászlóné  Póttag  Kengyel, Széchenyi út 37. 
 
 
3. Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 
 (Tornaterem Kengyel, Kossuth út 100.): 
 
Tóthné Kis-Pál Tünde  Tag  Kengyel, Kossuth út 128/a. 
Zelenák Sándorné  Tag  Kengyel, Arany J. út 32. 
Csőke Ildikó  Tag  Kengyel, Bajcsy-Zs. út 51. 
Molnárné Ollé Erzsébet  Póttag  Kengyel, Bajcsy-Zs. út 83/a 
Papp Ildikó  Póttag  Kengyel, Hunyadi út 14. 
 
 
4. Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 
 (Emeletes iskola Kengyel, Kossuth út 100.): 
 
Fórizsné Tóvizi Mária  Tag  Kengyel, Kossuth 227. 
Szűrös Mihályné  Tag  Kengyel, Achim út 23. 
Véninger Erzsébet  Tag   Kengyel, Jókai út 13. 
Tóthné Németh Ildikó  Póttag  Kengyel, Hunyadi út 38. 
Csehné Angyal Erika  Póttag  Kengyel, Thököly út 12/a 
 
5. Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 
           (Bagimajor Iskola Kengyel, Erdő utca 2.): 
 
Balla Istvánné  Tag  Kengyel, Tóth Á. út 5. 
Kovács Anita  Tag   Kengyel, Május 1. út 10. 
Vágner Mónika  Tag  Kengyel, Erdő utca 6. 
Vaszi Edit  Póttag  Kengyel, Petőfi út 35. 
Polyák Tünde  Póttag  Kengyel, Kinizsi út 11. 
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A megválasztott póttagok szükség esetén bármely szavazókörben helyettesíthetik a kieső 
bizottsági tagokat. 
 
Felelős: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző  
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
 
Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Szavazatszámláló bizottság tagjai Helyben 
3. Irattár 

 
 
Kengyel, 2020. augusztus 17. 
 
 
 

Németh Lajos Dr. Bartók László 
alpolgármester helyettesítő jegyző 

 
 



 
 

Szavazatszámláló Bizottságok 
 

 I. SzSzB II. SzSzB III. SzSzB IV. SzSzB V. SzSzB 
Tagok Orovecz Rózsa  

Kengyel, Tavasz utca 1. 

Mikus Mihályné  
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 28. 

Krenák Péterné  
Kengyel, Szabadság út 27. 

Bekker Gábor  
Kengyel, Petőfi út 17. 

Bakos Jánosné  
Kengyel, Dózsa Gy. út 18. 

Varga Istvánné  
Kengyel, Petőfi út 16. 

Tóthné Kis-Pál Tünde  
Kengyel, Kossuth út 128/a. 

Zelenák Sándorné  
Kengyel, Arany J. út 32. 

Csőke Ildikó  
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 51. 

Fórizsné Tóvizi Mária  
Kengyel, Kossuth 227. 

Szűrös Mihályné  
Kengyel, Achim út 23. 

Véninger Erzsébet Kengyel, 
Jókai út 13. 

Balla Istvánné  
Kengyel, Tóth Á. út 5. 

Kovács Anita  
Kengyel, Május 1. út 10. 

Vágner Mónika  
Kengyel, Erdő utca 6. 

Póttagok Ambrusné Molnár Márta 
Kengyel, Tavasz utca 8. 

Márton Jánosné 
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 88. 

Turcsányiné Szilágyi Csilla 
Kengyel, Petőfi út 23. 

Bezsella Lászlóné 
Kengyel, Széchenyi út 37. 

Molnárné Ollé Erzsébet  
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 83/a 

Papp Ildikó 
Kengyel, Hunyadi út 14. 

Tóthné Németh Ildikó  
Kengyel, Hunyadi út 38. 

Csehné Angyal Erika 
Kengyel, Thököly út 12/a 

Vaszi Edit 
Kengyel, Petőfi út 35. 

Polyák Tünde 
Kengyel, Kinizsi út 11. 

Delegáltak      
Jegyző- 

könyvvezető 
Kovácsné Jancsovics Krisztina 

Kengyel, Kossuth 245. 
Bernáth Teréz 

Kengyel, Dózsa Gy. út 26/a. 
Árvai Julianna 

Kengyel, Bajcsy-Zs. út 54. 
Nagyné Szalai Ágnes 

Kengyel, Ady E. út 13. 
Pappné Báthory Beáta 

Kengyel, Bajcsy-Zs. út 53. 
 



Oldal 1 / 10 
 

99/2020. (VIII.27.) Kt. határozat melléklete 
 

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. 

 
 

 
 

Gördülő Fejlesztési Terv 
TTK-SZV 

víziközműrendszerre 
2021-2035 

 
 

 
Ellátásért felelősök képviselője:  Kengyel Község Önkormányzata 

 
Ellátásért felelősök megnevezése: Kengyel Község Önkormányzata 
          Tiszatenyő Község Önkormányzata 

 
 
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
5000 Szolnok, 
Kossuth Lajos út 5. 

 
 
Szolnok, 2020.augusztus 30. 
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A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: TTK-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Kengyel és Tiszatenyőszennyvízhálózat; Tiszatenyőszennyvíz 
tisztító telep 
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A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; 
állapotjellemzés: 
 
TISZATENYŐ: 
 
Szennyvízvezetékek (gravitációs) :     8981,84 m  NA200  KG PVC 
Szennyvízvezetékek (kényszer-áramoltatású) :  1036,07 m  NA160  KPE 
Szennyvízátemelők:  1 db 
Szennyvíztisztító telep: 1 db 
 
Megjegyzés: a szennyvízelvezető hálózat és a szennyvízátemelők 100%-ban, a szennyvíztelep 
és a Tiszatenyői nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszatenyőnek. 
 
Szennyvízelvezető hálózat: 
 
Általános bemutatás: 
Tiszatenyő elválasztott rendszerű szennyvízhálózattal rendelkezik. A településbelterületén 
jelenleg valamennyi beköthető ingatlan előtt biztosított aszennyvízcsatlakozás lehetősége. 
 
Műszaki bemutatás: 
A gravitációs gerinc csatornák anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként 
tisztítóellenőrzőakna található NA100 mérettel, az aknák között tisztító nyílások vannak 
D200KG PVC csőanyagból. A házi bekötővezetékek D160 KGPVC csőanyagból 
telekhatáronbelül 1 m távolságig lettek megépítve. A nyomóvezetékek D160 KPE 
csőanyagból épültekmin. 1,2 m földtakarással. A teljes hálózathossz 10 017,91 fm. 
 
A hálózat létesítési éve: 2016 
 
Állapotértékelés: 
A megépült szennyvízelvezető hálózat vezetékei új építésűek, az állagmutatójuk 
alapjánújszerűnek minősíthetőek, időszakos karbantartást igényelnek. A hálózati aknák 
szinténúj építésűek, állapotúak újszerű, künet kiképzésük jó, az aknafedlapok 
szintbelielhelyezése megfelelő. A műanyag tisztítóidomok új KG elemekből épültek, 
állapotukalapján újszerűnek minősíthetőek. Az üzemeltető a műszaki átadás-átvételt 
megelőzőenelvégzett víztartási próbák és kamerás vizsgálatok alapján üzemeltetésre 
alkalmasállapotban vette át a települési hálózatot. Az átvételt követő időszakban 
meghibásodás,hálózatjavítási munka nem történt. 
Az átlagos állagmutató 96%. 
 
Szennyvíz átemelők: 
 
Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 
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Általános bemutatás: 
A településen a földrajzi adottságok és a csatornahálózat vonalvezetése miatt 1 dbköztéri 
átemelőre van szükség. A végátemelőtől 1036 méter hosszú nyomott vezetékenjut a szennyvíz 
a telepig. Az átemelő GSM jeltovábbítás segítségével küld jelet aszennyvíztelepi diszpécser 
központba. 
 
Műszaki bemutatás: 
 
TÁ-1 átemelő Felszabadulás út: 
Az átemelő ROCLA R200 HFE csövekből épült kútsüllyesztéses technológiával, 1 db 
üzemi+1 db tartalék szivattyú beépítésével. Az átemelő vagyonvédelmét drótfonatos kerítés 
éskapu biztosítja Az átemelő önkormányzati tulajdonú területen létesült. Akörnyezetvédelmi 
előírások teljesítéséhez 1 db BZ 11 L aktív biofilter szagtalanítóberendezés került beépítésre. 
Az 1.sz. átemelő a település végátemelője. A szennyvíztovábbításáért 2 db Grundfos 
SLV.80.100.75.2.51D gyártmányú szivattyú felel. Aszivattyúhoz kiemelő árbóc tartó került 
beépítésre. Az elzáró és szabályozó szerelvényeknégyszög alaprajzú, előre gyártott elemből 
épült tolózáraknában vannak elhelyezve. Azakna belső mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az 
átemelőakna, mind a szerelvényaknarozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok 
zárhatók, illetve a kiemelő rögzítvevan. Az átemelőhöz egyedi kapcsolószekrény tartozik, a 
szivattyúkat szintkapcsolókvezérlik, a távfelügyelet a kiépített GSM rendszeren keresztül 
megoldott. Az aknákkörnyezete le van betonozva. 
 
Állapotértékelés: 
Az átemelő rendszeresen karban tartott objektum. Az aknák betonja jó állapotú. Azátemelő 
aknán kis mértékű zsírosodás mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelelőállapotúak. A 
védőkerítés sértetlen. 
 
Szennyvíztisztító telep: 
 
Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 
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Általános bemutatás: 
Ellátott település(ek): Tiszatenyő; Kengyel 
Létesítés/üzembe helyezés: 2014. 
Helye: Tiszatenyő, külterület 04/1 hrsz 
A tisztítási technológia eleveniszapos totáloxidációs mélylégbefúvásos 
technológia,denitrifikációval és vegyszeres foszfor eltávolítással. 
Tulajdonos/tulajdoni arány:Tiszatenyő Önkormányzat - Kengyel Önkormányzat: 33,4% - 66,6 
% 
 
Műszaki bemutatás: 
 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FŐBB LÉTESÍTMÉNYEI: 
Szippantott szennyvíz fogadó kézi ráccsal; 
Átemelő akna (szippantott szennyvíz, telepi belső szennyvizek); 
Gépi rács, tartalék kézi ráccsal; 
Tangenciális homokfogó (Ø=1,2 m) 
Anoxikus medence (V=200 m3) 
Levegőztető medence I.-II. (V=2x200 m3) 
Utóülepítő medence (Ø=12 m) 
Fertőtlenítő medence (V=25 m3) 
Gravitációs iszapsűrítő (V= 40 m3) 
Gépi iszapvíztelenítő; 
Kerítésen belüli ivóvíz 
Telepi út 
Kerítés 
Gépi tisztítású rács - tangenciális homokfogó 
 
A szennyvíz 3 mm résméretű, 60 m3/h névleges teljesítményű gépi rácson éstangenciális 
bevezetésű homokfogón keresztül jut a biológiai tisztításra. A rács és ahomokfogó a kezelő 
épület felső szintjére van telepítve. A két egység a tisztítóblokkratelepült, a gravitációs 
szennyvíz átáramlás igényének megfelelően. 
A gépi rács kézi rács (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kiülepedett homokotcsiga 
emeli ki a homokvíztelenítő kukába. A rácsszemét és a víztelenített homoktárolására külön 
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helyiség áll rendelkezésre, a tároló edények 110 literes műanyag kukaedények. A homokfogó 
kúpos fenekű, acél tartályból kerül megvalósításra, centráliselhelyezésű elvezető tölcsérrel. 
 
Anoxikus medencetér: 
A tisztítóblokk első egysége egy 200 m3 térfogatú denitrifikáló (anoxikus) medence. 
Amedencébe búvárkeverők lettek beépítve. A bevezetés és elvezetés a medence 
ellentétesoldalán van. Az anoxikus medencéből a két levegőztető medencébe áramlik a 
szennyvízosztó pillangózsilipen keresztül (ami a levegőztető medencék kizárását is lehetővé 
teszi).Az anoxikus medencébe érkezik a szennyvíz és iszaprecirkuláció is, a 
szennyvízbevezetés mellett. 
 
Oxikus medencetér 
A levegőztető medencék 2*200 m3 térfogatúak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitással.A 
levegőztető elemek mikro buborékot szolgáltató elemek. A medencékben 1-1 
szennyvízrecirkulációs szivattyú telepített, 60 m3/h, 2 m emelő magasságú munkaponttal. 
Aszennyvízelvezetés 1000 mm élhosszú acélszerkezetű bukótölcséreken keresztül történik. 
 
Utóülepítő medence 
A biológiailag tisztított szennyvíz 12 m átmérőjű, szivornyás rendszerű utóülepítőbefolyik. A 
szennyvíz bevezetés osztóhengeren és Stengel fejeken keresztül történik. Aszennyvíz-
elvezetés egyoldali fogazott bukó élen és elvezető vályún keresztül valósultmeg. A 
leülepedett iszapot ún. szivornyás kotró juttatja az osztóhengerbe erősített acéliszapvályúba. 
Az iszapvályúból szivattyúk emelik át az iszapot az anoxikus medencébevagy igény szerint az 
iszapsűrítőbe. A kotró tartozéka a szivattyús uszadék eltávolítóegység, amely az iszapvályúba 
emeli az uszadékot. 
 
Fertőtlenítő medence 
A fertőtlenítés hypo adagolással történik. A behatási idő biztosítására 25 m3 
térfogatúmedence épült. A fertőtlenítő medencéből gravitációsan távozik a befogadóba a 
tisztítottszennyvíz. A fertőtlenítő medencéből szív az iszapvíztelenítő gép mosóvizét 
biztosítószivattyú. A hypo adagoló szivattyú a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. 
Azadagolási teljesítmény 0-10 dm3/h, a szivattyú a 60 literes hypo hordóra kerültelepítésre. A 
hordó duplafalú, így nincs szükség külön kármentőre. 
 
Tisztított szennyvíz elvezetés 
A tisztított szennyvíz elvezetés a szennyvíztelepről gravitációs úton történik abefogadóba. A 
fölösiszapot külön szivattyú távolítja el a rendszerből. Az elvettiszapmennyiséget a 
levegőztető medencékben mérhető iszapkoncentráció határozza mega technológus utasítása 
szerint. Az elvett iszap mennyiségét az iszapsűrítő térfogataalapján lehet ellenőrizni. Az 
iszapsűrítőbe mészhidrátot kell adagolni 1-2 kg/m3mennyiségben. A mészhidrátot levegős 
keveréssel lehet elkeverni és feloldani. A keverésmegszüntetése után az iszap sűrítése 
következik (1-2 óra időtartamig). Ezután történikaz iszapvíz eltávolítása a dekantáló 
szivattyúval. A dekantált vizet vizuálisan lehetellenőrizni. A sűrített iszap a gépházban 
telepített víztelenítő gépre kerül. 
 
 
Csurgalékvizek 
A telepen keletkező csurgalékvizek (szoc. épület, víztelenítő gép) a telepi átemelőbekerülnek, 
mely átemelőbe kerül leürítésre a telepre beszállított szippantott szennyvíz is.Az átemelő 
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térfogata biztonsággal képes tárolni a beszállított szippantott szennyvizet ésa csurgalék 
vizeket. Az átemelőből 1 + 1 szivattyú adja fel a szennyvizet a rács -homokfogóra. 
 
Szippantott szennyvíz fogadás 
A telepre beszállított folyékony hulladék kézi rácson keresztül jut az átemelő aknába. 
Azátemelőben búvár szivattyú üzemel. Az átemelő egyben a telep csurgalékvíz átemelőjeis. 
 
Szennyvíztisztítási folyamat ismertetése: 

 
 
A települési végátemelőből a szivattyú a mechanikai tisztító gépi berendezésre adja fel anyers 
szennyvizet. A mechanikai műtárgy kiválasztja a rácsszemetet, a homokot és azuszadékot. A 
szűrt szennyvíz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biológiaimedenceterekbe kerül. Az 
üzemviteli épület alagsorába került telepítésre a légbeviteltszolgáló fúvógépek, az 
iszapvíztelenítő szalagprés, a vasszulfát és Hypo tároló és adagolóegységek. A tisztítási 
technológia oxidációs, eleveniszapos biológiai rendszer,nitrifikációval, denitrifikációval, 
vegyszeres foszforeltávolítással. A foszforeltávolításvas(III)-szulfát adagolásával valósul 
meg, mely a foszfor vegyi úton történő eltávolításátvalósítja meg. A vegyszer adagolása 
vegyszeradagoló szivattyúval az anoxikusműtárgyba történik csővezetéken keresztül. Az 
anoxikus műtárgyban a denitrifikálásifolyamatokhoz kedvező feltételek biztosítottak, keverő 
biztosítja a tökéleteselkeveredést. A szennyvíz a belső recirkulációnak köszönhetően sok 
nitrátot tartalmaz ésanoxikus körülmények között a denitrifikáló baktériumok nitrogén gázzá 
redukálják azt. Alevegőztető medencében a légbefúvás szabályozottan történik a 
levegőztetőben mértoldott oxigén szintjéről frekvencia váltó segítségével. A levegőztetést 
követően a 12 mátmérőjű, szivornyás rendszerű Dorr típusú utóülepítőbe kerül a szennyvíz. 
Itt történikmeg a tisztított víz és az eleveniszap fázisszétválasztása. Az utóülepítőből a 
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tisztított vízkör alakú lemezbukón távozik. Az utóülepítőben leülepedő ~0,8 ^ 1 %-os 
eleveniszapszivornyás kotrással és vízemeléssel az utóülepítő középponti oszlopán keresztül 
visszakerül, mint recirkuláltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utóülepítőbenfelúszó 
uszadék a recirkuláltatott iszapba kerül beemelésre. Az utóülepítő bukóélek 
általmeghatározott vízszintje visszahat a reaktor vízszintjére, mert a felsorolt medencék 
kishidraulikai ellenállással sorbakapcsolt, gravitációs átfolyásúak. 
Az ülepítőről elfolyó szennyvíz fertőtlenítése a fertőtlenítő műtárgyrészben történik 
Hypoalkalmazásával, amennyiben az illetékes hatóság azt elrendeli. 
A szennyvíztisztítás során fölösiszap termelődik, amelynek elvétele motoros, 
automatavezérlésű tolózáron keresztül a recirkulációs iszapból történik. A fölösiszap 
iszapsűrítőmedencébe (V= 40 m3) jut, ahonnan besűrítést követően egy 500 mm 
szalagszélességűiszapprésre kerül. A szalagprés olyan komplex gépegység, amely össze van 
építve aziszapfeladó szivattyúval, az automatikus polielektrolit bekeverővel és a 
polielektrolittárolóval, valamint a polielektrolit adagolóval. A szalag mosása tisztított 
szennyvízzeltörténik, a fertőtlenítőből visszavezetett szűrt, tisztított vízzel. A préselt iszap 
szállítókonténerbe kerül. 
 
Állapotértékelés: 
A megépült szennyvíztisztító telep építményei, berendezései új építésűek, azállagmutatójuk 
alapján újszerűnek minősíthetőek, időszakos karbantartást igényelnek. Aszennyvíz tisztítását 
veszélyeztető meghibásodások, események a beüzemelést követőennem jelentkeztek. A 
műszaki átadás-átvételt követő időszakban a beépítettberendezéseken csere, javítási munka 
nem történt. A központi irányító rendszernagybiztonságú, nagy rendelkezésre állási idejű 
elemekből épül fel, biztonságosműködésük fenntartásához azonban rendszeres ellenőrzésük 
szükséges. 
 
 
KENGYEL: 
 
Szennyvízelvezető hálózat: 
 
Általános bemutatás: 
Kengyel elválasztott rendszerű gyűjtőhálózattal rendelkezik. A település belterületénjelenleg 
valamennyi beköthető ingatlan előtt biztosított a szennyvízcsatlakozás lehetősége.Az utcák 
könnyen csatornázhatóak voltak a kevés helyen lévő aszfaltozott részek miatt. 
 
Műszaki bemutatás: 
A gravitációs gerinc csatornák anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztító-
ellenőrzőakna található NA100 mérettel, az aknák között tisztító nyílások vannak D200 KG 
PVCcsőanyagból. A házi bekötővezetékek D160 KGPVC csőanyagból telekhatáron belül 1 
mtávolságig lettek megépítve. A nyomóvezetékek D160 KPE csőanyagból épültek min. 1,2m 
földtakarással. A teljes hálózathossz 27 346,42 fm. 
 
 
 
 
A hálózat összetétele táblázatos formában: 
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A hálózat összetétele diagramon ábrázolva: 
 

 
 
Állapotértékelés: 
A megépült szennyvízelvezető hálózat vezetékei új építésűek, az állagmutatójuk 
alapjánújszerűnek minősíthetőek, időszakos karbantartást igényelnek. A hálózati aknák 
szintén újépítésűek, állapotúak újszerű, künet kiképzésük jó, az aknafedlapok szintbeli 
elhelyezésemegfelelő. A műanyag tisztítóidomok új KG elemekből épültek, állapotuk 
alapjánújszerűnek minősíthetőek. Az üzemeltető a műszaki átadás-átvételt megelőzően 
elvégzettvíztartási próbák és kamerás vizsgálatok alapján üzemeltetésre alkalmas állapotban 
vetteát a települési hálózatot. Az átvételt követő időszakban meghibásodás, 
hálózatjavításimunka nem történt. 
Szennyvíz átemelők: 
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Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

 
 
Általános bemutatás: 
A település adottságai és a domborzati viszonyok alapján a szennyvíz továbbítást 5 
dbszennyvíz átemelővel lehetett megoldani. A megépült műtárgyak nélkülözhetetlen 
alkotóelemei a gyűjtő hálózatnak, óvni és rendszeresen karban kell tartani, a 
működésükzavartalan fenntartása érdekében. 
 
Műszaki bemutatás: 
Az átemelők azonos kivitelben épültek. 
A szennyvíz gyűjtő akna ROCLA R200 HFE csövekből épültek 
kútsüllyesztésestechnológiával, 1 db üzemi +1 db tartalék szivattyú beépítésével. Az 
átemelőkvagyonvédelmét hegesztett vasháló és nagykapu biztosítja. Az átemelők 
önkormányzatitulajdonú területeken létesültek. A környezetvédelmi előírások teljesítéséhez 1-
1 db aktívbiofilter szagtalanító berendezés került beépítésre. A szennyvíz továbbításáért 2 
dbszivattyú felel. A szivattyúkhoz kiemelő árbóc tartó került beépítésre. Az elzáró 
ésszabályozó szerelvények négyszög alaprajzú, előre gyártott elemből épült 
tolózáraknábanvannak elhelyezve. Az akna belső mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az 
átemelőakna, minda szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok 
zárhatók, illetve akiemelő rögzítve van. Az átemelőhöz egyedi kapcsolószekrény tartozik, a 
szivattyúkatszintkapcsolók vezérlik, a távfelügyelet a kiépített GSM rendszeren keresztül 
megoldott. 
Az aknák környezete le van betonozva. 
 
Állapotértékelés: 
Az átemelő rendszeresen karban tartott objektum. Az aknák betonja jó állapotú. Azátemelő 
aknán kis mértékű zsírosodás mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelelőállapotúak. A 
védőkerítés sértetlen. 



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Kengyel Község Önkormányzata 0 2021. január 2021. december rövid x Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Tiszatenyő Község 
Önkormányzata

0 2021. január 2021. december rövid x Nincs változás

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Kengyel Község Önkormányzata 0 2022 2025 közép x x x x Nincs változás

4. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Tiszatenyő Község 
Önkormányzata

0 2022 2025 közép x x x x Nincs változás

5. Présgép cseréje nagyobb teljesítményű gépre
Tiszatenyő és Kengyel Község 
Önkormányzata

12 000 forráshiány 2022 2022 közép x A jelenleg üzemelő présgép teljesítménye nem megfelelő. A naponta 
keletkező fölösiszap mennyiség víztelenítésére nem alkalmas Az iszapvíztelenítő gép cseréje nagyobb teljesítményű gépre Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva

6. KÁ-4 átemelőnél vegyszeradagolás kiépítése
Tiszatenyő és Kengyel Község 
Önkormányzata

5 000 forráshiány 2022 2022 közép x A nyomóvezetéken tapasztalható H2S képződsé jelentős problémákat 
okoz. OXIPOS vegyszeradagoló rendszer kiépítése. Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva

7. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Kengyel Község Önkormányzata 0 2026 2035 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

8. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Tiszatenyő Község 
Önkormányzata

0 2026 2035 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 17 000 0

III. ütem 0 0

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési/elvi engedély száma
Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
3 4 5

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

21-09627-1-002-00-05

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/ho
sszú)

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

6 7 8 10 11 Változás az előző GFT-hez viszonyítva12 13 14 15 Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 36600/1336-23/2015.ált.
Kengyel Község 
Önkormányzata

használati díj 2021. január 2021. december rövid x Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Tiszatenyő Község 
Önkormányzata

használati díj 2021. január 2021. december rövid x Nincs változás

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Kengyel Község 
Önkormányzata

0 használati díj 2022 2025 közép x x x x Nincs változás

4. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Tiszatenyő Község 
Önkormányzata

0 használati díj 2022 2025 közép x x x x Nincs változás

5. Gépi rács felújítása nem
Tiszatenyő és Kengyel Község 
Önkormányzata

4 000 forráshiány 2022 2022 közép x
A gépi rács egységein jelentős korrózió tapaztalható ezért felújítása 
szükséges

Gépi rács egységeinek (rács, kihordócsiga) felújítása Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva

6. Homokfogó felújítása nem
Tiszatenyő és Kengyel Község 
Önkormányzata

3 000 forráshiány 2022 2022 közép x
A homokfogó egységein jelentős korrózió tapaztalható ezért felújítása 
szükséges

Homokfogó teljes felújítása Nincs változás

7. Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása (4 db) nem
Tiszatenyő és Kengyel Község 
Önkormányzata

3 500 forráshiány 2023 2024 közép x x Nincs változás

8. T-1 végátemelő akna és gépészeti felújítása nem
Tiszatenyő és Kengyel Község 
Önkormányzata

10 000 forráshiány 2023 2023 közép x
A Kengyel-Tiszatenyő nyomóvezetéken keletkező H2S képződés 
jelentős betonkorróziót és a gépészeti egységek korroziótját okozta ezért 
az átemelő felújítása szükséges

Átemel akna és gépészeti elemek felújítása Nincs változás

9. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Kengyel Község 
Önkormányzata

0 használati díj 2026 2035 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

10. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Tiszatenyő Község 
Önkormányzata

0 használati díj 2026 2035 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

11. Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása (8 db) nem
Tiszatenyő és Kengyel Község 
Önkormányzata

7 000 forráshiány 2027 2033 hosszú x x x x Az átemelő szivattyúk fokozatosan elhasználódnak, a felújítás, csere. Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása Nincs változás

12. 5db átemelő gépészeti felújítása nem
Tiszatenyő és Kengyel Község 
Önkormányzata

25 000 forráshiány 2030 2034 hosszú x x x x x
Az átemelők gépészeti berendezései elhasználódnak, az üzembiztonság 
érdekében szükséges a felújítás.

5 db szennyvíz átemelő gépészeti felújítása Nincs változás

13. 5db átemelő vezérlőszekrény felújítása nem
Tiszatenyő és Kengyel Község 
Önkormányzata

7 500 forráshiány 2030 2034 hosszú x x x x x Az átemelők villamos vezérlő szekrénye elavul, az üzembiztonság érdekében szükséges a felújítás.5db Átemelő villamos vezérlőszekrény felújítása Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 20 500 0

III. ütem 39 500 0

Használati díj: eFt
Kengyel:

Tiszatenyő:
0

Változás az előző GFT-hez viszonyítva12 13 14 15 Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Kengyel Község Önkormányzata

6 7 8 10 11

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

21-09627-1-002-00-05

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/ho
sszú)

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási 

engedély száma
Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
3 4 5

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz
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TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. 

 
 

 
 

Gördülő Fejlesztési Terv 
KGY-IV 

víziközmű rendszerre 
2021-2035 

 
 

 
 

Ellátásért felelősök megnevezése:  Kengyel Község Önkormányzata 
 
 
 
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
5000 Szolnok, 
Kossuth Lajos út 5. 

 
 
 
Szolnok, 2020. augusztus 30. 
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A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: KGY-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Kengyel vízmű, Kengyel ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; 
állapotjellemzés: 
 
Kengyel vízmű: 
A vízmű 1985-ben létesült, kapacitása 1500 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónium eltávolítás. A víztisztítási technológia 
automatikus üzemű. 
A vízellátást 6 db mélyfúrású kút biztosítja. Akutak közül 5 db 1985-ben létesült, 1 db 2011-
ben. A kutakból kitermelt víz a vas-mangántalanító szűrőkön keresztül jut a térszíni tározóba. 
A fertőtlenítés nátrium-hipoklorit adagolással történik. A térszíni tározóból hálózati 
szivattyúk juttatják az ivóvizet a víztoronyba, illetve hálózatba. 
 
6 db mélyfúrású kút (ebből 3 db tartalék) 
2 db ZE-2800 vas-mangántalanító szűrő 
1 db 250 m3-es térszíni tározó 
1 db nátrium-hipoklorit adagoló berendezés 
2 db hálózati szivattyú Calpeda 
1 db 200 m3-es víztorony 
 
A vízműtelepen megépítése óta jelentős fejlesztés, felújítás nem történt. A vízkezelési 
technológia gépészeti berendezései felújítást igényelnek. A víztorony szerkezetileg jó 
állapotú, a gépészeti szerelvények azonban felújítást igényelnek. 
 
Kengyel ivóvízhálózat: 
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A hálózat kis része 1969-ben létesült azbesztcement csőanyagból. A hálózat nagyobb része 
1985-ben épült ki KM-PVC csőanyag alkalmazásával. 
 
885 fm NA150 ac gerincvezeték 
612 fm NA80 ac gerincvezeték 
2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték 
23821 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték 
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték 
6478 fm D32 KM-PVC bekötővezeték 
 
A vízhálózat gerinc vezetékeinek műszaki állapota megfelelő, a rendszer üzembiztosan 
működik, de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolózárak néhány kivétellel még 
eredetiek, működőképesek, de cseréjüket ütemezni szükséges korukra való tekintettel.  
 



 
 

 
 

Határozati javaslat 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

______/2020.(VIII.27.) Kt. határozata 
 
Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési terv KGY-IV vízikömű rendszerre 
2021-2035 évekre szóló javaslatának elfogadása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § alapján, Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Terv KGY-IV 
vízikömű rendszer (melléklet) tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.  
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési tervet a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldje a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Lajos alpolgármester 
 

Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok 
4. Irattár 

 
 
 

Kengyel, 2020. augusztus 14. 
 

 
Németh Lajos  Dr. Bartók László 
alpolgármester  helyettesítő jegyző 

 



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Kengyel Község 
Önkormányzata

0 2021. január 2021. december rövid x Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Kengyel Község 
Önkormányzata

0 2022 2025 közép x x x x Nincs változás

3.
5. kútnál 550 l-es, 6. és 7. kútnál 350 l-es tartalék 
búvárszivattyú beszerzése

nem
Kengyel Község 
Önkormányzata

3 000 forráshiány 2023 2023 közép x
A vízellátást biztosító mélyfúrású kutak búvárszivattyúi nem 
rendelkeznek tartalékkal. Szivattyú meghibásodás esetére szükséges 2 
db tartalék búvárszivattyú beszerzése.

350 l/p;550,l/p teljesítményű szivattyúk beszerzése. Nincs változás

4. tartalék hálózati szivattyú 600 l-es beszerzése nem
Kengyel Község 
Önkormányzata

1 000 forráshiány 2023 2023 közép x
A vízellátást biztosító hállózati szivattyúi nem rendelkeznek tartalékkal. 
Szivattyú meghibásodás esetére szükséges 1 db tartalék 
hállózatiszivattyú beszerzése.

600l/p teljesítményű szivattyú beszerzése. Nincs változás

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Kengyel Község 
Önkormányzata

0 2026 2035 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 4 000 0

III. ütem 0 0

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

6 7 8 10 115

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-07418-1-001-00-14

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/ho
sszú)

Változás az előző GFT-hez viszonyítvaFeladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési/elvi engedély száma
Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
3 4



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 36600/4454-1/2016.ált.
Kengyel Község 
Önkormányzata

337 használati díj 2021. január 2021. december rövid x Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Kengyel Község 
Önkormányzata

1 348 használati díj 2022 2025 közép x x x x Nincs változás

3. Torony és vízmű térvilágítás felújítása nem
Kengyel Község 
Önkormányzata

500 használati díj 2022 2022 közép x
A település víztornyánál illetve gépházánál lévő elektromos hállózat és a 
térvilágítás állapota erősen amortizált állapotba került. Műszaki 
állapotuk miatt felújításuk szükséges.

Torony és vízmű térvilágítás felújítása. Nincs változás

4. Technológiai kompresszor csere.
Kengyel Község 
Önkormányzata

1 000 használati díj 2025 2025 közép x
A technológiai kompresszornak nem megfelelő a műszaki állapota. 
Javítása /felújítása  gazdaságtalan, cseréje szükséges.

Technológiai kompresszor csere. Nincs változás

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Kengyel Község 
Önkormányzata

3 370 használati díj 2026 2035 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

6. Technológiai kompresszor csere.
Kengyel Község 
Önkormányzata

1 000 használati díj 2035 2035 hosszú x
A technológiai kompresszornak nem megfelelő a műszaki állapota. 
Javítása /felújítása  gazdaságtalan, cseréje szükséges.

Technológiai kompresszor csere. új tétel

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 337 2 337

II. ütem 2 848 9 348

III. ütem 4 370 23 370

Használati díj: eFt
Kengyel: 2337

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási 

engedély száma
Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
3 4 5

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-07418-1-001-00-14

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/ho
sszú)

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Kengyel Község Önkormányzata

6 7 8 10 11 Változás az előző GFT-hez viszonyítva12 13 14 15 Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása



Előterjesztés 

Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésre 
 

A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett 
árajánlatokkal (III.) összefüggő döntés 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A projekt keretében megvalósuló Kúria felújításhoz kapcsolódóan szükségessé vált berendezési 
tárgyainak, a projektben tervezett fotólabor eszközeinek IT és konyhai eszközeinek biztosítása 
vonatkozásában, a 92/2020.(VIII.04.) Kt. számú határozatában megjelölt gazdasági szervezetektől az 
alábbi ajánlatok érkeztek be:  
 
Árajánlatadó Árajánlat összege 

Yellow Brick Road Kft. 
1163 Budapest Lillafüred u. 42. 

5.567.034 Ft 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 

6.743.700 Ft 

PopulArt Produkció Kft. 
1078 Budapest, Rottenbiller utca 44. 

7.302.500 Ft 

 
Javaslom a legkedvezőbb árajánlat elfogadását. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a beszállító kijelölésére. 
 
 
______/2020.(_____) Kt. határozat 
 
A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett 
árajánlatokkal (III.) összefüggő döntés 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 92/2020.(VIII.04.) Kt 
határozatban ajánlattételre felkért és ajánlatot benyújtott cégek közül az alábbi ajánlatát jelöli meg 
nyertesnek: 
 

Yellow Brick Road Kft. 
1163 Budapest Lillafüred u. 42. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a szerződés aláírására. 
 
A végrehajtásért felelős: Németh Lajos alpolgármester 
Határidő: 2020. november 30.  
    
Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Yellow Brick Road Kft. 1163 Budapest Lillafüred u. 42. 
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
5. Irattár 

 
 

Kengyel, 2020. augusztus 19. 
 
 
 

Németh Lajos                                                Dr. Bartók László 
alpolgármester                                                       helyettesítő jegyző 





Előterjesztés 

Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésre 
 

A Kengyel 1271 hrsz. alatt lévő I. ütemben rekultivált hulladéklerakó II. ütemben történő 
végleges rekultiválásával kapcsolatos döntés 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
2016. február 10-én kiadott határozatában a Kengyel 1271 hrsz. alatt lévő I. ütemben rekultivált 
hulladéklerakó utógondozását a rekultivált hulladéklerakó végleges lezárásáig, de legfeljebb 2022. 
december 31-ig engedélyezte, majd ezt követően 2017. február 10-én kiadott határozatban a II. 
ütemben történő végleges rekultiválást, valamint a végleges lezárást követően történő utógondozást 
engedélyezte 2032. december 31-ig. 
 
A kormányhivatal 2020. július 22-én felszólító levelet küldött az Önkormányzatnak, melyben leírja a 
végleges lezárásra vonatkozó részletes terveket legkésőbb 2019. december 31-ig be kellett volna 
nyújtanunk a környezetvédelmi hatóság részére. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem 
teljesítette a kötelezettségét emiatt a hatóság felszólítja, hogy 2020. szeptember 15-ig nyújtsa be a 
terveket. 
Felvettem a kapcsolatot az Imsys Kft-vel, aki eddig végezte a monitoring vizsgálatokat és készítette az 
évi összefoglaló jelentéseket az Önkormányzat részére. Ők azt mondták a Hatóság kiviteli tervet kér, 
valamint, hogy elinduljon a kivitelezés, amennyiben ez nem lehetséges akkor megpróbálják a 
rekultiváció törlését. Ha azonban a végleges rekultiváció nem kerül megvalósításra abban az esetben 
az önkormányzat részére ez sajnos évente bírság megfizetését jelenti. 
Ezzel a témakörrel kapcsolatban kellene döntést hoznunk. 

A „20/2006. (IV.5.) KvVm rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 
egyes szabályokról és feltételekről” részletesen tartalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi 
követelményt. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására. 
 

 
Kengyel, 2020. augusztus 27. 
 
 
 
 

Németh Lajos                                                Dr. Bartók László 
alpolgármester                                                       helyettesítő jegyző 












