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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2020. október 13-án megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

136/2020.(X.13.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 

137/2020.(X.13.) Kt. Hat. A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván 
tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen” címmel 
támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező 
tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására irányuló feladatok 
ellátásával kapcsolatos döntés 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 13. napján, 16:00 órakor megtartott 
rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Gál József polgármester valamint 

Németh Lajos alpolgármester, Árvai János, Kaszonyi Mónika, Oravecz Mihály és Tóthné Rácz 
Zsuzsanna testületi tagok. 
 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
Dr. Bartók László az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Kozák János a Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet elnöke 

 
Bejelentéssel van távol: Varga Márta testületi tag 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Gál József polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 6 fő 
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
A rendkívüli Képviselő-testület ülésének összehívása a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2018.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet 11.§ (8) bekezdése alapján telefonon történt. 
Gál József polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

Nyílt ülés: 
1. A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése 

Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező tájékoztatás, 
nyilvánosság biztosítására irányuló feladatok ellátásával kapcsolatos döntés 
Előadó: Gál József polgármester 

2. Egyéb 
 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
136/2020.(X.08.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontra tett javaslatról 

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

Nyílt ülés: 
1. A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek 

bővítése Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező 
tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására irányuló feladatok ellátásával kapcsolatos döntés 
Előadó: Gál József polgármester 

2. Egyéb 
 

I. NAPIREND: 

A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező tájékoztatás, 
nyilvánosság biztosítására irányuló feladatok ellátásával kapcsolatos döntés 
Előadó: Gál József polgármester 
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(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Gál József polgármester ismertette az előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-1.4.1-19-
JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen” címmel támogatást 
nyert projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására irányuló feladatok 
ellátására vonatkozó ajánlattételre az alábbi három gazdasági szervezetet kérje fel: 
1. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
3. Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
137/2020.(X.13.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező tájékoztatás, 
nyilvánosság biztosítására irányuló feladatok ellátásával kapcsolatos döntés 
 

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 
azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen” címmel támogatást nyert 
projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására irányuló feladatok 
ellátására vonatkozó ajánlattételre az alábbi gazdasági szervezeteket kéri fel:  
 

1. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 
5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2. 

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

3. Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 
5000 Szolnok, József Attila út 83. 

Határidő: 2020. október 22. 
 
Erről értesül: 
1. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
2. Gál József polgármester 
3. Árajánlatra felkért cégek 
4. Irattár 

 
 
II. NAPIREND: 

Egyebek: 
A Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezetnél kialakult helyzettel kapcsolatos ügy 
Meghívott vendég: Kozák János Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet elnöke  
Kozák János elnök: A közmunkaprogram keretében elindult a fóliasátras, termálvizes növénytermesztés, akkor a 
jegyzőasszony, a volt polgármester úr részéről és az akkori növénytermesztést irányítótól jött egy kezdeményezés, 
hogy alakítsanak ki hozzá egy feldolgozó üzemet, ami az ott megtermelt termékeknek a savanyításával 
foglalkozott volna. Hozott egy pályázatírót, aki megírta ezt a Szociális Szövetkezetes pályázatot. A Szociális 
Szövetkezet úgy alakult meg, hogy az Önkormányzat közmunkaprogramjából kikerült személyek kerültek bele, az 
Önkormányzat, az akkori növénytermesztést vezető és Ő. Ekkor felkérték, hogy legyen a Szövetkezete elnöke egy 
évre, amit el is vállalt, de már négy éve az elnöke. 2 fő közmunkaprogramos és 2 fő külsős személy foglakoztatását 
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kellett volna végig vinniük, 2 év utófoglalkoztatással ami 2020. januárjában zárult le a támogatott rész és innentől 
kezdve kellett volna utó foglalkoztatni a dolgozókat. A régi vadászházat megvette a Szövetkezet, és a felújítását a 
saját költségből finanszírozták. Közben volt egy módosítás, hogy savanyító üzem helyett konyhát csináljanak. 
Vagyis úgy módosították, hogy savanyító üzemnek is alkalmas, de konyhának is engedélyezhető legyen. Mivel 
nem működött a tervezett rendszer, majd varrónőket alkalmaztak a közmunkaprogramból kikerült dolgozók 
mellett. Ez a rendszer jól működött, azonban tavaly decemberével lezárult a támogatott szakasz, amelyet az OFA 
65%-os intenzitással támogatott ezt nekik 35%-kal kellett kiegészíteni. A szövetkezet a támogatást az ingatlan 
megvásárlására használta fel, és kifizette a béreket, a járulékokat. A Szövetkezet úgy zárt évet, hogy nem volt 
köztartozása, és jelenleg sincs. Igaz van egy kis varrónői bér elmaradásuk, a támogatás már erre nem volt 
elegendő. 2020. január 1-től minden varrónő felmondott. Jelezte az OFA felé, hogy tovább foglalkoztatás nincsen. 
Az OFA szeretné visszakapni azt az összeget, amit bérre és járulékra adott. Október 20-ig kell írnia egy levelet. A 
pályázat sikertelenségének az az oka, hogy az utófoglalkoztatás nem történt meg, mivel nincs akit foglalkoztasson. 
Időközben a Szövetkezet tagjai kezdtek kilépni. A Szövetkezetnek bevétele nincs, veszteséget termelt a tavalyi 
évben. Az Önkormányzatnak és neki is van a Szövetkezetben tagi kölcsöne –ez az Önkormányzat esetében kb. 2 
millió forint. Emellett a Szövetkezet közüzemi tartozást is felhalmozott. 
A pályázathoz a következő tételek kerültek elszámolásra: bér, járulék, épületvásárlás. Az épület-felújítás és a 
gépvásárlás összegével már nem számoltak el az OFA felé. A támogatási összegből 24 millió forintot költött el a 
Szövetkezet, ebből 3,3 millió forintot ingatlan vásárlásra és a többit bérre és járulékra. A Szövetkezet könyvelését 
átnézheti az Önkormányzat. 
 
Gál József polgármester: Megkéri az elnök urat, hogy amennyiben lehetséges az elhozott dokumentumokat hagyja 
itt az Önkormányzatnál, mivel szeretnék átnézni. 
 
Kozák János elnök: Készít majd egy átadás-átvételi dokumentumot és átadja a szövetkezet dokumentációit és 
mindent át lehet nézni. Elég sok közgyűlést tartottak. Összesen 36 millió forint támogatás volt a pályázatban, de 24 
millió forintot költöttek el. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag kérdése: Az OFA a 36 millió forintot kéri vissza a Szövetkezettől? 
 
Kozák János elnök: Nem, csak az elkötött összeget, vagyis a 24 millió forintot. 
 
Németh Lajos képviselő tag kérdése: Milyen levelet szeretne írni az OFA felé? 
 
Kozák János elnök: A levél arról szólna, hogy méltányosságként kezelje az OFA a pályázat felmondását, mivel 
nem volt, akit foglalkoztasson a Szövetkezet. 
 
Rácz Zsuzsanna képviselő tag kérdése: Mi a terve abban az esetben, ha az OFA nem ad méltányosságot a 
Szövetkezet részére. 
 
Kozák János elnök: Nem adótartozásnak számít az az összeg, amivel a Szövetkezet tartozik az OFÁ-nak, hanem 
pályázati pénz, amit a NAV behajthatja, de nem ismeri ennek a technikai részét. A Szövetkezet könyvelője szerint 
az OFÁ-val kellene megegyezni ennek az összegnek a méltányosságáról. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Mondjuk, hogy az OFA letesz arról, hogy bármilyen pályázati összeget vissza 
kellene fizetni, akkor is volt egy tagi kölcsön az Önkormányzat részéről, vagyis 2 millió forint és kb. 400.000 
forint rezsi díjak. Akkor gyakorlatilag ne is számítson az Önkormányzat arra, hogy ez visszatérül a hivatal részére? 
 
Kozák János elnök: A Szövetkezet tulajdonában levő ingatlant kellene abba az irányba elvinni, hogy az 
Önkormányzat tartozásként valahogy megkapja. Nehéz vezetni egy Szövetkezetet, úgy hogy az elnök Debrecenben 
van és havonta egyszer lejön. Ha lett volna valaki helyben, aki bevállalta volna ezt, akkor egy fokkal jobb lenne a 
helyzet. Gondolkozott többféle megoldáson, de nem volt. 
 
Németh Lajos képviselő tag: Sajnos a távolból nem lehet egy szervezetet működtetni. A másik probléma az volt, 
hogy helyben nem volt olyan személy, aki ezt lelkiismeretesen végezze. Úgy látja, jó volt ez a bértámogatás, addig 
amíg nem kellett teljesítményre dolgozni. Az látszik, hogy az elnök úr magára maradt. Úgy gondolja, hogy 
mindenféleképpen tárgyalni kellene az OFÁ-val, mert rajta múlik minden. 
 
Gál József polgármester: Az Önkormányzatnak mindenféleképpen meg kellene ismernie a Szövetkezet összes 
dokumentumát, és utána lehetne az OFÁ-val felvenni a kapcsolatot.  
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Mivel több napirend nem hangzott el, Gál József polgármester megköszöni a jelenlétet, és az ülést berekeszti. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Gál József        Dr. Bartók László  
polgármester        helyettesítő jegyző 


