
 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400 
 

 
M E G H Í V Ó 

 
 

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
rendkívüli ülését 

 
2021. július 7-én (szerdán) 16:30 órára összehívom 

 
 

Az ülés helye:   Kengyeli Polgármesteri Hivatal nagyterme 
 
 
N A P I R E N D E K: 
 

 
Nyílt ülés: 

 
1. Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás megszüntető okiratának elfogadása 

Előadó: Gál József polgármester 
 

2. A 2021. évi összesített közbeszerzési terv módosítása 
Előadó: Gál József polgármester 

 
3. VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat 

benyújtása 
Előadó: Gál József polgármester 

 
4. VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 

projektmenedzsmenti feladatainak ellátására gazdasági szervezet kiválasztása 
Előadó: Gál József polgármester 

 
5. a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlan önkormányzati tulajdonba 

kerülésének támogatása 
Előadó: Gál József polgármester 

 
 
Kengyel, 2021. július 5. 

 
 
 

Gál József 
                                        polgármester 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 7-i nyílt ülésére 
 

Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás megszüntető okiratának 
elfogadásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszatenyő Községi Önkormányzat és Kengyel Községi Önkormányzat jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulást hozott létre 2009. július 1. napjával Tiszatenyő-Kengyel 
Közös Szennyvízkezelő Társulás néven. 
 
A Társulás keretében megvalósultak a folyékony hulladékkezelés érdekében végzett 
beruházások, a beruházás során keletkezett vagyon az önkormányzatoknak átadásra került, 
majd a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. azt bérleti üzemeltetési szerződés keretében 
üzemeltetésre átvette. 
 
Fentiekre tekintettel a Társulás további működtetésére nincs szükség. 
 
A társulási megállapodás értelmében a Tárulás megszűnik, ha: 

 valamennyi tag elhatározta a Társulás megszüntetését, 
 a tagok száma 1 főre csökken, 
 bíróság jogerős döntése alapján. 

 
A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 
elszámolni kötelesek. 
 
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás 
tagjait az alábbiak szerint illeti meg: 

 Tiszatenyő Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdona Tiszatenyő község 
szennyvízcsatorna-hálózata 

 Kengyel Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdona Kengyel község 
szennyvízcsatorna-hálózata 

 Tiszatenyő és Kengyel szennyvíztisztító-telep:  
o Tiszatenyő Önkormányzata 1/3 rész 
o Kengyel Önkormányzata 2/3 rész 

 
A Társulási Tanács a 2021. június 23-i ülésén elfogadta a Társulás megszüntető okiratát és 
kezdeményezte annak elfogadását az Önkormányzatok részéről, továbbá elfogadta a 
Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás vagyonfelosztását is. 



A Társulás pénzeszközeinek a felosztása az alábbiak szerint került elfogadásra: 
Összes pénzeszköz:  7.663.034,- Ft 
ebből:  Tiszatenyő Község Önkormányzatát megillető összeg (1/3): 2.554.345,- Ft 
 Kengyel Község Önkormányzatát megillető összeg (2/3): 5.108.689,- Ft 
 
Figyelembe vett hátralékok: 
Tiszatenyő Községi Önkormányzat:  0,- Ft 
Kengyel Községi Önkormányzat:  2.377.537,- Ft 
 
Végleges pénzeszközfelosztás: 
Tiszatenyő Községi Önkormányzat: 4.931.882,- Ft 
Kengyel Községi Önkormányzat:  2.731.152,- Ft 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. július 5.  

 
 
 

Gál József 
polgármester 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás megszüntető okiratának 
elfogadásáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszatenyő-Kengyel Közös 
Szennyvízkezelő Társulás megszüntető okiratát jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás 
6. Irattár 

 
Kengyel, 2021. július 7. 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
  



1. melléklet a(z) ……/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozathoz 
 

 



 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 7-i nyílt ülésére 
 

a 2021. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által 
biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése 
alapján az Önkormányzat 2021. évi éves összesített közbeszerzési tervét a 85/2021. (III. 25.) 
határozatával fogadta el. 
 
A Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint: „A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban 
megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a 
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest 
módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, 
megadva a módosítás indokát is.” 
 
Az elfogadott közbeszerzési tervben egy közbeszerzési eljárás került feltüntetésre, a TOP-1.4.1-
19-JN1-2019-00035 Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen. Az eljárás típusaként „Kbt. 115. 
§ (1) bekezdés nyílt” lett megjelölve. 
 
2021. február 1. napjától ilyen fajtájú eljárás támogatott projekt esetében nem indítható, ezért a 
tervet módosítani szükséges a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján 117. § szerinti sajátos 
beszerzési szabályok szerinti nyílt eljárásra. 
 
Fentiekre tekintettel szükséges a korábban elfogadott közbeszerzési terv módosítása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. július 5. 

 
 
 

Gál József 
polgármester 

  



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
a 2021. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2021. (III. 25.) polgármesteri 
határozattal elfogadott, az Önkormányzat 2021. évi éves összesített közbeszerzési tervét a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése alapján jelen határozat 
1. melléklete szerint módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Irattár 

 
 
Kengyel, 2021. július 7. 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 



1. melléklet a(z) …../2021. (VII. 7.) önkormányzati határozathoz 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat 
 

2021. évi 
 

éves összesített közbeszerzési terve 
 
 
 

A Közbeszerzés tárgya Irányadó eljárásrend Tervezett eljárástípus Az eljárás megindításának 
tervezett időpontja 

Árubeszerzés    
Kengyel Községi Önkormányzat 
2021. évben nem tervezi 
közbeszerzési eljárás lefolytatását 

   

Építési beruházás    
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 
Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Kengyelen nemzeti 

Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján 117. § szerinti sajátos 

beszerzési szabályok szerinti nyílt 
eljárás 

2021. II. negyedév 

Szolgáltatás megrendelés    
Kengyel Községi Önkormányzat 
2021. évben nem tervezi 
közbeszerzési eljárás lefolytatását 

   

 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 7-i nyílt ülésére 
 

VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat 
benyújtásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Kormánya VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámmal, a külterületi helyi közutak fejlesztése 
címmel felhívást tett közzé a vidéki térségekben elhelyezkedő települési önkormányzatok, 
önkormányzati társulások tulajdonában/vagyonkezelésében álló külterületi helyi közutak 
fejlesztésének megvalósítása érdekében. 
 
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program 
Irányító Hatósága hirdeti meg a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A 
felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 7. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása 
a vidéki térségekben című intézkedése szolgál. 
 
A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi 
helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők 
életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve 
megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának 
fellendítéséhez.  
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 30. napjától 2022. november 30. napjáig van 
lehetőség. 
 
A támogatási igény a Kengyel 065 hrsz-ú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan felújítására 
vonatkozik, mely 1/1 arányban Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonát képezi. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezen napirendi pontot már a 2021. június 22-i 
ülésén tárgyalta és a 141/2021. (VI. 22.) önkormányzati határozatával a döntés elnapolásáról 
határozott, mivel felvetődött annak lehetősége, hogy további külterületi utak felújítására is sor kerülhet 
a pályázat keretében. 
 
Megvizsgáltuk további külterületi utak bevonásának lehetőségét, viszont az idő rövidségére tekintettel, 
azzal a javaslattal élek, hogy most csak a Kengyel 065 hrsz-ú út felújítása kerüljön benyújtásra a 
pályázat keretében. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. július 5. 

 
 

Gál József 
polgármester 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat 
benyújtásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Kormánya VP6-7.2.1.1-21 
felhívási kódszámmal, a külterületi helyi közutak fejlesztése címmel közzé tett – a vidéki térségekben 
elhelyezkedő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások tulajdonában/vagyonkezelésében 
álló külterületi helyi közutak fejlesztésének megvalósítása érdekében – felhívására az alábbi döntést 
hozzá: 
 

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, 
külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázatra támogatási igényt nyújt be a Kengyel 
065 hrsz-ú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan felújítására vonatkozóan, mely 1/1 
arányban Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonát képezi. 
 

2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a további 
szükséges intézkedések és aláírások megtételére. 

 
Határidő:2021. június 30. napjától 2022. november 30. napjáig, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 

5000 Szolnok, Magyar út 8. 
6. Irattár 

 
Kengyel, 2021. július 7. 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 7-i nyílt ülésére 
 

VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 
projektmenedzsmenti feladatainak ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva – 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a 137/2021. (VI. 14.) 
polgármesteri határozattal a VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak 
fejlesztése című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására vonatkozó 
ajánlattételre – a Kengyel 065 hrsz-úkivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 
felújítására vonatkozóan, mely 1/1 arányban Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonát 
képezi – az alábbi gazdasági szervezeteket kérte fel: 
 

1. Bíró Gyula egyéni vállalkozó 
4031 Debrecen, Fűrész u. 8. 

2. Pannon Fejlesztő Kft. 
4024 Debrecen, Iparkamara u. 14. 2. em. 1. 

3. Fodor Farm Kft. 
5083 Kengyel, Petőfi u. 9. 

 
A felkért gazdasági szervezetek mindegyike megküldte árajánlatát, melyek közül a 
legkedvezőbbet a Pannon Fejlesztő Kft. nyújtotta be nettó 5.905.511,- Ft +27% Áfa, bruttó 
7.500.000,- Ft összegben. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi 
közutak fejlesztése című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására a Pannon 
Fejlesztő Kft. kerüljön kiválasztásra. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. június 22-i ülésén már tárgyalta 
ezen napirendi pontot, ahol a 142/2021. (VI. 22.) önkormányzati határozatával a döntés 
elnapolásáról határozott, mivel felvetődött annak lehetősége, hogy további külterületi utak 
felújítása is bevonásra kerül a pályázat keretében, viszont az árajánlatok kimondottan csak a 
Kengyel 065 hrsz-ú útra vonatkoztak. 
 
Az idő rövidsége miatt – megvizsgálva a további külterületi utak pályázatba való 
bevonásának lehetőségét – továbbra is csak a Kengyel 065 hrsz-ú út felújítására kerül 
benyújtásra pályázati igény, ezért a korábban bekért és beérkezett árajánlatok megfelelőek. 
 



A beérkezett három árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. július 5. 

 
 

Gál József 
polgármester 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 
projektmenedzsmenti feladatainak ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, 
külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak 
ellátásával – a Kengyel 065 hrsz-úkivett saját használatú út megnevezésű ingatlan felújítására 
vonatkozóan, mely 1/1 arányban Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonát képezi – 
megbízzaa 
 

PANNON FEJLSZTŐ Kft-t 
(székhely:4024 Debrecen, Iparkamara u. 14. 2. em. 1., adószám: 12712571-2-09, képviseli: 

Kiss Kálmán ügyvezető) 
 
az árajánlatban foglaltak szerint, nettó 5.905.511,- Ft + Áfa, bruttó 7.500.000,- Ft összegben. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a további 
szükséges intézkedések és aláírások megtételére. 
 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Pannon Fejlesztő Kft. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 14. e. em. 1. 
6. Irattár 

 
Kengyel, 2021. július 7. 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 



 





 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 7-i nyílt ülésére 
 

a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlan önkormányzati tulajdonba 
kerülésének támogatásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Falu Program keretében az egyes állami feladatellátáshoz nem szükséges, az 
Önkormányzat közigazgatási területén fekvő állami tulajdonú ingatlanok (ingatlan hányad) 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával is hozzá kíván járulni Magyarország Kormánya a 
kistelepülések fejlődéséhez. 
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) megvizsgálta a közvetlen 
kezelésében lévő ingatlanállományt, melynek eredményeként Önkormányzatunk területén az 
alábbi ingatlant találta – előzetesen – potenciálisan alkalmasnak a célra: 
 

 Kengyel 320 hrsz-ú, természetben 5083 Kengyel, Kossuth Lajos út 40/A. szám alatt 
található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 602 m2 területű ingatlan 

 
Az ingatlan a mindenkori aktuális természetbeni állapota szerint kerül átadásra, az MNV Zrt-t 
semmilyen rendezési, kiürítési vagy egyéb kötelezettség nem terheli. 
 
2021. július 15. napjáig kell nyilatkozni, hogy a fenti ingatlan tulajdonjogának ingyenes 
megszerzésének lehetőségével Önkormányzatunk kíván-e élni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. július 7. 

 
 
 

Gál József 
polgármester 

  



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlan önkormányzati tulajdonba 
kerülésének támogatásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program céljai 
támogatásának keretében az Önkormányzat részére ingyenes tulajdonba adásra felajánlott 
ingatlan vonatkozásában az alábbi döntést hozza: 
 

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Magyar Falu Program 
céljainak támogatására felajánlott ingatlanok összesítő listája” című, az 
MNV/01/39032/2021. iktatószámú listában szereplő Kengyel 320 hrsz-ú, természetben 
5083 Kengyel, Kossuth Lajos út 40/A. szám alatt található kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű 602 m2 területű ingatlan ingyenes tulajdonba kerülését 
támogatja. 
 

2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 
további szükséges intézkedések és aláírások megtételére. 

 
Határidő: 2021. július 15., illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
6. Irattár 

 
Kengyel, 2021. július 7. 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
a Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kengyel 0159 hrsz-ú 
ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló előterjesztést és Kengyel Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 13/A. §-ára hivatkozással az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. Kengyel 0159 hrsz-ú kivett sporttelep megnevezésű ingatlant – mely 1/1 arányban Kengyel 
Községi Önkormányzat tulajdonát képezi – ingyenesen használatba adja a Kengyel 
Községi Önkormányzat Sportegyesületnek (rövidített név: KKÖ SE, székhely: 5083 
Kengyel, Szabadság út 10., képviseli: Gál József elnök) 2024. június 30. napjáig. 

 
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

további szükséges intézkedések és aláírások megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Kengyel Községi Önkormányzat Sportegyesület, 
6. Irattár 

 
Kengyel, 2021. július 7. 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 




