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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2021. június 22-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

138/2021. (VI. 22.) önk. hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 

139/2021. (VI. 22.) önk. hat. Az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat 
benyújtása 

140/2021. (VI. 22.) önk. hat. Kengyel-Bagimajor Turisztikai Központ belépődíjainak 
meghatározásáról 

141/2021. (VI. 22.) önk. hat. VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak 
fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásának elnapolásáról 

142/2021. (VI. 22.) önk. hat. VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak 
fejlesztése című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak 
ellátására gazdasági szervezet kiválasztásának elnapolásáról 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 22. napján, 17:15 órakor megtartott 
rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Gál József polgármester valamint 

Németh Lajos alpolgármester, Árvai János, Oravecz Mihály, Tóthné Rácz Zsuzsanna és Varga 
Márta testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol: Kaszonyi Mónika képviselő tag. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Domány Katalin jegyző 
Kovácsné Jancsovics Krisztina  megbízott gazdaságvezető 

 
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.  
 
Gál József polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
következő három napirendi pontot tárgyalja meg a Képviselő-testület: 

1. Kengyel-Bagimajor Turisztikai Központ belépődíjainak meghatározásáról 

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

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

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt 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. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
138/2021. (VI. 22.) önkormányzati határozata 
 
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. Az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása  

Előadó: Gál József polgármester 
 

2. A Kengyel-Bagimajor Turisztikai Központ belépődíjainak meghatározása  
Előadó: Gál József polgármester 
 

3. VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat 
benyújtása 
Előadó: Gál József polgármester 
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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 

 
I. NAPIREND: 

Az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Kovácsné Jancsovics Krisztina szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzatok rendkívüli támogatására 
kiírt pályázat tartalmazza, hogy milyen elemekre lehet benyújtani a támogatási igényt. Önkormányzatunk a 
közüzemi tartozásokra, a Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettségre, egyéb tartozások 
költségeire, valamint a helyi iparűzési adó visszafizetésére kérné meg a támogatást, melynek összege kb. 8.600.000 
forint. Olyan elemeket tettek az igénylésbe, amely az Önkormányzat számára megterhelő lenne, például 
szerepeltették az állami támogatás visszafizetését, ez kb. 5,6 millió forint, a helyi iparűzési adó visszafizetésének 
összegét, amely kb. 1 millió forint.  
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az 
önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 
beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
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. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2021. (VI. 22.) önkormányzati határozata 
 
az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. 
melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekintetében hirdetett pályázati kiírásra az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok rendkívüli támogatására igényt 
nyújt be. 
 

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

 
Határidő: 2021. szeptember 30., illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 



4 

3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 

5000 Szolnok, Magyar út 8. 
6. Irattár 

 
 
II. NAPIREND: 

A Kengyel-Bagimajor Turisztikai Központ belépődíjainak meghatározása /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, a Turisztikai Központ 
belépődíjai egyfajta bevételi forrás lenne az Önkormányzat számára. Minimális belépő díjakat szeretnének szedni. 
A határozati javaslatban lévő árak két épületre szólnak, a Szélmalomra és a Kúria épületére. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
Kengyel-Bagimajor Turisztikai Központ belépődíjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 
Képviselő-testületnek az alábbiak szerint ajánlja elfogadásra: 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel-Bagimajor 
Turisztikai Központ belépődíjának árait az alábbiak szerint határozza meg: 
 Felnőtt: 1.000,-Ft 
 0-14 éves gyermek/nyugdíjas:  500,- Ft 
 
Kedvezményes belépőárak: 
Kengyel Községben lakcímmel rendelkező 
 Felnőtt:  500,- Ft 
 0-14 éves gyermek/nyugdíjas: ingyenes. 

 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás, kérdés: 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Javasolja, hogy helyezzenek ki egy adománygyűjtő perselyt is. 
 
Varga Márta testületi tag:Véleménye szerint a javasolt belépő díjak jelképes összegek. 
 
Oravecz Mihály kérdése: Az egyéb rendezvények díjait lehet tudni? 
 
Gál József polgármester válasza: A Képviselő-testületnek kell dönteni a kúria bérleti díjáról. Egy előterjesztést kell 
készíteni, amely alapján fogja megtárgyalni a Képviselő-testület. Igény van a kúria épület bérlésére. Van egy 
költsége az épületnek is. 
 
Németh Lajos alpolgármester: Úgy kell meghatározni a bérleti díjat, hogy az megfizethető legyen. 
 
Varga Márta képviselő tag: Át kell gondolni a bérleti díjakat. 
 
Németh Lajos alpolgármester: Nagyvalószínűséggel a környékbeli iskolások fogják látogatni a Szélmalom és a 
Kúria épületét. Eddig két csoport volt a Turisztikai Központban, kb. 3-4 órát tudtak itt tölteni. A gyerekek 
érdeklődőek voltak. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag kérdése: Nem lehetne az épületeket propagálni? 
 
Gál József polgármester válasza: Készül a Turisztikai Központ weboldala, amely majd a Kengyel honlapján lesz 
elérhető. 
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Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag kérdése: Mikortól lehet majd a termékeinket megvásárolni a Kúria 
épületében? 
 
Gál József polgármester válasza: Meg van már a működési engedély. 
 
Árvai János képviselő-tag: Javasolja, hogy a Kúria épület mellett található gyep részre játszó teret alakítsanak ki. 
 
 
Gál József polgármester: Önkormányzatunk beadta a pályázatot játszóterek felújítására. Sikeres pályázat esetén úgy 
tervezték, hogy a községi parkban lévő eszközök átkerülnének a Kúria melletti gyepes területre, természetesen 
felújítva. Valamint azon a részen lesz egy gyümölcsöskert, melynek meg van munkálva a területe. 
Önkormányzatunk ősszel kb. 50 db gyümölcsfát kap teljesen ingyen. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság módosító indítványát 
befogadja. Kéri a Kengyel-Bagimajor Turisztikai Központ belépődíjainak meghatározásáról szóló módosító 
határozati javaslat elfogadását, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
140/2021. (VI. 22.) önkormányzati határozata 
 
Kengyel-Bagimajor Turisztikai Központ belépődíjainak meghatározásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel-Bagimajor Turisztikai Központ belépődíjának árait 
az alábbiak szerint határozza meg: 

 Felnőtt: 1.000,-Ft 
 0-14 éves gyermek/nyugdíjas:  500,- Ft 

 
Kedvezményes belépőárak: 
Kengyel Községben lakcímmel rendelkező 

 Felnőtt:  500,- Ft 
 0-14 éves gyermek/nyugdíjas: ingyenes 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a további szükséges 
intézkedések és aláírások megtételére. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

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

 
III. NAPIREND: 

VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról 
/írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Gál József polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a külterületi utak 
nagyon rossz állapotban vannak, kifejezetten a 065 hrsz-ú, az egykori Dózsa TSz-hez vezető kőút. A 
Belügyminisztérium egy pályázatot írt ki, amelynek célja a külterületi utak felújítása. A gazdák közül is látták ezt a 
pályázati felhívást és kezdeményezték, hogy az Önkormányzat nyújtsa be ezt a pályázatot. Nagyon sokat romlott ez 
az út, de még menthető állapotban van. Úgy gondolja, hogy érdemes lenne részt venni ebben a programban. A 
kengyeli külterületi utak karbantartása önkormányzati feladat. A 065 hsz-út mentén található a legnagyobb gazdák 
birtokai, vagyis a fő adófizetőink használják ezt az utat. Sokan használják futásra, kerékpározásra, egyfajta 
kirándulási célra. Ez egy eldöntött dolog, hogy Törökszentmiklós-Martfű között megvalósul a kerékpárút, ami 
valószínűleg ezen a részen fog lenni, erre fog becsatlakozni. Ha később szeretnénk fejleszteni a településünk 
turisztikáját, akár ezt az Erzsébeti erdő bevonásával is lehetne. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a VP6-
7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázatra a támogatási igény 
benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, viszont a pótlások miatt, mivel ezen pályázat keretén belül, a 
költségvetéstől függően pályázna az Önkormányzat, még az Erzsébeti erdő útjának alapjának megcsináltatására 
vagy a Kossuth út legvégének felújítására, így a döntést elnapolta, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánl. 

Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag kérdése: Meddig lehet benyújtani ezt a pályázatot? 
 
Gál József polgármester válasza: A pályázati felület június 30-án nyílik meg, az első szakasz július 13-án fog 
zárulni, azon lesznek, hogy az első benyújtási szakaszhatáridejéig megtörténjen a pályázat benyújtása. A pályázati 
keret bruttó 300 millió forint. A 065 hsz-ú út költségvetését még nem látták, de bízik benne, hogy belefér az 
Erzsébeti erdő út alapozása, vagy a Kossuth út legvégén az út kiépítése. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadja. Kéri a 
VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásának elnapolását, 
melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2021. (VI. 22.) önkormányzati határozata 
 
VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásának 
elnapolásáról 
 
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 hozza: 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi 
közutak fejlesztésére kiírt pályázatra a támogatási igény benyújtásáról szóló döntését elnapolja.  

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

 
 
IV. NAPIREND: 

VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester elmondja, hogy a VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak 
fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés elnapolása miatt javasolja a VP6-7.2.1.1-21 felhívási 
kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására 
gazdasági szervezet kiválasztásáról szóló napirend elnapolását is. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a VP6-
7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a döntést elnapolta, 
melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánl. 

Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
 
Varga Márta testületi tag: Kéri, hogy a legközelebbi előterjesztés készítésekor legyen feltüntetve mind a három 
gazdasági szervezet árajánlata. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadja. Kéri a 
VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásának elnapolását, 
melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
142/2021. (VI. 22.) önkormányzati határozata 
 
VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátására gazdasági szervezet kiválasztásának elnapolásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi 
közutak fejlesztése című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és a döntést elnapolja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

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

 
Mivel több napirend nem hangzott el, Gál József polgármester megköszöni a megjelenést az ülést berekeszti. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Gál József        Domány Katalin  
polgármester              jegyző 


