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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2021. július 7-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

151/2021. (VII. 7.) önk. hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 

152/2021. (VII. 7.) önk. hat. Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás 
megszüntető okiratának elfogadása 

153/2021. (VII. 7.) önk. hat. a 2021. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról 

154/2021. (VII. 7.) önk. hat. VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak 
fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról 

155/2021. (VII. 7.) önk. hat. VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak 
fejlesztése című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak 
ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról 

156/2021. (VII. 7.) önk. hat. a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlan 
önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról 

157/2021. (VII. 7.) önk. hat. Gál József polgármester személyes érintettségének bejelentéséről 

158/2021. (VII. 7.) önk. hat. Németh Lajos alpolgármester személyes érintettségének 
bejelentéséről 

159/2021. (VII. 7.) önk. hat. Árvai János képviselő tag személyes érintettségének 
bejelentéséről 

160/2021. (VII. 7.) önk. hat. Kaszonyi Mónika képviselő tag személyes érintettségének 
bejelentéséről 

161/2021. (VII. 7.) önk. hat. Oravecz Mihály képviselő tag személyes érintettségének 
bejelentéséről 

162/2021. (VII. 7.) önk. hat. Varga Márta képviselő tag személyes érintettségének 
bejelentéséről 

163/2021. (VII. 7.) önk. hat. a Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adása 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 7. napján, 16:30 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 Varga Márta 
testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol: Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Domány Katalin jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Gál József polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 5 fő 
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. (Varga Márta testületi tag az V. napirend megtárgyalásakor 
érkezett meg.) 
 
Gál József polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Képviselő-testület még egy napirendi pontot tárgyaljon meg az alábbiak szerint: 

6. A Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adása 

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
 
A napirendi pontokra tett javaslatról 

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

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 
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6. a Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adása 
Előadó: Gál József polgármester 

 
 

 
I. NAPIREND: 

Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás megszüntető okiratának elfogadása /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítéskén elmondja, hogy 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. Az összes pénzeszköz 7.663034 ft, ebből Tiszatenyő Község Önkormányzatát 2.554.345 ft., 
Kengyel Község Önkormányzatát 5.108.689 ft. illeti meg, de mivel a Kengyel Községi  Önkormányzatnak 
tartozása keletkezett a múltban, így 2.731.152 ft-ban fog részesülni. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás megszüntető okiratának elfogadásáról 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 a Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás 
megszüntető okiratának elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2021. (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 
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1. melléklet a(z) 152/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozathoz 
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II. NAPIREND: 
A 2021. évi összesített közbeszerzési terv módosítása /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester megkérte Domány Katalin jegyző asszonyt ismertette az előterjesztést. 
 
Domány Katalin jegyző asszony ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy minden 
év december 31. napjáig el kell fogadnia a Képviselő-testületnek a közbeszerzési tervet, amely utólag a 85/2021. 
(III. 25.) polgármesteri határozattal lett elfogadva. A közbeszerzési terv egy pályázatot érint a TOP-1.4.1-19-JN1-
2019-00035 Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen. A közbeszerzés lebonyolítást végző szervezet javasolta a 
közbeszerzési eljárás típusának módosítását. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 2021. 
évi összesített közbeszerzési terv módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a 
Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: 
 
Oravecz Mihály testületi tag kérdése: Mikor kezdődik el az építkezés? 
 
Gál József polgármester válasza: Jelenleg a Közbeszerzési Bírálóbizottság felállításánál tartanak. Úgy gondolja, 
hogy októberben kezdődnek el a munkálatok. 
 
Oravecz Mihály testületi tag kérdése: A következő tanévet már az új bölcsődében tudják kezdeni a gyerekek? 
 
Gál József polgármester válasza: Mindenféleképpen. 
 
Árvai János kérdése: Kompenzálás lesz a pályázat költségvetésében az építőanyagok árának növekedése miatt? 
 
Gál József polgármester válasza: E pályázat esetében nem tudja konkrétan megmondani, de bízik benne, hogy lesz 
kompenzálás. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja a 2021. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2021. (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: 
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1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Irattár 
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1. melléklet a(z) 153/2021. (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 
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III. NAPIREND: 

VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat benyújtása /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, a Képviselő-testület 
2021. június 22-i ülésén tárgyalta ezt az előterjesztést, akkor a döntést elnapolták, mivel a 065 hrsz-ú út mellett 
felvetődött további külterületi utak felújítása a pályázat keretén belül. A pályázat pontos költségvetése még nincs 
meg. Az idő rövidsége miatt nem tudnak a pályázatba újabb utak felújítását bele tenni. Eddig ez a pályázat minden 
évben kiírásra került (kivéve 2020. évet), úgy gondolja, hogy a jövőben próbáljanak részt venni ilyen jellegű 
pályázatban és minél több külterületi utakat felújítani. Javasolja, hogy most csak a Kengyel 065 hrsz-ú út felújítása 
kerüljön benyújtásra a pályázat keretében. 
 
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 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 a VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak 
fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2021. (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 
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IV. NAPIREND: 

VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátására gazdasági szervezet kiválasztása /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a legkedvezőbb 
ajánlat a Pannon Fejlesztő Kft-től érkezett, valamint ez a cég a pályázat írást díj mentesen végzi el, ha nyer a 
pályázat az önkormányzatnak csak a projektmenedzsmenti feladatok ellátásáért kell fizetnie. 
 
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 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 a VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak 
fejlesztése című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2021. (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-ú kivett saját 
használatú út megnevezésű ingatlan felújítására vonatkozóan, mely 1/1 arányban Kengyel Községi Önkormányzat 
tulajdonát képezi – megbízza a 
 

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, 
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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 

 
 

Varga Márta képviselő tag megérkezett, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak létszáma 6 főre nőtt. 

 
 
V. NAPIREND: 

a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása 
/írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő ingatlant, amely Kengyel településén található, költségmentesen az 
Önkormányzat részére átadja, ez a Kengyel, Kossuth út 40/a. szám alatti ingatlan. Az Önkormányzat átnézte a 
Magyar Állam tulajdonában lévő olyan ingatlanokat, amelyek Kengyel közigazgatási területén vannak. Két esetben 
is írtak nekik megkeresést, melyben további ingatlanokat kértek, de az Önkormányzat nemleges választ kapott rá. 
2021. július 15-ig kell nyilatkozni, hogy a szóban forgó ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésével az 
Önkormányzat kíván-e élni. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Magyar 
Falu Program keretében felajánlott ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
Árvai János testületi tag: Eléggé felújításra szorul az említett ingatlan. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlan 
önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2021. (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: 
 

3. 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. 
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4. 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 

 
VI. NAPIREND: 

a Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adása /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
(a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy megalakult a Kengyel Községi Önkormányzat 
Sportegyesület. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Kengyel 0159 hrsz-ú sporttelepet épülettel együtt 2024. június 
30. napjáig szeretné az Egyesület használni. 
 
Oravecz Mihály a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnök elmondja, hogy a minden egyes 
okiratot 2021. július 9-ig kell benyújtania az Egyesületnek a MLSz felé ahhoz, hogy a kis Bozsik programos 
gyerekeket tudják neveztetni július 12-i héttől. Az MLSz-hez kell benyújtani a pálya használati szerződést. A 
szerződést meg kell kötni, nem volt kitétel a szerződés hosszának idejére. 
Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes 
használatba adásáról szóló határozati javaslatot megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
Domány Katalin jegyző asszony elmondja, hogy az ingyenes használatba adási szerződést elkészítik, amelyben 
meg kell határozni, hogy a közüzemi és a rezsi költség kit fog terhelni. 
 
Gál József polgármester elmondja, hogy a kezdeti időben célszerűnek tartja, hogy az Önkormányzat vállalja át a 
közüzemi díjakat.  
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Gál József bejelenti a döntésben való személyes érintettségét és kéri a testületet döntsön, hogy a döntéshozatalból 
kizárja-e.  
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
157/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
 
Gál József polgármester személyes érintettségének bejelentéséről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése alapján – Gál József polgármestert 



13 

személyes érintettsége miatt, – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § 
(1) bekezdése értelmében – a Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló döntéshozatalból 
nem zárja ki.  
 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 

 
Németh Lajos alpolgármester bejelenti a döntésben való személyes érintettségét.  
 
Ezután Gál József polgármester javasolja, hogy Németh Lajos alpolgármestert személyes érintettsége miatt a 
döntéshozatalból ne zárják ki. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
 
Németh Lajos alpolgármester személyes érintettségének bejelentéséről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése alapján – Németh Lajos 
alpolgármestert személyes érintettsége miatt, – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. 
törvény 49. § (1) bekezdése értelmében – a Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló 
döntéshozatalból nem zárja ki.  
 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 

 
Árvai János képviselő tag bejelenti a döntésben való személyes érintettségét.  
 
Ezután Gál József polgármester javasolja, hogy Árvai János képviselő tagot személyes érintettsége miatt a 
döntéshozatalból ne zárják ki. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
 
Árvai János képviselő tag személyes érintettségének bejelentéséről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése alapján – Árvai János képviselő tag 
személyes érintettsége miatt, – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § 
(1) bekezdése értelmében – a Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló döntéshozatalból 
nem zárja ki.  
 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 

 
 

Kaszonyi Mónika képviselő tag bejelenti a döntésben való személyes érintettségét.  
 
Ezután Gál József polgármester javasolja, hogy Kaszonyi Mónika képviselő tagot személyes érintettsége miatt a 
döntéshozatalból ne zárják ki. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
 
Kaszonyi Mónika képviselő tag személyes érintettségének bejelentéséről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése alapján – Kaszonyi Mónika képviselő 
tag személyes érintettsége miatt, – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. 
§ (1) bekezdése értelmében – a Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló döntéshozatalból 
nem zárja ki.  
 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 

 
Oravecz Mihály képviselő tag bejelenti a döntésben való személyes érintettségét.  
 
Ezután Gál József polgármester javasolja, hogy Oravecz Mihály képviselő tagot személyes érintettsége miatt a 
döntéshozatalból ne zárják ki. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
 
Oravecz Mihály képviselő tag személyes érintettségének bejelentéséről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése alapján – Oravecz Mihály képviselő 
tag személyes érintettsége miatt, – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. 
§ (1) bekezdése értelmében – a Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló döntéshozatalból 
nem zárja ki.  
 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 

 
 

 
Varga Márta képviselő tag bejelenti a döntésben való személyes érintettségét.  
 
Ezután Gál József polgármester javasolja, hogy Varga Márta képviselő tagot személyes érintettsége miatt a 
döntéshozatalból ne zárják ki. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
162/2021. (VII. 7.) önkormányzati határozata 
 
Varga Márta képviselő tag személyes érintettségének bejelentéséről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése alapján – Varga Márta képviselő tag 
személyes érintettsége miatt, – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § 
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(1) bekezdése értelmében – a Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló döntéshozatalból 
nem zárja ki.  
 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 

 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja a Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról 
szóló határozati javaslatot. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
163/2021. (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 

 
 

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

K.m.f. 
 
 
 

Gál József        Domány Katalin  
polgármester              jegyző 


