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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 26. napján, 16:00 
órakor megtartott rendes NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Kengyel Község Polgármesteri Hivatala nagytanácskozó terme 
(5083 Kengyel, Szabadság út 10.) 
 
 
Jelen vannak:    Gál József polgármester valamint 

Kaszanyi Mónika, Oravecz Mihály és Varga Márta testületi tagok. 
 

Az ülésről távol maradt: Németh Lajos alpolgármester, Árvai János és Tóthné Rácz Zsuzsanna testületi 
tagok. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Domány Katalin az önkormányzat jegyzője 
Kovácsné Jancsovics Krisztina  az önkormányzat megbízott gazdaságvezetője 
Fejes János TRV Zrt. víztermelési ágazatvezetője 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Lakosság részéről: 1 fő 
 
 
Gál József polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 4 fő megjelent az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Ezután Gál József polgármester kéri a képviselőket, ha van interpellációs kérdésük tegyék meg. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Gál József polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, 
hogy a testület még két napirendi pontot tárgyaljon meg az alábbi sorrend szerint: 
 
Nyílt ülés: 

1. A 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 
2. Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés 

módosítása 
3. Két ülés közötti tájékoztató 
4. A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről 
5. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására 

kiírt pályázat benyújtására 
6. A fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnéséről 
7. Az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról szóló 14/2015. (VIII. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2021. (VIII. 26.) 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. A 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 
Előadó:  Gál József polgármester 
 

2. Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési 
szerződés módosítása 
Előadó:  Gál József polgármester 
 

3. Két ülés közötti tájékoztató 
Előadó:  Gál József polgármester 

 
4. A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről 

Előadó:  Gál József polgármester 
 

5. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatására kiírt pályázat benyújtására 
Előadó:  Gál József polgármester 

 
6. A fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnéséről 

Előadó:  Gál József polgármester 
 

7. Az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról szóló 14/2015. (VIII. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó:  Gál József polgármester 
 
 

 
I. NAPIREND: 

A 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
Meghívott vendég: Fejes János, TRV Zrt. víztermelési ágazatvezető 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 

Fejes János TRV Zrt. víztermelési ágazatvezető elmondja, hogy a településen 6 kút van, de ebből 
hármat nem használnak. Ezek a kutak 1985-ben lettek fúrva, ezért időszerű lenne a felújítása. 
Úgy tudja, a faluban nem volt még kiemelkedő probléma a vízminőségével. A két helyi 
munkatársával meg van elégedve. Érdeklődik az önkormányzat KEOP pályázatával 
kapcsolatban. 
Gál József polgármester elmondja, hogy 2018-ban fogadta el az akkori testület az ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósításáról szóló határozatot, de az ügy a mai napig áll. Az a tapasztalat, hogy a bérleti 
díj fizetésekor a TRV Zrt-től kap az önkormányzat egy levelet és számlát a szivattyú problémájáról, amit 
természetesen a bérleti díj terhére javíttatnak meg. Kéri a TRV Zrt-t, hogy az eszköz meghibásodását 
jelezzék az önkormányzat felé, hogy részt vegyen a probléma helyreállításánál. 
 
Fejes János TRV Zrt. víztermelési ágazatvezető elmondja, hogy továbbítja a kérést az illetékes 
kollegának. 
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Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő- testületnek. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
Varga Márta képviselő tag: Vízminőségi probléma néha fordul elő, de nem gyakori. Folyamatosan van 
víz. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Benne is felmerült, hogy a szivattyú cseréjekor, javításakor az 
Önkormányzat műszakis kollégája is részt vegyen. Szeretnének ezekre a dolgokra fizikailag is rálátni, 
nem csak papíron, hogy az önkormányzat jogosan várja az elvégzett munkálatokról a számlát. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja a KGY-IV víziközmű-rendszer 2022-2036. évi 
Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2021. (VIII. 26.) önkormányzati határozata 
 
A KGY-IV víziközmű-rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által 
benyújtott, a KGY-IV víziközmű-rendszer 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét 
elfogadja és jóváhagyja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t a 
KGY-IV víziközmű-rendszer 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási 
tervrészének a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő benyújtásával. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további szükséges 
intézkedések, valamint a nyilatkozat és a meghatalmazás megtételére és azok aláírására. 
 

Határidő: 2021. szeptember 6. 

Felelős: polgármester 

 

Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
6. Irattár 
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1. melléklet a(z) 182/2021. (VIII. 26.) önkormányzati 
határozathoz
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Ezután polgármester úr szavazásra bocsátja a TTK-SZV víziközmű-rendszer 2022-2036. évi Gördülő 
Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
183/2021. (VIII. 26.) önkormányzati határozata 
 
A TTK-SZV víziközmű-rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által 
benyújtott, a TTK-SZV víziközmű-rendszer 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét 
elfogadja és jóváhagyja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t a 
TTK-SZV víziközmű-rendszer 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási 
tervrészének a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő benyújtásával. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további szükséges 
intézkedések, valamint a nyilatkozat és a meghatalmazás megtételére és azok aláírására. 
 

Határidő: 2021. szeptember 6. 

Felelős: polgármester 

 

Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
6. Irattár 
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1. melléklet a(z) 183/2021. (VIII. 26.) önkormányzati 
határozathoz
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II. NAPIREND: 
Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés 
módosítása /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Domány Katalin jegyző asszony ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 
a szennyvízzel kapcsolatosan módosításra kerül a bérleti-üzemeltetési szerződés, melynek 1 és 2 
melléklete képezi a vagyontárgyakat. A pénzügyes kolleganő ezeket a vagyontárgyakat leegyeztette a 
TRV Zrt.-vel, de csak papíron látjuk ezeket az eszközöket, de fizikálisan nem. 2018. óta nem történt 
változás.  

Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás 
szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
184/2021. (VIII. 26.) önkormányzati határozata 
 
 
közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés 
módosítása 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel a 
közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés 
módosítását jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a szerződés aláírására. 
 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
6. Tiszatenyő Községi Önkormányzat 5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26. 
7. Irattár 
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III. NAPIREND: 

Két ülés közötti tájékoztató /szóban/  
Előadó: Gál József polgármester  
 
Gál József polgármester úr az előző rendes ülés óta hozott legfontosabb döntésekről az alábbiakban 
tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet: 
 
A Képviselő-testület a 2021. június 29-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbiakról döntött: 

 Gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés meghosszabbításáról. 

 Gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról. 
 Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben történő közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló 

szerződés meghosszabbításáról. 
 Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben történő közétkeztetési feladatok ellátásáról. 

A Képviselő-testület a 2021. július 7-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbiakról döntött: 

 Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás megszüntető okiratának elfogadásáról. 
 A 2021. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról. 

A módosítás jogszabályi változások miatt vált szükségessé és az eljárás típusát változtatták meg. 
 VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat 

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

projektmenedzsmenti feladatainak ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról. 
A Képviselő-testület a PANNON FEJLSZTŐ Kft-t választotta ki. 

 A Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésének 
támogatásáról. 

 A Kengyel 0159 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról.  
A Képviselő-testület a 2021. július 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbiakról döntött: 

 A Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat keretében az utak felújítására, szilárd 
burkolattal történő ellátására, portalanítására vonatkozó ajánlatkérésről. 

A Képviselő-testület a 2021. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbiakról döntött: 

 A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei 
férőhelyek bővítése Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérésről. Vass 
Józsefnek, Erdős Ferencnek és Varga Zsoltnak küldték ki az árajánlatot. A meghatározott 
időpontig nem érkeztek be az ajánlatok, így 2021. augusztus 2-án a Képviselő-testület újra 
döntött ebben a z ügyben. 

 A Kengyel, Szabadság út, Kossuth Lajos út, Rákóczi út és Thököly út kátyúzási feladatainak 
ellátására vonatkozó ajánlatkérésről. 

 A Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat műszaki ellenőri feladatainak 
ellátására vonatkozó ajánlatkérésről. 

 A Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat keretében az utak felújítására, szilárd 
burkolattal történő ellátására, portalanítására gazdasági szervezet kiválasztásáról. 
A Képviselő-testület a TUBI-HANI Kft-t választotta ki, megbízható vállalkozó.  

 A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde minibölcsődei intézményegysége szakmai 
programjának jóváhagyásáról. 

A Képviselő-testület a 2021. augusztus 2-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbiakról döntött: 
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 A Kengyel, Szabadság út., Kossuth Lajos út, Rákóczi út és Thököly út kátyúzási feladatainak 
ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról. 
A Képviselő-testület a TUBI-HANI Kft-t választotta ki. A cég bruttó 2.500.000 forintért végezte 
el a kátyúzási munkákat, melyre 2 év garancia van. A feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi 
fedezet a Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás vagyonfelosztása során 
visszakapott összegből lett biztosítva. 

 A Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kódszámú, út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása – 2021 című nyertes pályázat műszaki ellenőri feladatainak 
ellátására vállalkozó kiválasztásáról. 
A Képviselő-testület Nagy Imre egyéni vállalkozót választotta ki. 

 A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek 
bővítése Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ismételt ajánlatkérésről. 

A Képviselő-testület a 2021. augusztus 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbiakról döntött: 
 A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek 

bővítése Kengyelen” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok ellátására vállalkozó kiválasztásáról. 
A Képviselő-testület a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Nagy Sándort választotta ki. 

 A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámmal nyilván tartott, „Bölcsődei férőhelyek 
bővítése Kengyelen” című pályázat közbeszerzési eljárásában a Közbeszerzési Bírálóbizottság 
tagjainak megválasztásáról. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a pénzügyi szakértelemet 
Kovácsné Jancsovics Krisztina, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemet Nagy Sándor 
építészmérnök és a közbeszerzési és jogi szakértelemet Dr. Fülöp Gyula felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó képviselje. 

 A Kengyel 1471 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról. Korábban általános iskolaként 
volt bejegyezve, most turisztikai központként. 

 A Turisztikai Központ bérleti díjának megállapításáról. Úgy döntött a Képviselő-testület, hogy 
Bagimajorban a Turisztikai Központban a rendezvény termet és a hozzátartozó kiegészítő 
helységeket rendezvényenként 50.000 ft-ban állapította meg. 10.000 ft a fényképezkedés esetén. 
Azóta tartottak a Turisztikai Központban lakodalmat, nagy siker volt, az épületre vigyáztak, 
káresemény nem történt. 

 
Gál József polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el.  
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
185/2021. (VIII. 26.) önkormányzati határozata 
 
Két ülés közötti tájékoztató 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közötti tájékoztatóját 
e l f o g a d j a .  
 
 

IV. NAPIREND: 

A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
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Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja a Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének 
értékesítéséről szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
186/2021. (VIII. 26.) önkormányzati határozata 
 
a Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) 
bekezdésére figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/1 arányban a tulajdonát képező Kengyel 1253 
hrsz-ú, természetben Kengyel, Kolozsvári utca 1253 hrsz. alatt található kivett beépítetlen terület és 
adótorony megnevezésű ingatlan 200 m2 nagyságú részérét nem kívánja értékesíteni. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 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 Antenna Kft. 1068 Budapest, Benczúr utca 47. 
6. Irattár 

 

 
 

V. NAPIREND: 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására 
kiírt pályázat benyújtására /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az 
eddigi gyakorlat szerint barnakőszénnel támogatták a lakosságot, ez egyszerű volt és ki volt mérve, de az 
volt a probléma, hogy nem mindenki élt vele, mivel a lakosság nagy része fával fűt. Ezért javasolja a 
lombos tűzifa beszerzését. Mivel tavaly nem lett felhasználva a támogatási összeg, ezért visszafizetési 
kötelezettsége van az önkormányzatnak. 

Domány Katalin jegyző asszony elmondja, hogy a saját erő fedezete a szociális célra kapott normatívából 
lesz finanszírozva. Ha megkapják a támogatást, rendeletet kell alkotni a Képviselő-testületnek. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 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. 
 
Hozzászólás: 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Az előterjesztés rövid és értelmezhető, számszakilag megállja a helyét. 
Szimpatikus számára az a mondat, hogy „Tűzifavásárlás esetén minőségi követelmény, hogy a támogatást 
az önkormányzat +/-5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a 
megvásárlására fordíthatja.” Tetszik neki, hogy konkrétan le van fektetve a tüzelő nagysága. Véleménye 
szerint, ha megérkezik ez a szállítmány, az erdei m3 kiméréséhez kalodát kell készíteni, hogy a 
kiosztásnál minden korrekt legyen és a tűzifát pontosan tudják majd kimérni. 
 
Varga Márta képviselő tag: Úgy gondolja, hogy amikor a lakos értesül, hogy jogosult a szociális célú 
tüzelőanyag támogatásra, akkor mondani kell neki, hogy személyesen is elviheti a tűzifát és neki kell 
gondoskodnia az összevágásáról. Azért tértek át a barnakőszénre az elmúlt években, mert amikor az 
önkormányzat tűzifával támogatta a lakosokat, azt szerették volna, hogy vágja össze az önkormányzat.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
187/2021. (VIII. 26.) önkormányzati határozata 
 
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt 
pályázat benyújtására 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által – 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt pályázatra az alábbi döntést hozza: 
 

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 364 erdei m3 (keménylombos 
fafajta) mennyiségre vonatkozóan. 
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2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületre a pályázathoz szükséges – 364 erdei m3 x 
1.000,- Ft+áfa mértékű – 462.280,- Ft önerőt, valamint a kapcsolódó szállítási költségeket 
Kengyel Községi Önkormányzat költségvetéséből biztosítja. 

 
3. Kengyel Községi Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
4. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a további 

szükséges intézkedések és aláírások megtételére. 
 
Határidő: 2021. augusztus 31., 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 
6. Irattár 

 
 

VI. NAPIREND: 

A fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnéséről /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy egy 
másik fogorvosi szolgáltatóval folynak az egyeztetések a fogorvosi feladatok ellátásával kapcsolatban, és 
az ő általa szerződtetett fogorvosa valószínűleg a szolgálati lakást is igényelni fogja. 

 
Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnéséről 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 fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladatellátási 
szerződés megszűnéséről szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
188/2021. (VIII. 26.) önkormányzati határozata 
 
a fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnéséről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladatellátási 
szerződés megszűnéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a FLASHDENT Bt. a 

fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződést hat hónap felmondási idővel, 2021. július 1. 
napjától felmondta. A felmondási idő 2021. december 31. napjával jár le. 
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2. A FLASHDENT Bt-nek 2021. december 31. napjáig van lehetősége, hogy értékesítse a működtetési 

jogát. 
 
3. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a további 

szükséges intézkedések és aláírások megtételére. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Gál József polgármester 
 
Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. Gál József polgármester 
3. Domány Katalin jegyző 
4. FLASHDENT Bt. 
5. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
7. Országos Kórházi Főigazgatóság 
8. Irattár 

 
 
VII. NAPIREND: 

Az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról szóló 14/2015. (VIII. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában több hektárnyi föld van, amit eddig haszonbérbe vagy rekreációs célú 
használatra adott. A 02 és 2012 hrsz-ú területeket szeretné az önkormányzat visszavenni használatra. 
Azon területek, melyek a földhivatalnál nem szántóföldként vannak nyilvántartva, azok szerződéseit 
kívánja meghosszabbítani, annyi módosítással, hogy az eddigi 5 év helyett csak 1 évre. A bérbeadás 
feltételei is humánusabb lenne. A veszélyhelyzet miatt a bérleti díjon emelni nem lehet. 

Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról szóló 14/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésén javasolta, 
hogy egy ülés keretében beszéljék át az összes Képviselő-testületi tag jelenlétében azokat a hatásköröket, 
amelyeket a testülettől átkíván venni a polgármester úr. Mint kiderült ezt mindig az aktuális helyzet adja, 
hogy mik azok a dolgok, amik áttestálhatók a polgármester úr hatáskörébe, de ha előre láthatóak lesznek 
ilyen dolgok, beszéljék meg. Egy dologhoz ragaszkodtak amikor sikerült újonnan megalakulniuk, hogy 
minden átlátható, nyomon követhető, számon kérhető legyen. De úgy gondolja, ha korrekten és időben 
lesznek tájékoztatva a képviselő-testület tagjai, nem lesz kifogás a hatáskör átruházás ellen.  
 
Gál József polgármester: A döntéseiről a Képviselő-testület irányába beszámolási kötelezettsége van. A 
veszélyhelyzet ideje alatt hozott fontosabb döntéseiről folyamatosan tájékoztatta a testületi tagokat. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról 
szóló 14/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az 
alábbi rendeletet. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról szóló 14/2015. (VIII. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdése 
a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a mező- és 
erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény rendelkezéseire – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
1. § Hatályát veszti Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 
földek hasznosításáról szóló 14/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 
2. § (4) bekezdésének a) pontja. 
 
2. § A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. § (5) A bérbeadás időtartama 1 gazdasági év, amely időtartam a bérlőnek a szerződés lejártát 
megelőző 60 nappal korábban benyújtott írásbeli kérelmére többször meghosszabbítható. A bérlet 
szempontjából a gazdasági év október 1. napjától a következő év szeptember 30. napjáig tart.” 
 
3. § A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6. § (2) Rekreációs célból földterület természetes személy bérlő részére csak akkor adható bérbe 
területbérleti szerződés keretében, ha a bérlő állandó lakcímmel rendelkezik a településen.” 
 
4. § A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7. § (2) A mezőgazdasági földterület bérbeadásáról szóló döntés meghozatala a polgármester 
hatáskörébe tartozik.” 
 
5. § (1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető 
rendelkezéseket tartalmaz. 
 
Kengyel, 2021. augusztus 27. 
 
 
 

Gál József 
polgármester 

Domány Katalin 
jegyző 

 
 
A rendeletet a képviselő-testület a 2021. augusztus 26-ai ülésén fogadta el. 
A rendelet 2021. augusztus 27-én került kihirdetésre. 
 

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

K.m.f. 
 
 
 

Gál József        Domány Katalin  
polgármester             jegyző 

 


