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Kengyel Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének 
2022. április 28. napján megtartott nyilvános üléséről készült 

TÁRGYMUTATÓ
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83/2022. (IV. 28.) A Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

84/2022. (IV. 28.) Kengyel község 2021. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

85/2022. (IV. 28.) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2021. évben végrehajtott, 
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elfogadásáról
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szóló beszámoló elfogadásáról

89/2022. (IV. 28.) Németh Lajos alpolgármester személyes érintettségének bejelentéséről

90/2022. (IV. 28.) A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház 2022. évi 
munkatervének jóváhagyásáról

91/2022. (IV. 28.) Gál József polgármester személyes érintettségének bejelentéséről

92/2022. (IV. 28.) A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde intézményvezetői (magasabb 
vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

93/2022. (IV. 28.) A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről
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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 28. napján, 17:00 
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
Németh Lajos alpolgármester, Kaszanyi Mónika, Tóthné Rácz Zsuzsanna, Oravecz 
Mihály és Varga Márta testületi tagok.

Az ülésről távol maradt: Árvai János testületi tag

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Domány Katalin az önkormányzat jegyzője
Medgyesné Csatos Klára területi védőnő
Kozák Ferencné Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde intézményvezetője
Bajári Attila Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője
Müller Krisztián Községi Polgárőrség Egyesület elnöke
Tatár Pál Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke

Az ülésen részt vett meghívott vendégek: 
Vágner Ferencné az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság külsős tagja
Mikus Mihályné az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság külsős tagja
Bekker Gábor a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsős tagja

Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó titkársági ügyintéző

Gál József polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 6 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 még négy napirendet tárgyaljon meg a Képviselő-testület az alábbi sorrendben:

1. Két ülés közötti tájékoztató

2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról és Kengyel Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Kengyel község háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzeteinek megállapításáról szóló 17/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendeletének hatályon kívül helyezéséről

3. Az I. sz. Háziorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

4. A II. sz. Háziorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

5. A Fogorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

6. A Házi Gyermekorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról



3

7. A Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

8. Kengyel község 2021. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

9. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2021. évben végrehajtott, illetve a 
2022. éves munkaterv szerint elvégzendő feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

10. A Községi Polgárőrség Egyesület munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

11. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról

12. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház 2022. évi 
munkatervének jóváhagyásáról

13. A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) 
álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

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

15. A Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Út, híd kerékpárfogalmi 
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 című, MFP-UHK/2022 kódszámú 
támogatást nyert projekt megvalósításához a Kengyel, Liliom út és Tóth Árpád utca 
felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, portalanítására gazdasági szervezet 
kiválasztásáról

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A napirendekre vonatkozó írásos anyagot mindenki megkapta.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az 
alábbi határozatot.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2022. (IV. 28.) 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 .

N A P I R E N D E K:
Nyílt ülés:

1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó:  Gál József polgármester

2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási 
körzetek megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról és Kengyel 
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Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kengyel község háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteinek megállapításáról szóló 17/2012. (XI. 
30.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Előadó:  Gál József polgármester

3. Az I. sz. Háziorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó:  Gál József polgármester

4. A II. sz. Háziorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó:  Gál József polgármester

5. A Fogorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó:  Gál József polgármester

6. A Házi Gyermekorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 Előadó:  Gál József polgármester

7. A Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó:  Gál József polgármester

8. Kengyel község 2021. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó:  Gál József polgármester

9. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2021. évben végrehajtott, 
illetve a 2022. éves munkaterv szerint elvégzendő feladatokról szóló beszámoló 
elfogadásáról
Előadó:  Gál József polgármester

10. A Községi Polgárőrség Egyesület munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó:  Gál József polgármester

11. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó:  Gál József polgármester

12. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház 2022. évi 
munkatervének jóváhagyásáról
Előadó:  Gál József polgármester

13. A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde intézményvezetői (magasabb 
vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
Előadó:  Gál József polgármester

14. A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről
Előadó:  Gál József polgármester

15. A Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Út, híd kerékpárfogalmi 
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 című, MFP-UHK/2022 
kódszámú támogatást nyert projekt megvalósításához a Kengyel, Liliom út és Tóth 
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Árpád utca felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, portalanítására gazdasági 
szervezet kiválasztásáról
Előadó:  Gál József polgármester

I. 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 2022. április 12-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbiakról döntött:
 A TOP_Plusz1.2.3-21-JN1 felhívási kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” című pályázat 

benyújtásához megalapozó dokumentum készítésére gazdasági szereplő kiválasztásáról. A 
felkért gazdasági szereplők közül a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t választotta a Képviselő-
testület.

 A TOP_Plusz 1.2.3-21-JN1 felhívási kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” című 
pályázat benyújtásához koncepció terv, illetve engedélyes (amennyiben releváns) és kiviteli 
tervdokumentáció készítésére gazdasági szereplő kiválasztásáról. A felkért gazdasági 
szereplők közül a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó GEOVONAL Kft.-t választotta a 
Képviselő-testület.

 A TOP_Plusz1.1.1-21-JN1 felhívási kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat 
benyújtásához megalapozó dokumentum (üzleti terv) készítésére gazdasági szereplő 
kiválasztásáról. A felkért gazdasági szereplők közül a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t választotta a 
Képviselő-testület.

 A TOP_Plusz 1.1.1-21-JN1 felhívási kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat 
benyújtásához koncepció terv, illetve engedélyes (amennyiben releváns) és kiviteli 
tervdokumentáció készítésére gazdasági szereplő kiválasztásáról. A felkért gazdasági 
szereplők közül a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Nagy Sándort választotta a Képviselő-
testület.

 Az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtásáról.

 A TOP_Plusz 2.1.1-21 felhívási kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése című támogatást nyert pályázat megvalósításához engedélyes és kiviteli 
tervek készítésre vonatkozó ajánlatkérésről.

 A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámú, „Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Kengyelen” című támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó építési pótmunka 
feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérésről.

A Képviselő-testület a 2022. április 19-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbiakról döntött:
 A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 

fejlesztése – 2022 című, MFP-OJKJF/2022 kódszámú támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó játszótéri eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlatkérésről.
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A Képviselő-testület a 2022. április 22-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbiakról döntött:
 A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 

fejlesztése – 2022 című, MFP-OJKJF/2022 kódszámú támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó játszótéri eszközbeszerzésre gazdasági szervezet 
kiválasztásáról. A felkért gazdasági szereplők közül a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Fair 
Play Trade Kft.-t választotta a Képviselő-testület.

 A TOP_Plusz 2.1.1-21 felhívási kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése című támogatást nyert pályázat megvalósításához engedélyes és kiviteli tervek 
készítésére gazdasági szervezet kiválasztásáról. A felkért gazdasági szereplők közül a 
legkedvezőbb árajánlatot benyújtó DECONIM Kft.-t választotta a Képviselő-testület.

 A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonosítószámú, „Bölcsődei férőhelyek bővítése 
Kengyelen” című támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó építési pótmunka 
feladatok ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról. A felkért gazdasági szereplők közül 
a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó KTSZ-REB Kft.-t választotta a Képviselő-testület. 

 A Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Út, híd kerékpárfogalmi 
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 című, MFP-UHK/2022 kódszámú 
támogatást nyert projekt megvalósításához a Kengyel, Liliom út és Tóth Árpád utca 
felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, portalanítására vonatkozó ajánlatkérésről. 
A Képviselő-testület a KISINVEST Kft.-t, a HENGERELT Kft.-t és a TUBI-HANI Kft.-t 
kérte fel ajánlattételre. 

Gál József polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett elfogadta.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2022. (IV. 28.) 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 .

II. NAPIREND:

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról és Kengyel Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Kengyel község háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzeteinek megállapításáról szóló 17/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendeletének hatályon kívül helyezéséről /írásban/
Előadó:  Gál József polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Domány Katalin jegyző asszony az írásos előterjesztést ismertette, szóbeli kiegészítésként elmondja, 
hogy 2021. évben törvényességi felhívással élt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztálya, mivel a hatályban lévő rendelet nem 
megfelelő. Nem tartalmazta azokat a kötelező tartalmi elemeket és nem olyan formában, melyet a 
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magasabb szintű jogszabály előír erre vonatkozóan, illetve nem tért ki részletesen azon témakörökre, 
amelyet az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény előír. A rendelet-tervezet 
megküldésre került véleményezés céljából az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály, illetve a Magyar Orvosi Kamara részére. Azért került most a Képviselő-
testület elé a rendelet-tervezet, mivel az utolsó vélemény a napokban érkezett meg az Önkormányzat 
részére. Minden szerv egyetértett a rendelet-tervezetben foglaltakkal.

Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási 
körzetek megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról és Kengyel Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Kengyel község háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és 
védőnői körzeteinek megállapításáról szóló 17/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének hatályon 
kívül helyezésére vonatkozó 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 megalkotja az 
alábbi rendeletet.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Országos Kórházi Főigazgatóság, Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, továbbá 
az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pont db) 
alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara véleményének 
kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Egészségügyi alapellátás

1. Az egészségügyi alapellátás körzetei

1. § (1) A felnőtt-háziorvosi körzeteket száma: 2, azok lehatárolását a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza.
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(2) A gyermek-háziorvosorvosi körzet száma: 1. A körzethatár Kengyel község közigazgatási területe.
(3) A fogorvosi körzet száma: 1. A körzethatár Kengyel község közigazgatási területe.
(4)Az iskola-egészségügyi körzet száma: 1. A körzethatár Kengyel község közigazgatási területe.
(5) A védőnői körzetek száma: 2, azok lehatárolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(6) Az iskola védőnői feladatokat mind két körzet ellátja.

2. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

2. §Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Kengyel Községi Önkormányzat az EMERGENCY 
SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött vállalkozási szerződés keretében 
biztosítja munkanapokon, a nappali rendelések befejezése után16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, 
illetve pihenőnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, 
teljes 24 órában.

II. Fejezet
Záró rendelkezések

3. §(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidőben hatályát veszti 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kengyel község háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteinek megállapításáról szóló 17/2012. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelete.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető 
rendelkezéseket tartalmaz.

Kengyel, 2022. április 29.

Gál József
polgármester

Domány Katalin
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2022. április 28-ai ülésén fogadta el.
A rendelet 2022. április 29-én került kihirdetésre.

Domány Katalin
jegyző
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1. melléklet a(z) 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Felnőtt-háziorvosi körzetek

I. számú háziorvosi körzet:
Kinizsi út
Vasvári út
Damjanich út
Jókai út
Hunyadi út 1–23 és 2–22-ig
Ady Endre út 1-19. és 2-18-ig
Szabadság út 1-5. és 2-14-ig
Zrínyi út
Áchim út
Petőfi út 1/A-9. és 2-8-ig
Rákóczi út 1-11. és 2-12-ig
Thököly út 
Dózsa György út 1-13. és 2-28-ig
Béke út 1-19. és 2-14-ig
Liliom utca 1-11. és 2-10-ig
Vörösmarty út 1/A-1. és 2-6-ig
Bajcsy Zsilinszky út 82-a végéig
Kossuth Lajos út 2- 208. és 169-291-ig
Kolozsvári út
Bagimajor
Bem apó telep

II. számú háziorvosi körzet:
Kossuth Lajos út 1-167.
Hunyadi út 25-43. és 24-44-ig
Ady Endre út 21-41. és 20-42-ig
Szabadság út 7-29. és 16-40-ig
Tavasz utca
Petőfi út 11-35. és 10-50-ig
Rákóczi út 13-21. és 14-44-ig
Dózsa György út 15-31. és 30-64-ig
Béke út 21-25. és 16-28-ig
Liliom utca 13-17/A. és 12-22-ig
Vörösmarty út 3.
Bajcsy Zsilinszky út 1-143. és 2-80-ig
Táncsics Mihály út
Arany János út 
József Attila út
Rózsaköz
Temető út
Széchenyi út
Bartók Béla út
Cseberér
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OFI-major
Újkút-dűlő
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2. melléklet a(z) 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Védőnői körzetek

I. számú védőnői körzet:
Kinizsi út
Vasvári út
Damjanich út
Jókai út
Hunyadi út 1–23 és 2–22-ig
Ady Endre út 1-19. és 2-18-ig
Szabadság út 1-5. és 2-14-ig
Zrínyi út
Áchim út
Petőfi út 1/A-9. és 2-8-ig
Rákóczi út 1-11. és 2-12-ig
Thököly út 
Dózsa György út 1-13. és 2-28-ig
Béke út 1-19. és 2-14-ig
Liliom utca 1-11. és 2-10-ig
Vörösmarty út 1/A-1. és 2-6-ig
Bajcsy Zsilinszky út 82-a végéig
Kossuth Lajos út 2- 208. és 169-291-ig
Kolozsvári út
Bagimajor
Bem apó telep
Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola Kengyel, Kossuth út 100. – felső tagozat
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde Kengyel, Áchim út 12. – gyermekek 50%-a

II. számú védőnői körzet:
Kossuth Lajos út 1-167.
Hunyadi út 25-43. és 24-44-ig
Ady Endre út 21-41. és 20-42-ig
Szabadság út 7-29. és 16-40-ig
Tavasz utca
Petőfi út 11-35. és 10-50-ig
Rákóczi út 13-21. és 14-44-ig
Dózsa György út 15-31. és 30-64-ig
Béke út 21-25. és 16-28-ig
Liliom utca 13-17/A. és 12-22-ig
Vörösmarty út 3.
Bajcsy Zsilinszky út 1-143. és 2-80-ig
Táncsics Mihály út
Arany János út 
József Attila út
Rózsaköz
Temető út
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Széchenyi út
Bartók Béla út
Cseberér
OFI-major
Újkút-dűlő
Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola Kengyel, Kossuth út 100. – alsó tagozat
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde Kengyel, Áchim út 12. – gyermekek 50%-a
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III. NAPIREND:
Az I. sz. Háziorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról /írásban/
Előadó:  Gál József polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 
viszonylag flottul megy a munka mindkét háziorvosi körzetben. Mindkét háziorvos viszonylag 
elégedett az ellátottságukkal, ehhez nagy részben hozzájárult a Magyar Falu Program keretében 
elnyert támogatási összeg is, melyből sikerült tovább fejleszteni főleg az informatikai részt. Két 
egymás utáni évben nyert az Önkormányzat a Magyar Falu Programon. Régóta probléma az orvosi 
rendelő vonalas telefonja, a lakosság részéről több panasz is érkezett. Mostanra sikerült megoldani ezt 
a problémát. Hamarosan elkészül az orvosi szolgálati lakás felújítása és kiírásra kerül az orvosi 
álláshelyre a pályázat. Bízik benne, hogy sikerül találni háziorvost. Nem egy optimális helyzet, hogy 
két helyettesítő orvos van.

Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság az I. sz. Háziorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó 
előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Hozzászólás:
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag: A héten két napon a délelőtt folyamán nem tudott bejutni az 
orvosi rendelőbe orvosi beutalóért, mert zárva volt. Egy rendelő nem lehet zárva.

További 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
79/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
az I. sz. Háziorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. sz. Háziorvosi Szolgálat munkájáról szóló 
beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

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. I. sz. Háziorvosi Szolgálat 5083 Kengyel, Kossuth út 139.
5. Irattár
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1. melléklet a(z) 79/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozathoz
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IV. NAPIREND:
A II. sz. Háziorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról /írásban/
Előadó:  Gál József polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

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

Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság az II. sz. Háziorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó 
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
80/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
a II. sz. Háziorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. sz. Háziorvosi Szolgálat munkájáról szóló 
beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

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. II. sz. Háziorvosi Szolgálat 5083 Kengyel, Kossuth út 139.
5. Irattár
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1. melléklet a(z) 80/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozathoz
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V. NAPIREND:
A Fogorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

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

Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a Fogorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó 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
81/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
a Fogorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fogorvosi Szolgálat munkájáról szóló 
beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

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. Fogorvosi Szolgálat 5083 Kengyel, Tavasz utca 16.
5. Irattár
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1. melléklet a(z) 81/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozathoz
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VI. NAPIREND:

A Házi Gyermekorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról /írásban/
Előadó: Gál József polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

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

Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a Ház Gyermekorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó 
előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdést tett fel:
Tóthné Rácz Zsuzsanna testületi tag kérdése: A gyermekorvosi rendelőben a falakat ki kellene festeni. 
Ez megoldható lenne az idén?

Gál József polgármester válasza: A közfoglalkoztatott dolgozókkal meg tudják majd oldani a festést. 

További 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
82/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
a Ház Gyermekorvosi Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Házi Gyermekorvosi Szolgálat munkájáról 
szóló beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

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. Házi Gyermekorvosi Szolgálat 5083 Kengyel, Kossuth út 139.
5. Irattár
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1. melléklet a(z) 82/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozathoz
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VII. NAPIREND:

A Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról /írásban/
Előadó: Gál József polgármester
Meghívott vendég: Medgyesné Csatos Klára területi védőnő
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

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

Medgyesné Csatos Klára területi védőnő elmondja, Kengyel településen két védőnői körzet van, 
melyet már tíz éve egyedül visz. Nincsenek kirívó esetek. Az óvodával, iskolával, házi orvosokkal jó 
kapcsolatot ápol. A gyermek háziorvossal is jó a kapcsolata. 2015. év óta gyakorlati oktatást végez. A 
védőnői szolgálat nagyon jól felszerelt, az eszközöket a Magyar Faluprogram pályázat keretén belül 
sikerült beszerezni. Örül, hogy sikerült CTG gépet is beszerezni. Az önkormányzat segítségével 
szűrővizsgálatokat is tud szervezni, amit az önkormányzatnak ezúton szeretné megköszöni.

Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Hozzászólás, kérdés:
Németh Lajos képviselő tag: Véleménye szerint nagy gondot okoz a gyerek létszám.

Medgyesné Csatos Klára területi védőnő: Sajnos sokan bizonytalan helyzetbe kerültek. Sok új lakos 
van Kengyelen.

Gál József polgármester kérdése: Mennyire tud összedolgozni a szülőkkel?

Medgyesné Csatos Klára területi védőnő válasza: Büszke erre a településre. Jól együtt tudott dolgozni 
a szülőkkel a Covid járvány ideje alatt is. A bizalom meg van, 30 év alatt sikerült kialakulnia. Tudja 
kezelni a problémás helyzeteket.

További hozzászólás, kérdés 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
83/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnő Szolgálat munkájáról szóló 
beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

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

Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Gál József polgármester helyben,
3. Domány Katalin jegyző helyben,
4. Védőnői Szolgálat 5083 Kengyel, Kossuth út 139.
5. Irattár
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1. melléklet a(z) 83/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozathoz
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VIII. NAPIREND:

Kengyel község 2021. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról /írásban/
Előadó:  Gál József polgármester
Meghívott vendég: Bajári Attila a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

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

Bajári Attila a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője ismertette a beszámolót. Elmondja, hogy a 
regisztrált bűncselekmények száma csökkent. A településen is csökkent a bűncselekmények száma. Az 
eredményességi mutatót sikerült emelniük. Kengyel közigazgatási területén 2020. évben 10 kiemelten 
kezelt bűncselekmény került regisztrálásra, 2021. évben 4 eset. Ez kiváló eredménynek mondható. Két 
körzeti státuszuk van, de az egyik betöltetlen. A jelenlegi körzeti megbízottal meg van elégedve, munkája 
példaértékű. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi körzeti megbízott kiválóan el tudja látni a településnek a 
rendőri jelenlétét. Jó közbiztonság van a településen. Kiegyensúlyozott rendőri munka van. Megköszöni 
az Önkormányzat és a Községi Polgárőrség Egyesület együttműködését és támogatását.

Gál József polgármester úr megköszöni a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság munkáját.

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
84/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
Kengyel község 2021. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság által 
elkészített, Kengyel község 2021. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját jelen határozat 1. melléklete 
szerint elfogadja.

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. Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 143.
5. Irattár
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1. melléklet a(z) 84/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozathoz
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IX. NAPIREND:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2021. évben végrehajtott, illetve a 
2022. éves munkaterv szerint elvégzendő feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról /írásban/
Előadó:  Gál József polgármester
Meghívott vendég: Tatár Pál a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

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

Tatár Pál a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke ismertette a beszámolót. 
Elmondja, hogy a Szövetség önálló tagságból álló közhasznú tevékenységet folytató szervezet. A 
beszámolót munkaterv alapján készítik el. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság mellett működő Polgári 
Védelmi Szervezetrendszer feladata során a ifjúság és a lakosság védelmével foglalkozik. Részt vesznek 
különböző gyakorlaton. A munkájuk során a gyerekekre és lakosságra koncentrálnak. A Polgári Védelmi 
Szövetség tagjai az elvégzett feladatokat társadalmi munkában látják el. A Megyei Tűzoltó Szövetséggel 
jó kapcsolatot ápolnak.

Gál József polgármester megköszöni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 
munkáját.

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
85/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2021. évben végrehajtott, illetve a 2022. 
éves munkaterv szerint elvégzendő feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi 
Szövetség 2021. évben végrehajtott, illetve a 2022. éves munkaterv szerint elvégzendő feladatokról szóló 
beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

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. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 

5000 Szolnok, József Attila út 14.,
5. Irattár
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1. melléklet a(z) 85/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozathoz
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X. NAPIREND:
A Községi Polgárőrség Egyesület munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról /írásban/
Előadó:  Gál József polgármester
Meghívott vendég: Müller Krisztián Községi Polgárőrség Egyesület elnöke
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

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

Müller Krisztián Községi Polgárőrség Egyesület elnöke elmondja, hogy a lovas polgárőrök is járják a 
települést. Úgy gondolja, hogy innentől kezdve elég sok munkájuk lesz a külterületen, a 
takarmánylopások és a falopások miatt. Az önkormányzatnak köszönhetően most már az egyesületnek is 
van egy állandó helye. Meg vannak a szükséges eszközeik, vannak robogóik, melyek üzemképesek. 
Egyre több fiatal személy csatlakozik az egyesülethez. Lomtalanításkor sok probléma szokott lenni, mivel 
más településről érkező személyek a kihelyezett lomokat szétdobálják. Sajnos nem tudnak minden egyes 
háznál ott lenni és hogy ez a probléma az idén megoldódjon a Tiszatenyői polgárőrök segítségét fogja 
kérni. Pályázatot nyújtottak be egy éjjellátó készülékre, amely kamera rendszerű, ennek segítségével fel 
lehet venni a kukoricalopásokat és a falopásokat. Próbálják a lakosság igényét kielégíteni, a 
kerékpárlopásokat sikerült visszaszorítani.

Gál József polgármester megköszöni a Polgárőrség Egyesület eddigi munkáját. Továbbra is számítanak 
rájuk és kéri a kukoricatermeléskor is a segítségüket.

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
a Községi Polgárőrség Egyesület munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Polgárőrség Egyesület munkájáról szóló 
beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

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. Községi Polgárőrség Egyesület 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
5. Irattár
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1. melléklet a(z) 86/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozathoz
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XI. NAPIREND:
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról /írásban/
Előadó:  Gál József polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Gál József polgármester megkéri Németh Lajos intézményvezetőt, hogy a Kengyeli József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház munkájáról szóló beszámolóját ismertesse. Az 
energetikai felújítása során a termeket is átfestik, a művelődési ház egy jó kis esküvői helyszín lehet.

Németh Lajos intézményvezető ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 
jelenleg energetikailag felújítják az épületét. Hiányzik az épületből egy-két kisebb terem. A személyi 
feltételek meg vannak. A Művelődési Ház előtti területen kellene még alakítani, megkezdték az udvar 
virágosítását. Különböző csoportok használják a Művelődési Ház termeit. 2021. évben szerveztek 
gyereknapi programokat, nyári programokat, piknik mozit. Minél szélesebb körben próbálnak megfelelni. 
Van saját facebook oldaluk, ahol hirdetik a különböző programokat.

Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Németh Lajos alpolgármester bejelenti a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a 
Művelődési Ház munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó döntésben való személyes 
érintettségét. 

Ezután Polgármester úr javasolja, hogy Németh Lajos alpolgármester személyes érintettsége miatt a 
döntéshozatalból zárják ki. Javaslatát szavazásra bocsátja.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2022. (IV. 28.) 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 Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtárnak a Művelődési Ház munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó döntéshozatalból 
kizárja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Ezután Gál József polgármester úr szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagja vesz 
részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a 
Művelődési Ház munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtárnak a Művelődési Házmunkájáról szóló beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerint 
elfogadja.

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. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 5083 Kengyel, Kossuth út 98.
5. Irattár
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1. melléklet a(z) 88/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozathoz
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XII. NAPIREND:
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház 2022. évi 
munkatervének jóváhagyásáról /írásban/
Előadó:  Gál József polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Gál József polgármester megkéri Németh Lajos intézményvezetőt, hogy ismertesse a Kengyeli József 
Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház 2022. évi munkatervéről szóló előterjesztést. 

Németh Lajos intézményvezető ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 

Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház 2022. évi 
munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Németh Lajos alpolgármester bejelenti a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a 
Művelődési Ház 2022. évi munkatervének jóváhagyására vonatkozó döntésben való személyes 
érintettségét. 

Ezután Polgármester úr javasolja, hogy Németh Lajos alpolgármester személyes érintettsége miatt a 
döntéshozatalból zárják ki. Javaslatát szavazásra bocsátja.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2022. (IV. 28.) 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 Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtárnak a Művelődési Ház 2022. évi munkatervének jóváhagyására vonatkozó döntéshozatalból 
kizárja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Ezután Gál József polgármester úr szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagja vesz 
részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a 
Művelődési Ház 2022. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház 2022. évi 
munkatervének jóváhagyásáról
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak 
alapján a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnak a Művelődési Ház 2022. évi 
munkatervét az 1. melléklet szerint elfogadja.

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. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 5083 Kengyel, Kossuth út 98.
5. Irattár
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1. melléklet a(z) 90/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozathoz
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XIII. NAPIREND:
A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) 
álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról /írásban/
Előadó:  Gál József polgármester
Meghívott vendég: Kozák Ferencné a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 

intézményvezetője
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

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

Kozák Ferencné intézményvezető elmondja, hogy nagyon hosszú ideje az óvoda intézményvezetője. 47 
éve dolgozik az óvodában, és 20 éve intézményvezető. Bármilyen döntést hoz a Képviselő-testület azt 
elfogadja.

Kérdést tett fel:
Németh Lajos képviselő kérdése: Ha más személy lenne az óvoda intézményvezetője, akkor tudna tovább 
dolgozni az óvodában?

Kozák Ferencné intézményvezető válasza: A közalkalmazotti törvény szerint nincs rá lehetőség, hogy 
nyugdíj mellett dolgozzon valaki. Amennyiben az óvoda működésében kérik a segítségét, és ha lenne rá 
mód és lehetőség, akkor szívesen visszamenne az óvodába.

További kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Gál József polgármester úr bejelenti a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 
intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására vonatkozó 
döntésben való személyes érintettségét. 

Ezután Polgármester úr javasolja, hogy személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból zárják ki. 
Javaslatát szavazásra bocsátja.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
Gál József polgármester személyes érintettségének bejelentéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az érintett bejelentése alapján – Gál József 
polgármestert személyes érintettsége miatt, – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében – a Napsugár Művészeti Modellóvoda és 
Minibölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat 
kiírásával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Ezután Gál József polgármester úr szavazás előtt megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagja vesz 
részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 
intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló 
előterjesztést.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) 
álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
67. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően pályázatot ír ki a Napsugár Művészeti Modellóvoda és 
Minibölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás álláshely betöltésére.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII: törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján megbízza a 
jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében meghatározott tartalommal a pályázat kiírásáról és 
előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal, illetve a jogszabály szerinti ütemezésben
Felelős: polgármester és jegyző

Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Gál József polgármester helyben,
3. Domány Katalin jegyző helyben,
4. Irattár

XIV. 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 előterjesztést szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 

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 a 
Képviselő-testületnek is elfogadásra ajánlja, azzal a módosítással, hogy a 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 részét értékesítse a Vantage Towers Zrt. részére 20.000.000,- Ft, 
azaz Húszmillió forint értékben.

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Gál József polgármester a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság módosító indítványát 
befogadja, kéri a Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló előterjesztés 
elfogadását a módosítással együtt, melyet szavazásra bocsát.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2022. (IV. 28.) 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 részét értékesíteni kívánja a Vantage Towers Zrt. 
(székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., adószám: 28749251-2-43) részére 20.000.000,- Ft, 
azaz Húszmillió forint.

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. Vantage Towers Zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
6. Irattár

XV. NAPIREND:
A Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Út, híd kerékpárfogalmi létesítmény, 
vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 című, MFP-UHK/2022 kódszámú támogatást nyert 
projekt megvalósításához a Kengyel, Liliom út és Tóth Árpád utca felújítására, szilárd burkolattal 
történő ellátására, portalanítására gazdasági szervezet kiválasztásáról /írásban/
Előadó:  Gál József polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

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

Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Út, híd kerékpárfogalmi létesítmény, vízelvezető 
rendszer építése/felújítása – 2022 című, MFP-UHK/2022 kódszámú támogatást nyert projekt 
megvalósításához a Kengyel, Liliom út és Tóth Árpád utca felújítására, szilárd burkolattal történő 
ellátására, portalanítására gazdasági szervezet kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 
beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozata
a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Út, híd kerékpárfogalmi létesítmény, 
vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 című, MFP-UHK/2022 kódszámú támogatást nyert 
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projekt megvalósításához a Kengyel, Liliom út és Tóth Árpád utca felújítására, szilárd burkolattal 
történő ellátására, portalanítására gazdasági szervezet kiválasztásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 2022-ben 
meghirdetett Út, híd kerékpárfogalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 című, 
MFP-UHK/2022 kódszámú támogatást nyert projekt megvalósításához a Kengyel, Liliom út és Tóth 
Árpád utca felújításával, szilárd burkolattal történő ellátásával, portalanításával megbízza 

a TUBI-HANI Kft-t
(székhely: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 18., adószám: 23496264-2-43, képviseli: Kállai József 

ügyvezető)

az árajánlatban foglaltak szerint 9.174.500,- Ft + Áfa, bruttó 11.651.614,- Ft, azaz Tizenegymillió-
hatszázötvenegyezer-hatszáztizennégy forint összegért.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további szükséges 
intézkedések és aláírások megtételére, továbbá a vállalkozási szerződés aláírására.

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. TUBI-HANI Kft. 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 18.
6. Irattár

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

K.m.f.

Gál József Domány Katalin 
polgármester      jegyző


