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Kengyel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

2022. június 30. napján megtartott nyilvános üléséről készült 

- mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is-  

TÁRGYMUTATÓ 

  

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

HATÁROZAT 

Száma Címe 

118/2022. (VI. 30.) A napirendi pontokra tett javaslatról 

119/2022. (VI. 30.) Két ülés közötti tájékoztató 

120/2022. (VI. 30.) A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos 2021. 
évi beszámolójának elfogadásáról 

121/2022. (VI. 30.) A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2022/2023-as nevelési évben 
indítható óvodai csoportszámának meghatározása 

122/2022. (VI. 30.) a VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című támogatást 
nyert projekt megvalósításához kiviteli tervek elkészítésére gazdasági szereplő 
kiválasztásáról 

123/2022. (VI. 30.) A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló szerződés 
jóváhagyásáról 

124/2022. (VI. 30.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, támogatást 
nyert pályázat – ezen belül az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség 
infrastrukturális fejlesztése, felújítása – kivitelezési munkálatainak elvégzésére gazdasági 
szereplő kiválasztásáról 

 

 

-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 2022. június 30. napján, 17:00 órakor megtartott 
rendesNYÍLT ülésérő, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. 
 
Az ülés helye:  József Attila Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme 
 5083 Kengyel, Kossuth út 98. 
 
Jelen vannak:  Gál József polgármester valamint 

Németh Lajos alpolgármester, Árvai János, Kaszanyi Mónika és Oravecz Mihály testületi tagok. 
 

Az ülésről távol maradt: Varga Márta és Tóthné Rácz Zsuzsanna testületi tagok 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Domány Katalin az önkormányzat jegyzője 
Kovácsné Jancsovics Krisztina az önkormányzat megbízott gazdaságvezetője 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó titkársági ügyintéző 
 
Az ülésen részt vett meghívott vendégek:  
Pardi Balázs TRV Zrt. képviselője, a Törökszentmiklósi Üzemmérnökség vezetője 
Kozák Ferencné  a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde vezetője 
Bekker Gábor Kengyel Község Víziközmű-társulat elnöke 
Mikus Mihályné  az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság külsős tagja 
Müller Krisztián a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsős tagja 
Nagyné Szalai Ágnes ügyintéző 
BezsellánéÁrvai Bernadett ügyintéző 
Csikós Melinda ügyintéző 
Bernáth Teréz ügyintéző 
Kókai Gabriella ügyintéző 
Bernát Sándor ügyintéző 
 
 
Lakosság részéről: 14 fő 
 
 
Gál József polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 5 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 
Képviselő-testület még egy napirendi pontot tárgyaljon meg az alábbi sorrend szerint: 
 

1. Két ülés közötti tájékoztató 

2. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi 
beszámolójának elfogadásáról 

3. A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai 
csoportszámának meghatározása 

4. A VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című támogatást nyert projekt 
megvalósításához kiviteli tervek elkészítésére gazdasági szereplő kiválasztásáról 

5. A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló szerződés jóváhagyásáról 

6. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, támogatást nyert pályázat – ezen 
belül az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, 
fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása – kivitelezési 
munkálatainak elvégzésére gazdasági szereplő kiválasztásáról 

7. Lakossági kérdések 
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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 
118/2022. (VI. 30.) 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. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi 
beszámolójának elfogadásáról 
Előadó:  Gál József polgármester 

 
3. A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai 

csoportszámának meghatározása 
Előadó:  Gál József polgármester 

 
4. A VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című támogatást nyert 

projekt megvalósításához kiviteli tervek elkészítésére gazdasági szereplő kiválasztásáról 
Előadó:  Gál József polgármester 

 
5. A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló szerződés jóváhagyásáról 

Előadó:  Gál József polgármester 
 

6. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, támogatást nyert pályázat 
– ezen belül az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása – 
kivitelezési munkálatainak elvégzésére gazdasági szereplő kiválasztásáról 
Előadó:  Gál József polgármester 

 
7. Lakossági kérdések 

 
I. NAPIREND: 

Két ülés közötti tájékoztató /írásban/ 
Előadó:Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Gál József polgármester úr ismertette az előző rendes ülés óta történt legfontosabb eseményeket az írásos 
előterjesztés alapján. 2021. június 24-én megtartott közmeghallgatás óta történt legfontosabb eseményekről az 
alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet és a megjelenteket: 
Elmondja, hogy a 2021-es év stabilnak mondható az önkormányzat életében. Az NHSZ felé volt egy örökölt 
tartozása az önkormányzatnak, ez az adósság szerencsére március hónapban lejárt. Az előző évben sikerült korábbi 
kintlévőségeket behajtania az önkormányzatnak, ilyen a mezőőri járulék, melyet kb. 99%-ában sikerült behajtani, 
ami közel 10 millió forintos összeg. Stabil gazdálkodást tudott az önkormányzat folytatni a tavalyi év során, ezt jól 
mutatta az is, hogy a 2022. évi költségvetést 10 millió forint többlettel kezdte, de az idei költségvetés és a 
kormányzati döntések közbe léptek, azáltal, hogy a szociális és a pedagógusi szférában béremelések történtek, mely 
teljesen jogos, de ez mellé plusz kormányzati forrás nem járult. Ez megborította a költségvetést olyan szinten, hogy 
oda kell figyelnie mindenre az önkormányzatnak, de szerencsére továbbra is stabil a gazdálkodása, adóssága nincs. 
A háborús helyzet vagy akár a nem elegendő állami juttatások nagyon oda figyelt és nagyon gondos gazdálkodásra 
kényszeríti az önkormányzatot. Ahhoz, hogy a település fejlődjön és haladjon, egyedül a pályázatokra tud az 
önkormányzat számítani. A 2021. év nagyon gazdag volt pályázati eredményekben. A pályázatok nagy része a 
Magyar Falu Programot jelenti. Az önkormányzat pályázott 2021 évben: 
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- Tanyagondnoki buszra 15 millió forint értékben, egy TOYOTA típusú kis buszra, amely 
akadálymentesített. A jármű a Kengyeli Egyesített Szociális Intézményhez fog kerülni. Tavalyi évben 
került megrendelésre, előre láthatólag július hónapban vagy augusztus hónapban kerül majd leszállításra. A 
gépjármű beszerzések most elégé akadoznak Európa szerte. 

- Orvosi eszközökre kb. 2 millió forint értékben. Ezen a pályázaton bútorokat és különböző orvosi 
eszközöket tudott az önkormányzat beszerezni. 

- A községi parkban található játszótér fejlesztésére. Az önkormányzat 3.241.196 forint támogatást nyert, 
sajnos az áremelkedések miatt kb. 300.000 forintot a saját költségvetéséből kell biztosítani. 

- Kommunális eszközök beszerzésére, egy gémes fűkaszára. Ezt már az önkormányzat használja, az utak 
szélét tartják vele rendbe. 

- Orvosi lakás felújítására, a támogatási összeg 19 millió forint. A felújítás már megtörtént, a bútorok 
beszerzése hiányzik. A pályázaton való részvételnek a legfőbb célja, hogy egy helyben lakó orvosa legyen 
a településnek. 

- Felelős állattartásra 1.200.000 forintot nyert az önkormányzat, kutyák ivartalanítására, ezzel egyidejűleg az 
állat veszettség elleni védőoltására, valamint mikrochippel történő megjelölésére. Ez a pályázat még 
folyamatban van. Erre a programra van lehetőség még jelentkezni. 

- Belterületi utak felújítására kb. 9,5 millió forint támogatási összegben. Ezen pályázat keretében a József 
Attila út egy része és az Erdő utca fele lett martaszfalttal leborítva. 

2022. évben is pályázott az önkormányzat Magyar Falu Programos pályázatokra: 
-  Szintén belterületi utak felújítására. Ebben az esetben a Liliom utca és a Tóth Árpád út került felújításra. 
-  Kommunális eszközök beszerzésére, padkahengerre, de itt még az önkormányzat váró listán szerepel. Ez 

egy 5,5 millió forintos beruházás lenne. 
-  Fogorvosi székre 6 millió forint értékben. A fogorvosi ellátás biztosítása 6.000 fő alatti településen nem 

kötelező. Nagyon nehéz orvost találni. 
-  Játszótéri eszközökre, melyek a Bagimajorban található kúria melletti területre fognak kerülni. 

Belügyminisztérium által kiírt pályázatokra is pályázott az önkormányzat: 
- A fogorvosi rendelő felújítására több mint 30 millió forintos támogatási összegre, mely során a tető 

felújítását, a vakolást, a belső kiszolgáló helységek (rendelő, mellékhelyiség) felújítását végezné el a 
kivitelező. 

- Üzemi konyha megvalósítására 90 millió forintos támogatási összegre, de sajnos ezt a pályázati összeget az 
önkormányzat visszaadta a pályázat feltételei miatt, mivel az óvodai létszám csökkent, illetve az 
áremelkedések miatt. De azonban a TOP Plusz-os pályázat keretében lehetőség nyílik az önkormányzatnak 
üzemi konyhára pályáznia. 

- Sportpálya felújítására 19 millió forint összegben. Az épület felújítása jelenleg zajlik. Az áremelkedések 
miatt az önkormányzatnak a saját költségvetéséből is ki kell pótolnia a támogatási összeget. 

Vannak  TOP Plusz-os pályázatai is az önkormányzatnak. 
Belterületi utak felújítására van lehetősége pályáznia az önkormányzatnak. Ezen pályázat keretében az Arany 
János út, a Béke út, a Kossuth út földutas részét a Vörösmarty útig, Széchenyi út a Liliom útig, Dózsa György 
út egy szakaszának, a József Attila út maradék szakaszának, Vasvári út felújítását tervezik. A martaszfaltos 
technika a legköltséghatékonyabb. 
A könyvtár energetikai fejlesztésére is pályázott az önkormányzat, melynek támogatási összege 46 millió forint. 
Pályázható projekt a bagimajori látogatóközpont létrehozása. A kúria melletti szabad területen egy fogadó 
központot szeretne az önkormányzat létre hozni, ahol egy rendezvény terem, illetve egy grill terasz lenne. 
További tervként szerepel, hogy a mázsaházból egy bicikli kölcsönző és itt egy bicikli töltőállomás is legyen. 
Futó pályázat közé tartozik a bölcsődei férőhely bővítése elnevezésű pályázat, ahol a meglévő bölcsőde épülete 
egy tornaszobával lesz kibővítve, amely kb. 60 m2 területű lesz, illetve a meglévő helyiségek lesznek átalakítva. 
A munka már elkezdődött, de mivel egy olajtartályt talált a kivitelező az épület mellett, a munkát abba kellett 
hagyni, ez különböző problémákat vetett fel, ugyanis a pályázat közbeszerzési eljárás keretében lett megindítva, 
mivel a költségvetése meghaladta az 50 millió forintot. Egy ilyen tárgy kiemelése plusz munkákkal jár, a 
szerződés módosítások aláírása hosszabb folyamat. Legoptimálisabb esetben az idén novemberben vagy 
legrosszabb esetben pedig április 30-án tervezik megnyitni a bölcsődét. Az épület bővítése egy új bölcsődei 
csoport elindítását is jelenti, tehát két csoportos mini bölcsőde lenne. 
Az önkormányzat 2017-ben benyújtotta az energetikai pályázatot a Polgármesteri Hivatal, a Kengyeli Egyesített 
Szociális Intézmény és az általános iskola felújítására vonatkozóan. A pályázat nyert, de a támogatási okiratot 
2019-ben kapta meg az önkormányzat. Időközben az iskola kiesett a támogatottak köréből, mert egy hasonló 
pályázaton nyert, amit meg is valósított. 2020. januárjában beadta az önkormányzat a változás bejelentési 
kérelmet, melyben kérték, hogy az iskolára szánt pénzösszeget csoportosítsák át az idősek otthona, illetve a 
polgármesteri hivatal felújítására. A megválasztásakor erre a kérelemre még nem érkezett válasz, majd 2020. 
októberében sikerült elérnie a Magyar Államkincstárnál az üggyel foglalkozó ügyintézőt és azt a választ kapta, 
hogy szabadságolás miatt nem sikerült a kérelmet az irányítóhatóság felé elküldeni. Ezután továbbította a 
Magyar Államkincstár a kérelmet, 2021. júliusig még nem kapott választ. Közben kiderült, hogy az 
önkormányzat által benyújtott kérelem nem támogatható, melyet az önkormányzat 2021. júliusában visszavont. 
2022. májusában megérkezett rá a válasz, hogy támogatható, de erre a pályázatra most újabb mérföldkő 
módosításokat kell beadni. Futó pályázat továbbá a kamerák felszerelése. A kamerák megvannak és az áram 
kivitelezés hamarosan elkészül. 
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Az önkormányzat távlati célja: Belügyminisztérium által meghirdetett belterületi utak felújítása, ezen belül a 
Rákóczi út javítása. Magyar Falu Program keretében további belterületi utak felújítása, martaszfalttal történő 
borítása. Erzsébet-liget rekonstukciója. 
Az önkormányzat a Dózsa bejárónál lévő külterületi út felújítására is pályázott, 300 millió forint összegre. 
Ennek a pályázatnak van egy önereje is, mely a támogatási összeg 5%-a. Az érdekelt gazdákkal, személyekkel 
egyeztetett az önkormányzat és ők általuk az önerő össze is gyűlt. Szeretné fejleszteni a belterületi utakat, de az 
anyagi helyzet nem teszi lehetővé, amikor lehetőség volt erre, akkor megvalósították. Sajnos belterületi utak 
felújítására kevés a támogatási összeg. Próbál minden lehetőséget megragadni, hogy az utakat fel tudja újítani 
az önkormányzat. 
Start munka program keretében készült termékeknek nagy sikerük van és sokan vásárolják. A mezőgazdasági 
mintaprogram is eredményes. Start mintaprogram keretében odafigyelnek a belterületi utakat kátyúzására, az 
utak padkázására, ezen program keretében megvásárolt murvát a felújított utak útpadka feltöltésére használják 
fel. Próbálkoztak azzal, hogy a kátyút murvával betömték, de ez csak látszati javítás. A szociális program 
keretében fűvágás, kerítésfestés, virágosítás történik. 
 

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

 

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

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2022. (VI. 30.) 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: 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi beszámolójának 
elfogadásáról/írásban/ 
Előadó:Gál József polgármester 
Meghívott vendég: Pardi Balázs TRV Zrt. képviselője, a Törökszentmiklósi Üzemmérnökség vezetője 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

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

 
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 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2022. (VI. 30.) önkormányzati határozata 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vízi közművek 
üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további szükséges 
intézkedések és aláírások megtételére. 
 



6 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5., 
5. Irattár 
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1. melléklet a(z) 120/2022. (VI. 30.) önkormányzati határozathoz 
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III. NAPIREND: 

A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai 
csoportszámának meghatározása /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
Meghívott vendég: Kozák Ferencné a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde vezetője 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az eddigi 5 
óvodai csoport helyett 4 csoportot kívánnak működtetni, óvodai létszám csökkenése miatt, valamint azért, mivel a 
pedagógusok fizetésének emelését az állam nem finanszírozza és ennek kigazdálkodása az önkormányzat feladata. 
Egyre több sajátos nevelési igényű gyermekek járnak az óvodába, akiknek fontos lenne, hogy kisebb létszámú 
csoportok legyenek, ezért is fájó számára, hogy anyagi megfontolásból négy csoportot kell indítani a 2022/23 
nevelési évben. Bízik benne, hogy a következő nevelési évben az eredeti csoportszámot tudják majd indítani. 

 
Kaszanyi Mónika bizottsági tag elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a 
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportszámának 
meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2022. (VI. 30.) önkormányzati határozata 

 
a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai 
csoportszámának meghatározása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján az alábbi döntést hozza: 
 

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 
2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 4 (négy) csoportban határozza meg. 

 
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi, hogy 

a fenntartásában működő Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsődében az óvodai csoportra 
megállapított maximális létszám a 2022/2023-as nevelési év indításánál legfeljebb 20%-kal átléphető, 
továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, 
felvétele miatt indokolt. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:Kozák Ferencné intézményvezető 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 5083 Kengyel, Áchim út 12. 
5. Irattár 
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IV. NAPIREND: 

A VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című támogatást nyert projekt 
megvalósításához kiviteli tervek elkészítésére gazdasági szereplő kiválasztásáról/írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 

 
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 támogatást nyert projekt megvalósításához 
kiviteli tervek elkészítésére gazdasági szereplő 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 az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2022. (VI. 30.) önkormányzati határozata 

 
a VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi helyi közutak fejlesztése című támogatást nyert 
projekt megvalósításához kiviteli tervek elkészítésére gazdasági szereplő kiválasztásáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 felhívási kódszámú, külterületi 
helyi közutak fejlesztése című támogatást nyert pályázat megvalósításához a kiviteli tervek készítésével 
megbízza  
 

az AG Motors Kft-t 
(székhely: 5093 Vezseny, Templom út 1., adószám: 22732075-2-16, képviseli: Agócs Szilárd ügyvezető) 

 
az árajánlatban foglaltak szerint 1.851.209,- Ft + Áfa, bruttó 2.351.035,- Ft, azaz Kettőmillió-
háromszázötvenegyezer-harmincöt forint összegért. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester 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. AG Motors Kft. 5093 Vezseny, Templom út 1. 
6. Irattár 
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V. NAPIREND: 

A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló szerződés jóváhagyásáról/írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos 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 szerződés jóváhagyására 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2022. (VI. 30.) önkormányzati határozata 
a Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló szerződés jóváhagyásáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének 
értékesítésére vonatkozó ingatlan adásvételi szerződést, a használati megállapodást és a bejegyzési 
engedélyt jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
 
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. Bán, S. Szabó, Rausch&Partners Ügyvédi Iroda, 
6. Irattár 
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1. melléklet a(z) 123/2022. (VI. 30.) önkormányzati határozathoz 
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VI. NAPIREND: 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, támogatást nyert pályázat – ezen 
belül az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi 
alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása – kivitelezési munkálatainak 
elvégzésére gazdasági szereplő kiválasztásáról /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Tavasz u. 16. 
szám alatt található ingatlan egy része, a volt családsegítő szolgálat épülete, felújításra került. A fogorvosi 
rendelőnél a nyílászárók is felújításra szorulnak. Ezen pályázat keretében az épület vakolását, tetőfedését, a 
mellékhelyiségek, a fogadóhelyiséget illetve a fogorvosi rendelő felújítását végzi el a kiválasztott cég. A 
legkedvezőbb árajánlatot a KÖR-BAR-BAU Kft-t adta. 

 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, támogatást nyert pályázat – ezen belül az 
egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) 
épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása – kivitelezési munkálatainak elvégzésére gazdasági 
szereplő kiválasztásárólszóló előterjesztést nem fogadja el és kéri a benyújtott árajánlatok átnézését, mivel az 
árajánlatban vannak olyan eszközök, például légkondiciónáló berendezés, melynek anyag összegét alacsonynak 
tartja a bizottság. 
 
Gál József polgármester elmondja, hogy, ha az árajánlatban alacsonyabb összegek szerepelnek az még a jobbik eset, 
mert amennyiben a Képviselő-testület a benyújtott legkedvezőbb árajánlatot elfogadja, és a szerződést is aláírják, 
már nem módosíthatóak az összegek. Ha a KÖR-BAR-BAU Kft-t vállalja, hogy az árajánlatban szereplő összegért 
megcsinálja a légkondiciónáló berendezést, akkor annyiért kell megcsinálnia, ellenkező esetben szerződést szeg a 
kivitelező. A Belügyminisztériumos pályázatoknál nincs lehetőség forrás ráemelésre.  

Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a polgármester úr tájékoztatását nem tudta a bizottság és azt, hogy 
amennyiben a KÖR-BAR-BAU Kft. ajánlata mellett döntenek, akkor onnantól kezdve a szolgáltató vállalja 100%-
os fedezetre való felelőséget, de ennek a felvilágosítás tükrében elfogadható a három árajánlat, attól függetlenül is, 
hogy bármit is tartalmaz részletekbe menően, bármilyen árat foglal magában. Nem szeretnék, hogy magyarázat 
nélküli vagy egy késztény nélküli dolog bárkit hátrányosan érintsen. 

Gál József polgármester elmondja, hogy ennek a pályázatnak 1,5 millió forintos önereje van, melyet a 2023. évi 
költségvetés terhére fizetne ki az Önkormányzat. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat számára semmiféle 
kockázatot nem jelent, ha elfogadja a legkedvezőbb árajánlatot, amely kb. a támogatási összegnek megfelelő. Van 
egy műszaki ellenőrük, aki a kivitelezést ellenőrzi. A felszerelt eszközöket dokumentumokkal bizonyítani kell a 
pályázatoknál. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Bekker Gábor a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának kérdése: Mi indokolja az árajánlatban 
található 4 db mobil wc-t, 480.000 forintért? 
 
Gál József polgármester válasza: Különböző szabályok vannak. Az Építésügyi Hatóság kötelezi, hogy például az 
ivóvizet, jelen esetben a mellékhelyiséget biztosítani kell. A szolgálati lakás lakott, a rendelő mellékhelyisége is 
felújításra kerül, ezért lesz szükség mobil wc-kre. Az említett tétel az egy törvényi előírás, illetve a tervező mérnök 
gondolt erre. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2022. (VI. 30.) önkormányzati határozata 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, támogatást nyert pályázat – ezen 
belül az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi 
alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása – kivitelezési munkálatainak 
elvégzésére gazdasági szereplő kiválasztásáról 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt, támogatást nyert pályázat – ezen belül az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, 
felújítása – keretében a fogorvosi rendelő (Kengyel 270 hrsz-ú, természetben Kengyel, Tavasz utca 16.) 
infrastrukturális fejlesztésének kivitelezési munkálatainak elvégzésével megbízza  
 

a KÖR-BAR-BAU Kft-t 
(székhely: 5083 Kengyel, Rákóczi út 22., adószám: 22712242-2-16, képviseli: Körmöndi Sándor ügyvezető) 

 
az árajánlatban foglaltak szerint 24.722.962,- Ft + Áfa, bruttó 31.398.162,- Ft, azaz Harmincegymillió-
háromszázkilencvennyolcezer-százhatvankettő forint összegért. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester 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. KÖR-BAR-BAU Kft. 5083 Kengyel, Rákóczi út 22., 
6. Irattár 

 

VII. NAPIREND: 

Lakossági kérdések 
Gál József polgármester úr kéri a megjelenteket, kérdésüket, hozzászólásukat tegyék meg. 
 
Varga Antal: 

- A törökszentmiklósi SZTK-hoz közeli buszmegállónál nem áll meg a busz, megváltozott a volán busz 
útvonala, mivel a Budai-Nagy Antal út felújításra került, ez az idősebb embereknek, akik az SZTK-ba 
mennek problémát jelent. Szeretné, ha az autóbusz az SZTK-hoz közeli megállóhelyen újból megállna. 

Gál József polgármester válasza:  
- Levélben megkereste a Volán Zrt-t, a kérést elutasították. Emellett megkereste Markót Imre 

Törökszentmiklós polgármesterét, aki szintén támogatta a kérést. Markót Imre polgármester úr is 
megkereste a Volán Zrt-t, aki egy másik útvonalat felajánlott a buszjáratnak, a Volán Zrt-t ezt a kérést is 
elutasította azzal az indokkal, hogy ha ez az út km-ben többet jelent, akkor annak plusz költségét a 
buszjegyek árába beépíti, vagyis ráterheli az utasokra. Sajnos ebben az ügyben mást nem tud az 
Önkormányzat tenni, ami tőle telhetett megtett. 
 

Gál Albertné: 
- Örömmel hallgatta polgármester úr a településen zajló fejlesztésekről szóló beszámolóját.  
- Bagimajorban a vasútállomásnál a jelenlegi üveg bódé fog továbbra is ott maradni? 
- Megköszöni Kaszanyi Mónikának és Tóthné Rácz Zsuzsának a hétvégén, Fegyverneken megtartott 

Vándorló bográcsok találkozó elnevezésű rendezvényen, hogy nagyon színvonalasan ellátták a 
rendezvényen résztvevőket. Köszöni továbbá, hogy Ők is részt vehettek ezen az eseményen. 

 
Gál József polgármester válasza a bagimajori vasútállomásra vonatkozóan:  
 

- Többször is megkereste a MÁV Zrt-t a Bagimajori vasúti váró kialakításával kapcsolatban, személyes 
megkereséskor a vasúti megálló látvány tervét is megmutatták neki. Valamint Árvai János is telefonon 
megkereste a vasutat, de nem történt lépés eddig. Az önkormányzat azt tervezte, hogy egy saját készítésű 
beállót készít, de a MÁV Zrt. nem engedélyezi ezt a vasútállomás területére elhelyezni. Amikor elkészül az 
önkormányzat által készített beálló, akkor a vasútállomás mögötti terület mezsgyéjére, amely az 
önkormányzat tulajdonában van, oda szeretnék elhelyezni. 
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Mivel több napirend nem hangzott el, Gál József polgármester megköszöni mindenkinek a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 
 
 
 


