Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án
megtartott soron kívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Czédly Gyula polgármester, valamint
Korom Károlyné, Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál
Albertné, Guttyán Edina, Dr. Kotró László, Kovács Gyula, Kozák
Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az önkormányzat jegyzője
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül mindenki megjelent /100%/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel,
hogy 4. napirendként az iskolai beíratkozás meghatározására, illetve 5. napirendként
„Út a munkához” című pályázat benyújtására tegyen javaslatot a testület.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

I.NAPIREND:
A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló,
valamint a napközbeni ellátásban részesülő gyermekek és Idősek Otthonában
bentlakók térítési díjairól szóló rendelet-tervezetekhez az alábbi szóbeli kiegészítés
hangzott el:
Bekker Gábor:
Elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést, illetve a két
rendelet-tervezetet megtárgyalta. A nappali ellátás intézményi térítési díjnál a c./
pontot javasolják módosítani az alábbiak szerint: „ a nappali ellátás igénybe
vételénél – a 3/a pont szerint – mentes az intézményi térítési díj fizetése alól az az
ellátott, akinél az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át.”
A bizottság fenti módosítással javasolja a rendelet elfogadását.
Czédly Gyula polgármester ezután kéri az előterjesztéssel, illetve bizottsági
javaslattal kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket mondják el.
Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő
A kérdésre Szabó István jegyző és Czédly Gyula polgármester adott választ,
melyeket a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólt: Gál Albertné képviselő

Czédly Gyula polgármester ezután szavazásra bocsátja a pénzben és természetben
nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítást – a
bizottsági javaslat figyelembevételével - amelyet a Képviselő-testület 12 igenlő
szavazattal, ellenvélemény nélkül elfogadta a következők szerint:
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2009. (III.26.) önkormányzati
rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 6/2006. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosítására.

1.§.
A 17. § (3) bekezdésének c/ pontját hatályon kívül helyez, helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
c.) Az étkezésért, házi segítségnyújtásért és nappali ellátásért fizetendő térítési
díjakat az 1.számú melléklet szerint kell megfizetni, a következő intézményi térítési
díj figyelembevételével.
1./ Szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
c.a./ I. Katagória
A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó egy főre jutó jövedelem
esetén: 439,-Ft
c.b./ II. Katagória
A nyugdíjminimum 150% és 300% közé eső egy főre jutó jövedelem
esetén maximum: 481,-Ft
c.c./ III. Kategória
A nyugdíjminimum 300%-át meghaladó egy főre eső jövedelem
esetén: 547,-Ft
c.d./ Ebéd házhoz szállításának díja 55,-FT

2./ Házi segítségnyújtás intézményi díja:
c.a./ I. Kategória
A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó egy főre eső jövedelem
esetén :260,-Ft
c.b./ II. Kategória
A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó egy főre eső jövedelem
esetén: 283,-Ft

3./ Nappali ellátás intézményi térítési díja
a./ Javasolt intézményi térítési díj étkezés igémybevétele nélkül
20,-Ft/fő , étkezés igénybevételénél 50,-Ft/fő, nappali ellátás és étkeztetés
igénybevételével 70,-Ft/fő.
b./ az intézmény étkezési térítési díja
b.a./ I Kategória
A nyugdíjminimum150%-át meg nem haladó egy főre eső jövedelem
esetén : 439,- Ft/fő
b.b./ II. Kategória
A nyugdíjminimum 150% és 300% közé eső egy főre jutó jövedelem
esetén: 481,-Ft/fő
b.c./ III. Kategória
A nyugdíjminimum 300%-át meghaladó egy főre eső jövedelem fölött
548,-Ft + 70,-Ft = 618,-FT/fő
c./ a nappali ellátás igénybe vételénél – a 3/a pont szerint – mentes az
intézményi térítési díj fizetése alól az az ellátott, akinél az egy főre jutó
jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át.
2.§.

A 17. §. (3) bekezdésén belül a következő szövegrészt hatályon kívül helyezi
„Az étkeztetés igénybevételére nem tekinthető szociálisan rászorultnak az az igénylő,
akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át. „
3. §.

E rendelet kihirdetés után 2009. április 1-én lép hatályba.

Kengyel, 2009. március 26.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

Ezután Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a napközbeni ellátásban
részesülő gyermekek és Idősek Otthonában bentlakók térítési díjairól szóló
önkormányzati rendelet módosítását, melyet a Képviselő-testület 12 igenlő
szavazattal, ellenvélemény nélkül elfogadta a következők szerint:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2009. ( III.26.) önkormányzati
rendelete
A napközbeni ellátásban részesülő gyermekek és Idősek Otthonában bentlakók
térítési díjairól szóló 14/ 2008.(XII.20) számú önkormányzati rendelete
módosítására

1. §.
A 14/2008. /XII.20./ önk. rendelet 2.§ -át hatályon kívül helyezi, amelynek
helyébe a következő lép:
Az idősek Otthonában bentlakók térítési díja:
1. Demens személyek esetén:
Napi térítési díj: 1.800,-Ft/nap
Havi térítési díj: 54.000,-Ft
2. I Kategória
2007-ben hozzájárulásban részesülők esetén:
Napi térítési díj: 1.800,-Ft/nap
Havi térítési díj: 54.000,-Ft
3. II. Kategória
A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó egy főre eső jövedelem estén:
Napi térítési díj: 1.650,- Ft/nap
Havi térítési díj: 49.500,-Ft
4. III Kategória
A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó egy főre eső jövedelem esetén:
Napi térítési díj: 1.800,-Ft/nap
Havi térítési díj: 54.000,-Ft

2. §.
E rendelet kihirdetés után 2009. április 1-én lép hatályba.
Kengyel, 2009. március 26.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

II.NAPIREND:
A 2009. évi közfoglalkoztatási tervre vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el.
Czédly Gyula polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, a szociálpolitikai kerek
asztal
keretében az előterjesztést előzetesen megtárgyalták, részt vett az
egyeztetési fórumon a Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának képviselője is. A
közfoglalkoztatási tervet a Munkaügyi Központ vezetőjével is véleményezték, aki
megalapozottnak tartja.
Ezután kéri, hogy a tájékoztatóval kapcsolatos kérdésüket, véleményüket mondják el.
Kérdést tettek fel: Kovács Gyula, Kozák Ferencné, Gál Albertné, Boróczki Mihály
képviselők
A kérdésekre Szabó István jegyző és Czédly Gyula polgármester adtak választ,
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólt: Bekker Gábor és Gál Albertné képviselők.
Czédly Gyula polgármester ezután javasolja a testületnek a közfoglalkozási terv
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.

11/2009./III.26./ számú önk.

Határozat

A 2009. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyásáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete - a szociálpolitikai kerek asztal és az
állami foglalkoztatási szervvel egyeztetett – 2009.
évi közfoglalkoztatási tervét a mellékelt tartalommal
elfogadja.

III. NAPIREND:
A Kossuth u. 48. szám alatti iskola épületeinek infrastrukturális fejlesztésére
benyújtandó pályázathoz az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.
Czédly Gyula polgármester elmondja, hogy a Kossuth L. út 48. szám alatti Általános
Iskola épület infrastruktúra fejlesztésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére
benyújtandó pályázat megvalósításának teljes költsége: 19.973.0147,-Ft, az igényelt
támogatás 17.975.742,-Ft. A szükséges önerőt az önkormányzat 2009. évi
költségvetés tartalék alapjából lehet biztosítani, melynek összege: 1.997.305,-Ft.
Kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket mondják el.
Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő

A kérdésre Czédly Gyula polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadtak.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a polgármester javasolja az
szavazásra bocsát.

előterjesztés elfogadását,

melyet

A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.

12/2009./III.26./ számú önk.

Határozat

Az ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola - Kengyel Kossuth L. út 48. - feladat ellátási
helyén
lévő
épületek
infrastruktúra
fejlesztésére,
korszerűsítésére,
akadálymentesítésére pályázat benyújtására, önerő biztosítására

Kengyel Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az ÁMK Kossuth
Lajos Általános Iskola - Kengyel Kossuth L. út 48. - feladat ellátási
helyén lévő épületek infrastruktúra fejlesztésére, korszerűsítésére,
akadálymentesítésére a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet alapján.
A pályázati cél megvalósításának teljes költsége:
Igényelt támogatás
Az Önkormányzat által biztosított önerő:

19.973.047,- Ft
17.975.742,- Ft
1.997.305,- Ft

Az Önkormányzat a szükséges önerőt 2009.évi költségvetésében
biztosítja.
A feladat ellátási helyet, a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig
az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat ellátási
helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.

Határidő: 2009. április 03.
Felelős: Czédly Gyula polgármester

IV. NAPIREND:
Szabó István jegyző szóbeli előterjesztésében elmondja, Németh Lajos az iskola
igazgatója kezdeményezte hogy a Képviselő-testület vegye fel napirendi pontként a
tanköteles tanulók első évfolyamára történő beíratkozás időszakának
meghatározását is, kérve hogy azt április hónapra jelölje meg.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az iskolai beíratkozás
időszakának április hónapra történő meghatározását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
13/2009./III.26./sz. önk.

Határozat

Az iskolai beíratkozás időszakának meghatározására
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §. /6/
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a tanköteles
tanulók első évfolyamára történő beíratkozás időszakát 2009.
április hónapra határozza meg.
Felhívja az ÁMK igazgatójának figyelmét, hogy a beíratkozás
időpontját határozza meg és gondoskodjon annak közhíreléséről.
Határidő: 2009. április 10.
Felelős: Németh Lajos ÁMK igazgatója
V. NAPIREND:
Szabó István jegyző szóbeli előterjesztésében elmondja, a Törökszentmiklósi
Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint a községünkre megállapított
közfoglalkoztatás szervező létszám 0,5 fő. A teljes létszámra akkor lehet pályázni, ha
valamelyik önkormányzattal társulást alakítunk. A két polgármester előzetes
megállapodása alapján Tiszatenyő és Kengyel társulna e feladat megoldására. Így
mindkét település kaphatna 1-1 fő létszámot a közfoglalkoztatás szervezésére
maximum 12 hónap időtartamra. Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület döntsön a
társulás megalakításáról, 1 fő közfoglalkoztatás szervezői létszám megpályázásáról.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólt Korom Károlyné, Németh Lajos és Kovács Gyula képviselők.
Czédly Gyula polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a szóbeli előterjesztés
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.

14/2009./III.26./sz. önk.

Határozat

a közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának társulás létrehozására
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatásának támogatására
Tiszatenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületével
társulást hoz létre. Hozzájárul ahhoz, hogy Tiszatenyő
Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatásra irányuló
pályázatot be adja, majd a támogatott személlyel a
munkaszerződést megkösse.
A közfoglalkoztatás kezdete Kengyelen: 2009. április 15.

Mivel több napirend nincs a polgármester
berekeszti.

megköszöni a megjelenést, az ülést

Kmf.
/:Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

