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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 21-én 
             megtartott soros üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Czédly Gyula polgármester,  

    Korom Károlyné, Bekker Gábor,  Gál Albertné, Guttyán Edina, Dr. 
     Kotró László, Kovács Gyula, Kozák Ferencné,  Németh Lajos és           
     Varga Márta képviselők.  

 
Bejelentéssel vannak távol: Boróczki Mihály és Erdei Lászlóné képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
                          Szabó István az Önkormányzat jegyzője 
  Dr. Bozó József  háziorvos 
  Jelinek János az Emergency Service Kft. részéről 
  Dr. Kozma Katalin gyermekorvos 
  Kávási Ilona tagintézmény vezető 
  Sólyom Dezső  Polg. Hivatal főelőadó 
 valamint a  lakosság köréből 1 fő 
 
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket.  Megállapítja, hogy a 12 testületi 
tag közül 10 fő jelen van / 83 % / az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
A polgármester ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a  munkaterv, illetve a 
meghívón szereplő napirendeken túl kéri hogy a testület az alábbi  napirendeket is 
tárgyalja meg: 
 6./  REMONDISZ Kétpó Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének  
                                közös tulajdonná alakítása /szóban/ 
 7./  Benyújtandó pályázatok elbírálása/szóban/  
 8./  Tiszatenyő – Kengyel   szennyvízelvezetés és tisztítás  
  beruházására önkormányzati társulás létrehozása /szóban/ 
                          9./  Közfoglalkoztatási terv módosítása /szóban/ 
                        10./  Számítástechnikai eszközök beszerzésére pénzösszeg     
  átcsoportosítása /szóban/ 
                        11./  A 2009. évi pénzügyi tervek módosítása /írásban/ 
                        12./ Az Önkmormányzat tulajdonát képező termálkút és földterület 
  értékbecslésére javaslat /szóban/ 
 
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta. 
 
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el. 
 
Interpellációs kérdés nem hangzott el.   
 
Czédly Gyula polgármester ezután a legutóbbi ülést követően tett fontosabb 
intézkedésekről ad tájékoztatást az alábbiak szerint: 

 Jól és szervezetten beindult a közmunka program községünkben, Székács 
Lajos kengyeli lakos lett a vezető. 
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 Polgárvédelmi oktatáson és előadáson vett részt jegyző úrral, ezt követően 2 
napos program volt a községben, mely a visszaigazolások alapján jól sikerült. 

 Megtörtént az egyeztetés a júniusi fogathajtó verseny lebonyolításával 
kapcsolatosan. 

 2 alkalommal Kistérségi ülésen vett részt. 
 2 alkalommal Víz-Csatornamű ülésére volt hivatalos Törökszentmiklóson. 
 3 alkalommal LEADER ülésen vett részt. 
 Jól sikerült a községi parkban, illetve az iskola udvarán megrendezett  május 

1-i ünnepség. 
 Szintén zökkenőmentesen, sok résztvevővel zárult a Kengyelfutás Kengyelen 

sportnap.  Az előző évekhez hasonlóan nagy volt az érdeklődés. 
 
 

A polgármester javasolja a testületnek,  hogy fenti tájékoztatóját fogadják el az 
írásban kiadott,  átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatóval 
együtt.  Ugyancsak javasolja elfogadásra  az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló írásos tájékoztat. 
 
A Képviselő-testület a  tájékoztatókat vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.  
 
 
I.NAPIREND:  
A háziorvosi feladatok ellátásáról szóló beszámolókhoz az alábbi szóbeli kiegészítés 
hangzott el.  
 
Bekker Gábor: 
Elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság az orvosok beszámolóit 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy a beszámolókkal kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólások: 
Kozák Ferencné  
Hozzászólásában elmondja, az Óvodának nagyon jól kialakított kapcsolata van a 
gyermekorvossal. Megtörténtek az idén az orvosi vizsgálatok a gyermekeknél, a 
szülők is csak pozitívan értékelik  a jól bevált folyamatot. Úgy látja, hogy a szülők 
igénylik, hogy ilyen szűrővizsgálat kerüljön megrendezésre a gyerekek körében. Jó 
lenne, ha a felnőttek körében is kialakulna ilyen szűrővizsgálat.  
 
Bekker Gábor 
Elmondja, felvetődött a bizottsági ülésen is, hogy a laborvizsgálathoz szükséges  
vérvételt jó lenne helyben megoldani községünkben legalább heti 1 alkalommal, 
melyet a laborba szállítanak kiértékelésre és így nem kellene elutazniuk a 
betegeknek.   
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Dr. Kozma Katalin: 
Hozzászólásában elmondja, valóban jó lenne a községben is ilyen alkalom, de 
véleménye szerint ÁNTSZ engedély szükséges hozzá, illetve ennek anyagi vonzata 
van.     Megemlíti  a községünkben is szükségszerű  védőoltásokat, illetve más 
szűrővizsgálatokat, melyek megoldása kistérségi, vagy önkormányzati támogatások 
segítségével   oldhatóak meg. 
 
Jelinek János 
Elmondja, falunap illetve egyéb megmozdulás alkalmával szokta a Kft a vércukrot 
nézni, egyébvizsgálatokat végezni. Ha esetleg érdekli a község lakosságát, 
segítenek ennek a megszervezésével.  
 
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva köszönetét fejezi  ki az 
orvosok lelkiismeretes, odaadó munkájáért. Úgy gondolja,  hogy mindenki a 
maximumot nyújtja, minden tőlük telhetőt meg tesznek a község lakosságának 
egészségi állapotáért.  Külön kiemeli az Emergency Service Kft   beszámolóját, akik 
jól szervezetten, hatékonyan működnek, a betegek érdekeit szolgálja a jó orvosi 
ügyelet. A beszámolókat jónak minősítve a testület elé elfogadásra javasolja, melyet 
szavazásra bocsátott. 
 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
21/2009. /V.21./ számú  önk.   H a t á r o z a t  
 
a háziorvosi feladatok ellátásáról. 
 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két 
háziorvos, a gyermekorvos,  fogorvos és az orvosi ügyelet 
által készített – háziorvosi feladatok ellátásáról szóló – 
beszámolókat   e l f o g a d j a  
 
 
 
 

II. NAPIREND: 
A gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolóhoz a 
következő szóbeli kiegészítés hangzott el.  
 
Bekker Gábor:  
Elmondja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja.  
 
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, 
véleményüket mondják el.  
 
Kérdés nem hangzott el.   
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Hozzászólások:  
Kovács Gyula 
A fiatalok szórakozási helyzetével kapcsolatban elmondja, a Ranch discó bezárásra 
került, a tenyői fiatalember műsora a községben továbbra is működik, mely a falu 
közepén nem igen szerencsés.  Szerinte jobb megoldás lenne a laposon   a 
futtbalpálya épületénél  discó megtartása esetleg június 13-án a lovas napok után. 
 
Szabó István 
Elmondja, hogy a Ranch épületének tulajdonosa továbbra is tervezi a helyiség 
kiadását, illetve vendéglátó egység nyitását.  Végleges megoldás lehet hogy az lesz, 
valamelyik vállalkozó kihasználja a lehetőséget, de azt csak engedéllyel és 
szabályosan lehet.  
 
Kozák Ferencné 
Javasolja, a térítés nélküli étkezésre jó lenne valamilyen módszert kitalálni, a szülő 
nem jelenti ki a gyereket az étkezésből ha beteg - mert nem érdeke -  viszont az 
ebédet sem viheti el senki, így az önkormányzatnak kell kifizetnie az ebédet.  
 
Ezután a polgármester javasolja, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolót fogadják el, melyet szavazásra bocsát.  
 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül  a következő 
határozatot hozta:  
 
22/2009./V.21./számú önk.   H a t á r o z a t  
 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
többszörösen módosított 1997. évi XXXI. tv. 96. §. /3/ 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva -  megtárgyalta és 
elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi 
ellátásáról szóló beszámolót.  

 
 
III. NAPIREND: 
A Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kengyeli Tagintézménye működéséről 
szóló beszámolóhoz az alábbi  szóbeli kiegészítés  hangzott el.   
 
Bekker Gábor:  
Elmondja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Kistérségi 
Szociális Szolgáltató Központ Kengyeli Tagintézménye működéséről szóló 
beszámolót, melyet  a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol.  
 
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, 
véleményüket mondják el.  
 
Kérdést tettek fel: Gál Albertné, Varga Márta és Kovács Gyula képviselők. 
A kérdésekre Szabó István jegyző és Kávási Ilona tagintézmény vezető adott választ, 
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak.  
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Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Czédly Gyula polgármester  javasolja a testületnek a beszámoló elfogadását, melyet 
szavazásra bocsátott.  
 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 23/2009./V.21./számú önk.  H a t á r o z a t  
 
A Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kengyeli Tagintézménye működéséről 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
Kengyeli Tagintézmény működéséről szóló 
beszámolót elfogadta.  

 
 
 
IV. NAPIREND: 
A költségvetési szervek besorolására, alapító okiratok módosítására vonatkozó 
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el: 
 
Szabó István jegyző elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirata 2. számú mellékletében az 581400 számú „Folyóirat, időszaki 
kiadvány kiadása” tevékenység  tévesen került bejegyzésre, mely az ÁMK  
szakfeladatai között helyesen szerepel. 
 
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, 
véleményüket mondják el.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
Ezután a polgármester az előterjesztésben tett módosításokkal, - illetve a szóbeli 
kiegészítés figyelembevételével - szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratát. 
 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
24/2009.(V.21.) számú önk.  H a t á r o z a t  
 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról.  
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete  - az 
önkormányzatokról  szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 38. §. 
/1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1. §-ában is 
foglaltakra figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a 
következők szerint módosítja: 
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2. pont  alapítója alapítói jogokkal felruházott  
     irányító szerv neve, székhelye címre változik: 

     Községi Önkormányzat Kengyelről -  
     Kengyel Községi Önkormányzat  
     Képviselő- testülete 
     5083. Kengyel, Szabadság u. 10.   
 

3. pontban  felügyeleti szerve helyett :  
    Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

     Önkormányzat működésével, az államigazgatási 
     ügyek előkészítésével és végrehajtásával  
     kapcsolatos feladatok ellátása kerül 
 

4. pontban jogállása helyett  alaptevékenysége kerül:  
     2009. december 31-ig az 1. számú mellékletben 
     szereplő  szakfeladat rend szerint  
     2010. január 1-től a 2. számú mellékletben szereplő 
     szakfeladat rend szerint: 
 
 

Szakfeladat  
száma                          Megnevezése 
 
  3821 Nem veszélyes hulladék kezelése,   
   ártalmatlanítása 
 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 

421 Út, vasút építés 
 

421100 Út, autópálya építése 
 

422 Közműépítés 
 

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
 
 

431 Bontás, építési terület előkészítés 
 

431100 Bontás 
 
  45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme,  
   javítása 
 
452000 Gépjárműjavítás, karbantartás 
 

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
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522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 

681 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 
 

681000 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 
 
  68220 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, 
   üzemeltetése 
 
682001 Lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése  
682002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése 
 
 

8411 Általános közigazgatás 
 

841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó  
  tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó 
  tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó 
  tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó  
  tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  
  igazgatási tevékenysége 
 
  84113 Államháztartás bevételi oldalának felügyelete,  
   igazgatása 
 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adó ellenőrzés 
 
  841119 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és   
     önkormányzati rendezvények 
 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
 
 

8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek 
 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak   
  lebonyolításával összefüggő szolgáltatások  
841402 Közvilágítás 
841403 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  
 

8419 Költségvetési pénzellátás technikai 
szakfeladatai 
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841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
  elszámolásai 
 

8424 Közbiztonság, közrend, államhatár rendjének 
védelme 

 
84242 Rendészeti feladatok  
 

842421 Közterület rendjének fenntartása 
842422 Igazgatásrendészet 
 

8425 Tűz- polgári és katasztrófavédelem 
 
84253 Polgári védelem működése, támogatása 
 

842531 Polgári védelem ágazati feladatai 
842532 Lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
 
  84254 Katasztrófa elhárítási tevékenység 
 
842542 Minősített időszaki tevékenységek /kivéve ár- és belvíz 
  védelem/ 
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység /kivéve ár- 
  és belvíz esetén/ 
   
  8621 Általános járóbeteg- ellátás 
 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
 
 

8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás 
 
86904 Betegség megelőzés, népegészségügyi ellátás 
 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
 

882 Önkormányzati szociális támogatás 
 

882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
 
  8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások   
 
  88211 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások  
 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon  
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
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882116 Ápolási díj méltányossági alapon  
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
 
  88212 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások  
 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
 
   

8822 Önkormányzati természetbeni ellátások  
 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
 
 
  8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 
  88994 Lakásépítés, vásárlási támogatások  
 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 
 

8902 Generációs feladatok 
 
  89021 Gyermek- és ifjúsági ügyek 
 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 
  valamint támogatások  
 
  89022 Idősügyek 
 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, 
  valamint támogatások  
 

8903 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt 
elősegítő komplex és speciális közfeladatok, 
programok és támogatások  

 
  89044 Közfoglalkoztatás 
 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
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9311 Sportlétesítmények működtetése 
 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
 

9312 Sporttevékenység és támogatása 
 
931201 Versenysport- tevékenység és támogatása 
 

9313 Szabadidős sport támogatása 
 
931301 Szabadidősport- /rekreációs sport-/ tevékenység és  
  támogatása 
 

951 Számítógép, kommunikációs eszközök javítása 
 
951100 Számítógép, periféria javítása 
951200 Kommunikációs eszközök javítása 
 

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő 
szolgáltatás 

 
960302 Köztemető- fenntartás és működtetés 
 
 
 

 
  5. pont helyett (gazdálkodási jogköre) Illetékességi területe: 
     Kengyel Község közigazgatási területe 
 
  6.  pont  helyett (tevékenysége) tipus szerinti besorolása:  
      A tevékenység jellege alapján:                   Közhatalmi 
                A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:   
     Önállóan működő és gazdálkodó 
 
                    7. pontban  megjelölt feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon 
 a 9-es pontba kerül, a 7. pont pedig a következő:  
            
 vezetőjének kinevezése, megbízása, választási rendje:  
    A jegyző kinevezésének rendje: A Képviselő- 
    testület  - pályázat alapján -  a jogszabályban  
    megállapított képesítési követelményeknek  
    megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés  
    határozatlan időre szól.  
 

8. pont törlésre kerül, (ez szabályozta a vezető kinevezését ) helyébe a   
következő kerül:   Foglalkoztatottjaira vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszonyok megjelölése: 

A Képviselő-testület által jóváhagyott 
létszámkereten belül:  köztisztviselő, melyekre a 
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köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 
az irányadó 
Közalkalmazottak, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó 
Munkavállaló, melyre a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyre 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. az 
irányadó 

   
9. pont törlésre kerül, helyébe a 7-es pontban megjelölt feladatellátást 
szolgáló önkormányzati vagyon lép változatlan tartalommal.  

 
10. pont törlésre kerül, helyébe a következő lép:  A hivatal képviseletére 
a jegyző jogosult, valamint az általa megbízott  köztisztviselő. 

 
A módosítást követően a mellékelt egységes szerkezetű alapító okiratot 
adja ki.  

 
 
Ezután a polgármester az előterjesztésben tett módosításokkal szavazásra bocsátja 
az Általános Művelődési Központ  Alapító Okiratát. 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
25/2009.(V.21.) számú önk.  H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli  Általános Művelődési Központ   alapító okiratának módosításáról.  
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete  - az 
önkormányzatokról  szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 38. §. 
/1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1. §-ában is 
foglaltakra figyelemmel – az ÁMK  alapító okiratát a következők szerint 
módosítja: 
 
Az intézmény neve:               Kengyeli Általános Művelődési Központ 
                  Székhelye:           5083. Kengyel, Kossuth L. u. 100. 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata:   
                                           A közoktatási tv. 33.§. (5) bekezdése 
                                          alapján ellátja a közoktatási, kulturális és 
                                          közművelődési feladatokat. 
 
 
 
 
Az intézmény alaptevékenysége 2010. január 1-től a következőkkel 
egészül ki: 
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      2010. január 1-től:  
 

- Általános Iskola: 

Az intézménybe felvehető 
maximális  tanulólétszám:            450 fő 
                                                     1-4 évfolyamon  26 fő/osztály 
                                                     5-8 évfolyamon  30 fő/osztály   
- Napköziotthoni és tanuló-  
szobai  foglalkozáson részt- 
vevők maximális létszáma:           4 csoportban 30 fő/ 

csoportonként  
 
Tagozat megnevezése:           nappali tagozat 
 
Évfolyamok száma:   8 évfolyam 
 

          Nevelési, oktatási feladatok: 
 

     A szülők igényei szerint integrációs                                   
     kereteken belül   látja el a sérült tanulókat. 

                                                Fogadott sérült tanulók:    
                                     

     a./ Enyhe értelmi fogyatékos/F 70/ ; beszéd -  
                                                     fogyatékos  
                                               b./ Pszichés fejlődés zavarai: 
                                                    Tanulási zavar veszélyeztetett 
                                                    Diszlexia, diszgrafia, diszkalkulia /F 81.3, 
                                                    / F 83/ 
                                                    Aktivitás és figyelemzavar 
                                                    Hiperkinetikus magatartászavar 
                                                    Eklektív mutizmus /Tüneti jel-diszfunkció  
                                                    R 48/ 
                                                    Beilleszkedési –magatartási, tanulási  
                                                    zavarral küzdő- részképesség zavarban 
                                                    szenvedő tanulók 
                                               c./ „más fogyatékos” tanulók                                                                                     
 
         a./ Ellátandó tevékenysége:   
          8520 Alapfokú oktatás 
                    
           85201 Általános Iskolai nevelés, oktatás alsó 
             tagozaton 
                                                  852011 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű 
               nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon)  
           852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
                tanulók nappali rendszerű nevelése,  
                oktatása (1-4 évfolyamon) 
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           85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső  
             tagozaton 
           852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
               nevelése, oktatása (5-8 évfolyamon) 
           852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai              
                tanulók nappali rendszerű nevelése,  
      oktatása (5- 8 évfolyamon) 
         
                                                      
           8559 M.n.s. egyéb oktatás 
 
           85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
           855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
           855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi  
             otthoni nevelése 
           855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
           855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 
      iskolai tanulószobai nevelése 
                                        
            5629 Egyéb vendéglátás 
 
                               56291 Oktatásban, üdültetésben résztvevők,  
              sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése 
                                                 562913 Iskolai,  intézményi étkeztetés  
            562917 Munkahelyi étkeztetés 
                                                  
           9312 Sporttevékenység és támogatása 
 
           931204 Iskolai diáksport- tevékenység és támogatása  
 
       b./ Ellátandó kiegészítő tevékenysége: 
                                                6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe  
      adása, üzemeltetése 
   
         682002 Nem lakóingatlan bérbe adása,   
                                  üzemeltetése 
      
                            Kiegészítő tevékenység arányának felső határa a szerv  
                   kiadásaiban:    10 %.  
 

- Művelődési Ház: 
     Közművelődési alaptevékenység: 

- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, 
szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási 
lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

- település környezeti, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, 
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- a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása,  

- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a 
feltételek biztosítása 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 
közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése 

- különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítése, 

- egyéb, a művelődést segítő lehetőségek 
biztosítása, 

- máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás 
      

9105 Közművelődési tevékenységek 
 
910501 Közművelődési tevékenységek és        
    támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi 
      színterek működtetése 
 
581 Kiadói tevékenység 
 
581400 Folyóirat,  időszaki kiadvány kiadása 
 

Kiegészítő tevékenység: 
   6820 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, 
    üzemeltetése 
 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,      
    üzemeltetése 
 

                            Kiegészítő tevékenység arányának felső határa a szerv  
         kiadásaiban:    10 %.  

 
 
 - Községi Könyvtár: 
   Könyvtári alaptevékenység: 
      

a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban, a Szervezeti 
és Működési szabályzatban meghatározott főbb céljait 
nyilatkozatban teszi közzé, 

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, 
gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

d) elősegíti más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését, 

e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 
információcserében 

 



 15 

Ezen kívül:  
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi 

igényeknek megfelelően alakítja,  
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, 
- helyismereti információkat és dokumentumokat 

gyűjt, 
- megrendelés esetén biztosítja a fénymásolást,  
- könyvtári tagok számára lehetővé teszi az 

Internet használatát 
 

Iskolai könyvtári tevékenységek: 
- könyvtár használata és tantárgyi órák tartása, 
- gyermekfolyóiratok beszerzése, gyűjtése, 
- tartós tankönyvek, szótárak, kézikönyvek 

gyűjtése, 
- tantestület tagjainak ellátása szakirodalommal, 
- rendezvények szervezése /író- olvasó 

találkozók/ 
 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása,       
     nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása,megőrzése, 
    védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások  
 
 

Kiegészítő tevékenység: 
619 Egyéb távközlés 
 
619000 Egyéb távközlés (internet szolgáltatás a 
   lakosság részére) 
 
821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 
 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
   (fénymásolás a lakosság részére) 
 

                            Kiegészítő tevékenység arányának felső határa a szerv  
         kiadásaiban:    10 %.  

 
Alapító jogokkal felruházott irányító szerve: 

     Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                     Székhelye:    5083.Kengyel,Szabadság út 10. 
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Tipus szerinti besorolás: 
 

                a tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató 
                a közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
                feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:    Önállóan működő  

 A Képviselő-testület az Ámr. 14. §. /6/ 
 bek. a./ pontja alapján a pénzügyi 
 gazdasági feladatainak ellátására  a  
 Polgármesteri Hivatalt  mint  önállóan 
 működő és gazdálkodó költségvetési 
 szervet jelöli ki. 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási  
jogviszony megjelölése: 

A Képviselő-testület által jóváhagyott létszámkereten 
belül: 
Közalkalmazottak, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó 
Munkavállaló, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. tv. az irányadó 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyre a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. az irányadó 
 

                     Intézmény tipusa:     Kengyeli Általános Művelődési Központ 
 
                     Tagintézmények telephelyei, címei:  
    - Kengyeli Általános Művelődési Központ: 
      Kossuth Lajos Általános Iskolája 
                                                       5083. Kengyel, Kossuth L. u. 100. és 
                                                       Kossuth L. u. 48. 

    - Általános Művelődési Központ 
               József Attila Művelődési Háza 
      5083. Kengyel, Kossuth L. u. 98. 
    - Általános Művelődési Központ 
                                                       Községi Könyvtára 
                                                       5083. Kengyel, Kossuth u. 98. 
 
  
 „ A Kengyeli Általános Művelődési Központ alapító okirata 2007. 
 augusztus 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 
 jelenleg érvényben lévő a Kossuth Lajos Általános Iskola, a József 
 Attila Művelődési Ház és a Községi Könyvtár alapító okiratát 
 visszavonja 2007. július 31-el és mint önálló intézményeket 
 megszünteti.” 
 

A módosítást követően a mellékelt egységes szerkezetű alapító okiratot 
adja ki.  
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Czédly Gyula  polgármester az előterjesztésben tett módosításokkal szavazásra 
bocsátja a  Napsugár Művészeti i Óvoda  Alapító Okiratát. 
 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
26/2009.(V.21.) számú önk.  H a t á r o z a t  
 
A Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosításáról.  
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete  - az 
önkormányzatokról  szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 38. §. 
/1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1. §-ában is 
foglaltakra figyelemmel – a Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratát 
a következők szerint módosítja: 
 
A   3-as pontba kerül a   jogszabályban meghatározott közfeladata:              
                                        Óvodai nevelés, iskolai  életmódra felkészítés. 

 
A 3-as pontban megjelölt intézmény  alaptevékenysége 4-es pontba 
kerül, és a következőkkel egészül ki::   2009. december 31-ig: 

 
 Óvodai nevelés, iskolai életmódra fel- 
 készítés.  
 TEÁOR száma: 801210  
 Szakágazat: Óvodai nevelés, iskolai 
 Életmódra felkészítés:  80110 
 Szakfeladat: Óvodai nevelés, iskolai 
 Életmódra felkészítés: 80111-5 
 Intézményi étkeztetés TEÁOR sz: 
 555120 
 Szakágazat: intézményi étkeztetés: 
 55230 
 Szakfeladat: óvodai intézményi 
 étkeztetés 
 55231-2 
 
                                                                          Igényelhető normatívák: 

- Óvodai nevelés, 
- Óvodában,  iskolában szervezett 

intézményi közétkeztetés, 
- Szakmai informatikai fejlesztési 

feladatok, 
- Minőségfejlesztés, 

minőségirányítási feladatok, 
- Pedagógiai szakmai 

szolgáltatások igénybevétele, 
- Pedagógus szakvizsga és 

továbbképzés támogatása. 
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                                                                2010. január 01-től: 
  

5629 Egyéb vendéglátás 
56291 Oktatásban, üdültetésben résztvevő 
sportolók,                   dolgozók elkülönült 
étkeztetése 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés    
562917  Munkahelyi étkeztetés 
  
8510  Iskolai előkészítő oktatás 
85101 Óvodai nevelés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű  gyermekek óvodai    
             nevelése, ellátása 
 

          
Az   5. pont helyett (ellátandó vállalkozói tevékenysége,mértéke)  
Működési köre: 

 Kengyel község közigazgatási 
 területével   megegyező   

                                              
6./ Irányító szerv neve: Kengyel Község Önkormányzat  
 Képviselő-testülete 

                              székhelye: 5083. Kengyel, Szabadság u. 10.  
 

A  7-es pontba kerül a felügyeleti szerve amely a 6-os pontban 
leirtakkal azonos.  

  
A 8.-as pontba kerül a tipus szerinti besorolása:  

                     a tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató 
                     a közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
                     feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő  

 A Képviselő-testület az Ámr. 14. §. /6/ 
 bek. a./ pontja alapján a pénzügyi 
 gazdasági feladatainak ellátására  a  
 Polgármesteri Hivatalt  mint 
 önállóan  működő és gazdálkodó 
 költségvetési  szervet jelöli ki. 

 
9./ pontban az intézmény jogállása helyett: vezetőjének kinevezési, 
megbízási,  választási rendje: A vezető óvónőt pályázat alapján 5 
 évre a Képviselő-testület nevezi ki.  

 
A 10.-es pontban az intézmény gazdálkodási formája helyett az 
intézmény  képviseletére jogosult:                 Óvodavezető 

 
11./ A feladat ellátást szolgáló vagyon helyett: Foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
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A Képviselő-testület által jóváhagyott 
létszámkereten belül: 
Közalkalmazottak, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó 
Munkavállaló, melyre a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyre 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. az 
irányadó 

 
12./ Ide kerül a 7. pontban megjelölt intézmény alapítója, a fenntartója 
változatlan tartalommal.  

 
 13./ Az intézmény tipusa: Közoktatási törvény 20. §.-a szerint: 

 Óvoda 
 

 14./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:                melléklet szerint 
 

 15./ A használatába adott vagyon feletti     
        rendelkezési jog: 

                                                                        A 8/1992.sz.önkormányzati rendelet  
                                                                        alapján, az önkormányzati tulajdonról                                     
                                                                        és vagyonnal való gazdálkodás egyes 
                                                                        szabályai szerint. 
 

A módosítást követően a mellékelt egységes szerkezetű alapító okiratot 
adja ki.  

 
 
V. NAPIREND: 
Czédly Gyula polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a Képviselő-
testület 2008. október 16-án döntött a Tiszatenyő és Kengyel szennyvízelvezetés és 
tisztítás beruházásával kapcsolatos pályázat benyújtásáról, melyben a beruházás 
tervezett bruttó költsége: 2.415.367.600,-Ft. Önerő biztosítására vállalt költségek 
Tiszatenyő részéről: 3.593.700,-Ft, Kengyel részéről 7.296.300,-Ft volt.  Az Uniós 
előírások miatt ezt a költséget sajnos meg kell emelni az ÁFÁ-val. Ennek 
megfelelően a két település által biztosított önerő nagyságát 17.675.000,-Ft-ra kell 
megemelni. Ennek megfelelően Tiszatenyő: 5.832.750,-Ft, Kengyel: 11.842.250,-
Ft,önerőt kell hogy biztosítson.  Kéri a tisztelt Képviselő- testületet, hogy a beruházás 
érdekében a 48/2008./X.16./ számú határozatát fentieknek megfelelően módosítsa.  
 
Ezután  kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el.   
Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a szennyvízelvezetés és tisztítás 
beruházással kapcsolatos önerő biztosítását. 
 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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27/2009.(V.21.) számú önk.   H a t á r o z a t  
 
Tiszatenyő és Kengyel szennyvízelvezetés és tisztítás beruházásával 
kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 48/2008.(X.16.) számú önkormányzati 
határozat módosítására 
 
 

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti 
határozatot a következők szerint módosítja:  
 

1. A határozat 3-as pontjában a Tiszatenyő – Kengyel 
Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztésére 
benyújtott pályázat előkészítési költsége bruttó: 
72.600.000,-Ft helyett bruttó: 68.175.000,-Ft. 

 A két település által biztosított önerő nagysága:    
 17.675.000,-Ft. 
 
 
2. Ugyanezen határozat 5. pontjában a fentiek 

értelmében: 
 Tiszatenyő: 3.593.700,-Ft-ról  5.832.750,-Ft-ra,    
 Kengyel: 7.296.300,-Ft-ról 11.842.250,-Ft-ra 
 módosul az önerő biztosítása. 
  
 

VI. NAPIREND: 
Czédly Gyula polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy amikor a 
REMONDISZ  Kétpó Kft. megalakult, a környező önkormányzatok, köztük Kengyel 
Község is a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer beruházás 
megvalósítására 1999. október 28-án konzorciumot alapítottak. Ezzel egyidőben a 
Kétpón megépült hulladéklerakó és az öt hulladékudvar üzemeltetésére, és a 
beruházás megvalósításához szükséges önerő és a nem támogatott feladatok 
megvalósításához szükséges összeg biztosítása érdekében a Remondis Szolnok 
Zrt-vel együttesen megalapították a Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaságot. 2004-ben a vagyon megosztására a Remondis Kétpó Kft. 
önkormányzati tulajdonú üzletrésze a konzorciumi tag önkormányzatok osztatlan 
közös tulajdonába került, melynek közös képviselője Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. 
Kengyel Önkormányzatának 527.000,-Ft tulajdonrésze van a Kft-ben, melyet 
forintosítani tud  a nagy vagyonból.  Javasolja, hogy Kengyel község váltson át 
önkormányzati tulajdonná.  Önkormányzatunk teljesítette az összes normát és 
feltételt amit csak kellett eddig.   
Kéri a Képivselő-testületet, hogy az üzletrészek önkormányzati tulajdonba 
kerülésével kapcsolatos szóbeli előterjesztését tárgyalja meg, kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el.   
Ezután a polgármester kéri, hogy aki egyetért  az önkormányzati tulajdonú üzletrész 
közös tulajdonná alapításával, az kézfelnyújtással szavazzon.  
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A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
28/2009.(V.21.) számú önk.   H a t á r o z a t  
 
REMONDISZ  Kétpó Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének közös tulajdonná 
alakítására 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 9. §. /4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló   REMONDISZ  Kétpó Korlátolt Felelősségű 
Társaság 27.530 ezer Ft névértékű üzletrészére 23 más 
önkormányzattal együtt osztatlan közös tulajdont alapít a 
mellékelt szerződés szerint. 
 
Az önkormányzatot  527 ezer Ft üzletrész illeti meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Czédly Gyula polgármestert 
az önkormányzat képviseletére, a mellékelt szerződés 
aláírására. 

 
 
 
VII. NAPIREND: 
a./ 
Szabó István jegyző  szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy megint van pályázati 
lehetőségóvoda bővítésre, melyre sajnos rövid idő áll rendelkezésre, június 2-án kell 
beadni. Az óvodánál korábban már volt egy pályázat, amit meg kell ismételni. Most 
próbálják korszerűsíteni azzal, hogy a 2-3 éves gyerekek is felvételre kerülhessenek, 
de még mindig készítik a terveket mert olyan szigorú szabály van amire nincs 
felkészülve az óvoda. A benyújtandó pályázathoz 25 %-os önerő szükséges, viszont 
a nem hátrányos helyzetű önkormányzatoknak 15 %-os önerőt kell biztosítani. 
Önkormányzatnak  25 %-ot kell biztosítani, mely 50 millió Ft-ot jelent.   Ez az összeg 
olyan leterheltséget jelent, hogy ha a pályázattal nyer az önkormányzat akkor hitelt 
kell felvenni rá. Ennyi hitel biztosítására nincs reális esély. 
 
Ezután Czédly Gyula polgármester  kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Kérdéseket tett fel: Gál Albertné és Varga Márta képviselők.  
A kérdésekre Kozák Ferencné adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak.  
 
Hozzászólások: 
Czédly Gyula  
Elmondja, hogy a szennyvízberuházás beindul, és aggálya hogy a két beruházás 
nehogy üsse egymást, mert most úgy gondolja, hogy a rég várt szennyvízelvezetés 
lenne az első. Kéri a testületet, nagyon fontolják meg, próbáljanak meg egy 
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beruházást végig vinni, de következetesen. Óvoda pályázatnál kevesebb önerő 
biztosításával lehet hogy könnyebben megbirkózna az önkormányzat.   
 
Bekker Gábor 
Egyetért azzal,  ha 25 %-os önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak, akkor ezt a 
pályázatot nem szabad beadni. Más lenne hacsak 15 %-os önerőt kellene 
hozzáadni.  
 
Szabó István 
Véleménye szerint a meglévő tervet készenlétbe kell helyezni, és ha újabb pályázat 
kerül kiírásra kedvezőbb önrésszel, akkor elő lehet venni a dokumentumot. 
  
Ezután Czédly Gyula  polgármester szavazásra bocsátja az óvoda bővítésére 
vonatkozó pályázati  előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
29/2009.(V.21.) számú önk.   H a t á r o z a t  
 
Pályázat az Óvoda bővítésére 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Óvoda 
bővítésére a szükséges önerő magas aránya – 25 % - miatt nem 
tud pályázatot benyújtani.  
Amennyiben újabb pályázat kerül kiírásra kedvezőbb önrésszel, 
ezt a döntését felülvizsgálja. 

 
b./ 
Szabó István jegyző szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy „ Önkormányzati 
fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzésre” 
CÉDE pályázat beadására van  lehetőség.   Szükség lenne gördülő állványra külső 
munkálatokhoz, hegesztők, fűnyírók vásárolására, melynek beruházási költsége kb. 
4 millió forint, ehhez az önerő biztosítása 1.070 ezer Ft. Ezt érdemes lenne 
megpályázni, mert az önkormányzatnak kell megvásárolni a felsorolt munka 
eszközöket, hogy a közmunkások tudjanak dolgozni. Az iskola kerítésének 
készítéséhez is kellene hegesztő trafó. Parlagfű irtás is következik, és ha 
felkészülünk ilyen felszerelésekkel, az csak előnyt jelentene. Vásárolni kellene fúró 
gépet, lánc fűrészt, pótkocsis Robit, toló lapot a fűnyíró traktorhoz, betonkeverőt, 
damilos kaszát. Javasolja a Képviselő-testületnek  közcélú foglalkoztatás anyag és 
eszköz beszerzésére    önerő biztosítását.  
 
Ezután Czédly Gyula polgármester  kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a közmunka programra  vonatkozó 
pályázati  előterjesztést. 
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A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
30/2009.(V.21.) számú önk.   H a t á r o z a t  
 
Pályázat közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzésére  
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
„Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú 
foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzésére” 4.277.013,-Ft-ra,  
melyből a saját erő:     1.069.253,-Ft   
az igényelt támogatás összege:                        3.207.760,-Ft 
 
A tervezett összegből a közmunka programban résztvevők 
munkafeltételeit kívánjuk javítani eszközök, felszerelések, 
anyagok beszerzésére. 
A Képviselő-testület  2009. évi költségvetésében a saját forrást 
biztosította a 7/2009. (V.25.) számú önkormányzati rendelet 2. §. 
c./ pontjában 

 
c./  
Szabó István jegyző elmondja, hogy  környezetvédelmi programot kell készíteni az 
önkormányzatoknak. Lehetőség van  TEKI pályázat benyújtására, melyhez 249 ezer 
Ft. saját erő kellene.  A program készítésére árajánlat már lett kérve,  s ha környezet 
jellegű pályázatot nyújt be az önkormányzat legközelebb,   akkor jó lenne ha ez 
rendelkezésre állna. Javasolja a Képviselő-testületnek a környezetvédelmi program 
készítésére önerő biztosítását.  
 
Czédly Gyula polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy kérdéseiket, 
hozzászólásaikat az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula  polgármester ezután  szavazásra bocsátja a település 
környezetvédelmi program elkészítésére  vonatkozó pályázat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
31/2009.(V.21.) számú önk.   H a t á r o z a t  
 
Pályázat települési  környezetvédelmi program készítésére 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a települési környezetvédelmi program készítésére az 
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz        995.000,-Ft 
összegben, amelyből saját forrás:           248.750,-Ft 
Az igényelt támogatás összege:             746.250,-Ft 
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A pályázati összegből elkészítjük a település környezetvédelmi 
programját. 
A pályázathoz szükséges önrészt a Képviselő-testület 2009. évi 
költségvetésében biztosította a 7/2009.(V.25.) számú 
önkormányzati rendelet 2. §. d./ pontjában.  
 
 

VIII. NAPIREND: 
Czédly Gyula polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a 
szennyvízelvezetés és tisztítás beruházásával kapcsolatos pályázat önerő emelésére 
azért volt szükség, mert meg kellett emelni az önerőt ÁFÁ-val, mivel az 
önkormányzat nem ÁFA jogosult. Ha két település közös céget alapít, az 
önkormányzati cég jogosult minden további beruházás ÁFÁ-s visszaigénylésre. Ilyen 
beruházás ÁFÁ-jával komoly összegről van szó, ezért jól megfontolandó. A 
szennyvíz beruházásra az ÁFA visszaigénylése céljából javasolja a Képviselő-
testületnek a  Tiszatenyő- Kengyel községek közös cég megalapítására, illetve az 
alapító okirat aláírására adjon részére felhatalmazást.  
 
Ezután  kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el.   
Ezután Czédly Gyula  polgármester szavazásra bocsátja a Tiszatenyő – Kengyel 
községek önkormányzati társulás létrehozására  vonatkozó előterjesztését.  
 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
32/2009.(V.21.) számú önk.   H a t á r o z a t  
 
Tiszatenyő- Kengyel  szennyvízelvezetés és tisztítás beruházására önkormányzati 
társulás létrehozása 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszatenyő 
község önkormányzatával közösen – a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 41. §. /1/ bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – Tiszatenyő és Kengyel közös szennyvíz 
elvezetési és tisztítási projekt megvalósítására jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, mint 
költségvetési szervet hoz létre. 
 
Az alapító okirat elkészíttetésére a szükséges megállapodás 
aláírására Czédly Gyula polgármester felhatalmazza.  

 
 
IX. NAPIREND: 
Szabó István jegyző  szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy elkészült időben a 
közfoglalkoztatási terv, mely továbbítva lett  a Kincstárrészére is, aki  1-2 kifogást 
talált.   A közmunka turnus 75 napra lett tervezve, most viszont 90 napot mondtak, 
így a 3 turnus helyett 2 turnus fér bele. Így a közfoglalkoztatási tervet meg kell 
változtatni 2 turnusra és 75 napról 90 napra, valamint  a foglalkoztatottak számát 80-
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ra kell lecsökkenteni. Évközben lehet változtatni, de most a javasolt változásokat 
végre kell hajtani.   
Javasolja, hogy az írásban is mellékelt közfoglalkoztatási tervet - ezen belül az 5, 6, 
7 oldalon kiemelt módosításokkal -  elfogadni szíveskedjenek. 
 
Czédly Gyula polgármester  kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat 
tegyék meg.  
 
Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el.   
Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a közfoglalkoztatási terv módosítására 
vonatkozó előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
33/2009.(V.21.) számú önk.   H a t á r o z a t  
 
a Közfoglalkoztatási terv módosítására. 
 

Kengyel Község Önkormányzata a 2009. évi közfoglalkoztatási 
tervét -  mely a határozat melléklete – a következő szerint 
módosítja: 
1. A közfoglalkoztatás időtartama 75 napról 90 napra módosul 
2. A foglalkoztatás 3 turnus helyett 2 turnusra változik 
3. A foglalkoztatotti létszám 119 főről 80 főre módosul 
4. Az eszköz és szerszám igény kiegészítésre kerül a 

módosított tervben foglaltak szerint. 
 
 
 
 
 
X. NAPIREND: 
Szabó István jegyző  szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a költségvetésben be 
lett tervezve permetezésre, növényvédelemre 600 ezer Ft. A Kengyelfutás előtt 
megtörtént az Erzsébeti erdő permetezése, a következő a gesztenye fák lennének. 
Mivel a korábbi években is permetezve voltak, most nem szükséges, ezért marad 
egy kis pénz, viszont az önkormányzatnál a számítógépek romlanak, tönkre mennek.  
Most már a régi gépekből nincs lehetőség pótlásra, minden elfogyott, a védőnők is 
kaptak a régi gépekből. Szükség lenne legalább 3 db számítógépre, jó lenne viszont 
tartalék is, évközben is történhet bármi.  
A 600 ezer forintból 177 ezer forintba került a kullancs irtás, így megmarad 423 ezer 
forint, melyből 4 számítógépre futja.  Mivel számítógépek beszerzésére nincs 
pályázati lehetőség, saját pénzből kell megoldani. Javasolja a Képviselő-testületnek 
a fenti összeg  átcsoportosítását számítástechnikai eszközök beszerzésére. 
 
Czédly Gyula polgármester  kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat 
tegyék meg.  
 
Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el.   
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Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a pénzösszeg átcsoportosítását 
számítógép vásárlására, melyet a Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta a következők szerint: 
 
34/2009.(V.21.)számú önk.       H a t á r o z a t  
 
Számítástechnikai eszközök beszerzésére pénzösszeg átcsoportosítása 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy növényvédelmi kiadásokhoz tervezett 600.000,-Ft-ból a 
megmaradó 423.000,-Ft átcsoportosításra kerüljön a 
Polgármesteri Hivatalhoz számítógépek és egyéb tartozékok 
vásárlására 

   ( A rendelet módosítást a XI. számú napirend tartalmazza. ) 
 
XI. NAPIREND: 
A 2009. évi pénzügyi tervek módosítására készült írásos előterjesztéshez – mely a 
testületi ülés előtt kiosztásra került  – az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el: 
 
Czédly Gyula polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a korábbi 
napirendek keretében a Képviselő-testület kötelezettséget vállalt az önkormányzati 
fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzési 
pályázatához, a környezetvédelmi program készítéséhez saját erő biztosítására, 
valamint a Polgármesteri Hivatal részére számítástechnikai eszközök beszerzésére. 
Ezért a 2009. évi költségvetési rendeletet módosítani kell.  Kéri, hogy a mellékelt 
2009. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet 
szíveskedjenek elfogadni.   

 
Ezután kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el.   
  
Czédly Gyula  polgármester szavazásra bocsátja a 2009. évi költségvetés 
kiegészítésére, módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a következők szerint: 
 
 

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

7/2009. (V.25.) 
 Önkormányzati rendelete  

 
az 1/2009. (III.02.) önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2009.évi 

költségvetésére – kiegészítésére, módosítására 
 

 
1. §. 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2009. (III.02.) 
önkormányzati rendelet 1.§./4/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: 
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    a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a  
         dologi kiadások előirányzatát                                                  423 e Ft-tal 
         lecsökkenti 
 
                                                                   2.§. 
 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2009. (III.02.) 
önkormányzati rendelet 1.§./7/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: 
 
   a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a  
        beruházási kiadások előirányzatát                                          423 e Ft-tal 
        megemeli 
 
           A beruházási kiadásokon belül: 
 
           -   Polgármesteri Hivatal részére számítástechnikai 
                eszközök beszerzésére                                                   423 e Ft-tot 
       hagy jóvá 
 
          -   A Tiszatenyő-Kengyel szennyvíz beruházás 
               előirányzatát                                                                    1319 e Ft-tal 
      lecsökkenti 
 
 -   CÉDE pályázathoz  „önkormányzati fejlesztésekhez  
      kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz 

     beszerzésére” saját forrás biztosítására                    1070 e Ft-ot 
     hagy jóvá 
 
-   TEKI pályázathoz „ Környezetvédelmi program 
      készítése „ saját forrás biztosítására                               249 e Ft-ot 
      hagy jóvá 

 
3.§ 

 
 

Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján 2009. május 25-én lép hatályba. 
 
Kengyel, 2009. május 21. 
 
 
 
/: Czédly Gyula:/                                                                      /:  Szabó István  :/ 
   polgármester                                                                                    jegyző 
 

 
XII. NAPIREND: 
 
Czédly Gyula polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy megkereste 
egy bróker cég és egy családi vállalkozás, akik szeretnék a termál kutat és a 
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hozzátartozó földterületet hasznosítani. A bróker cég a területet kimondottan 
mezőgazdasági célra kívánná hasznosítani, a családi vállalkozás viszont rendezési 
tervnek megfelelően fürdő és üdülő építésre kívánná megvásárolni. 
 
A Képviselő-testület által téma volt, hogy nem szabad a termál  kutat így hagyni, 
illetve kevés bérleti díjért kiadni az önkormányzat tulajdonát képező földterületet 
mezőgazdasági tevékenységhez. Lassacskán döntést kell abban is hozni a 
testületnek, mi a szándéka a területtel és a rajta lévő kúttal. Olyan álláspontot 
próbáltak korábban  kialakítani, hogy ezt a területet kár lenne így eladni hogy az 
önkormányzatnak ne maradjon meg földterület.  
Javasolja a Képviselő-testületnek hogy a területet, illetve külön a kutat  fel kell 
becsültetni, és az az összeg képezné a tárgyalás alapját a majdani vevővel, a 
rendeltetésnek megfelelően arra a célra értékesítve úgy, hogy  ha a beruházás nem 
valósul meg  egy bizonyos éven belül az önkormányzatnak  bizonyos %-os 
visszavásárlási joga legyen.  Kéri a Képviselő-testületet a termálkút  és az 
önkormányzati földterület értékbecslésének eldöntésére.  
 
Ezután  kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Kérdést tett fel Varga Márta képviselő. 
A kérdésre Czédly Gyula polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a 
Képviselő-testület tagjai egyöntetűen elfogadtak.  
 
Hozzászólás nem hangzott el.  
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat tulajdonát képező 
termálkút és földterület értékbecslésére vonatkozó előterjesztését.  
 
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 
 
35/2009.(V.21.) számú önk.   H a t á r o z a t  
 
az önkormányzat tulajdonát képező termálkút és földterület értékbecslésére. 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megbízza Czédly Gyula polgármestert, hogy értékeltesse 
fel az Önkormányzat tulajdonában lévő úgynevezett Mille 
tanyai kutat és a  hozzátartozó önkormányzati tulajdonú 
földterületet.  

 
Egyéb: 
Szabó István jegyző a legutóbbi testületi ülésen  elhangzott gyógyszertárral 
kapcsolatos interpellációra az alábbiakat adja elő.  
 

 A Gyógyszertár vezetőjét tájékoztatta az elhangzott interpellációról, aki 
elmondta, hogy van raktári készlete, valamint naponta 2 alkalommal szállítják 
a megrendelt  gyógyszereket. Előfordul hogy az orvosok ugyan arra a 
betegségre többféle gyógyszert írnak fel, így nem mindig pontos a készlet. 
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     A   gyógyszerek kiadásáért véleménye szerint nem kell sokat várni, azonban    
     minden receptet gépbe kell   vinni és ez időt vesz igénybe. Viszont  előfordul     
     olyan nap amikor többen várakoznak a gyógyszertárban.   
     Mindenkinek felajánlja, hogy a hiányzó gyógyszert máshol is kiválthatja.  
 

Fentiekkel kapcsolatban Szabó István jegyző felhívja  a testületi tagok figyelmét, 
hogy a továbbiakban konkrét panaszokat kér megjelölni az esetleges eljárás 
érdekében. 

 
Mivel több napirend nincs, Czédly Gyula polgármester megköszöni a megjelenést, és 
az ülést berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
/:  Czédly Gyula  :/                                                                      /:  Szabó István  :/ 
    polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
 
 
 
 


