Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 25-én
megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Czédly Gyula polgármester, valamint
Korom Károlyné, Bekker Gábor, Erdei Lászlóné, Gál Albertné, Kovács
Gyula, Kozák Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta képviselők.
Bejelentéssel vannak távol: Boróczki Mihály, Dr. Kotró László, és Guttyán Edina
képviselők
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az önkormányzat jegyzője
Hidegkúti Gábor Magyar Posta Zrt Debreceni Ig. hálózat szerv. Oszt.v.
Sarkadi Ferencné kengyeli Posta Hivatal vezetője
Megyesi Tibor gazdasági tanácsadó, a Kommunális Szolg.Kft. részéről
Rimóczi Jánosné a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül 9 fő megjelent / 75 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a munkaterv, illetve a meghívó alapján
azzal a módosítással, hogy az I. napirendi pontot előzze meg a II. és III. napirend,
valamint V. napirendként a Közbeszerzési Szabályzat mellékleteinek módosítását,
majd zárt ülés keretében a testület a szociális bérlakás bérlő kijelölését tárgyalja
meg.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el.
Varga Márta
 Elmondja, hogy a Thököly úti önkormányzati ingatlan udvarán sok szemét van
zsákokban, amit a kutyák szétszedtek.
Gál Albertné
 Kérdése, hogy az út a munkához programba milyen formában lehet
jelentkezni?
Kozák Ferencné
 Elmondja, hogy a Törökszentmiklósra reggel 6 órára járó dolgozó nem ér be
időbe, mivel akkor nem indul autóbusz.
Bekker Gábor
 Elmondja, hogy a Béke út végén – a vasút felöl – nincs járda. Az ott lakók ha
kaphatnának járda lapokat, le is raknák.
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Több interpellációs kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a
felmerült kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor.
Czédly Gyula polgármester tájékoztatja a testületet a legutóbbi ülést követően tett
fontosabb eseményekről az alábbiak szerint:








Elmondja, beindult a nyári szünetben a gyermekek étkeztetése. 54 napra 94
gyermek részesül ingyen étkeztetésben, egyben a bagimajori rászorult
gyermekek étkeztetése is megoldott a nyári időszakban.
A közmunkaprogram folyamatosan működik, a csapat teljesítését jónak lehet
minősíteni.
A napokban aláírásra került a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos pályázat. A
jövő hét folyamán Kazinczi István úrral megbeszélést tartanak.
Két alkalommal vett részt Kistérségi társulási ülésen.
Szintén két alkalommal Törökszentmiklóson Víz-csatornamű ülésen vett részt.
A LÉDERER fogathajtó emlékversennyel kapcsolatban elmondja, a legjobb
elismerések hangzottak el, és ezzel a rendezvénnyel a település hírnevét
sikerült öregbíteni. Reméli, hogy jövőre újra meg tudják rendezni a szervezők.

Ezután a polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli 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 tájékoztatót.
A Képviselő-testület a tájékoztatókat vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.
I.NAPIREND:
A Posta helyi szolgáltató tevékenységéről szóló beszámolóhoz szóbeli kiegészítés
nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.
Kérdések, hozzászólások:
Gál Albertné
Elmondja, a lakosok nagy gondja, hogy községünkben péntek délutántól hétfő
reggelig nincs pénzfelvételi lehetőség. Előfordul a kora reggeli órákban, hogy nincs
annyi pénz a pénztárnál, hogy az esetleges kifizetést teljesíteni tudják. Kérdése,
hogy Bankautomata kihelyezését meg lehetne-e oldani, melyre nagy szükség lenne.
Bekker Gábor
Elmondja, hogy fizetési napokon többször előfordult, hogy nem volt elegendő pénz a
kifizetéshez.
Kozák Ferencné
Találkozott olyan esettel, amikor pénteki napon sorsjegy vásárlására nem volt
lehetőség, a Posta dolgozója közölte, hogy a következő héten menjenek.
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Előfordult, hogy intézmény részéről postai bélyeg megrendelése esetén több napot,
sőt hetet kellett várni a bélyegre.
A pénzfelvétellel kapcsolatosan elmondja, hogy a lakosság körében felháborodást
keltett ki, hogy az intimebb dolgokba bele látnak más emberek, szinte az nyilvános.
Kovács Gyula
Hozzászólásában elmondja, az anyagot elolvasva úgy tűnik, minden rendben van.
Azonban a hivatali személyzet viselkedésével kapcsolatban vannak panaszok,
megfelelő időben nincs a pult mögött senki, várakozni kell, pénzfelvételnél szintén.
Tapasztalat, hogy nem igazán kezelik diszkréten a pénzfelvételeket. Van ahol ki van
erre jelölve külön egy helyiség, községünkben nem lehetne megoldani?
Varga Márta
Kérdése, hogy nem lehetne a pénzfelvételt a főpénztárba tenni, és csak egyedül
lenne bent az ügyfél? Személy szerint ilyet nem tapasztalt, meg van elégedve a
Posta szolgáltatásával.
A fel tett kérdésekre, hozzászólásokra Hidegkúti Gábor és Sarkadi Ferencné adott
választ az alábbiak szerint:
 A hétvégi nyitva tartás jogszabályi meghatározás a Magyar Postának.
Amennyiben az igények megkövetelik, abban az esetben lehet szombaton
alkalmazni, de minimális forgalom esetén nem áll módjában a Postának a
nyitvatartást eszközölni.
 Egy meghatározott készpénz maradvány kerettel lehet gazdálkodni, illetve a
befizetésekből tudják azt fedezni.
 A pénzautomatával kapcsolatosan tájékoztatást kapott a testület, hogy
közvetlen a Banktól lehet igényelni, akik nyilván kalkulálnak, hogy nekik
megéri-e vagy nem az automata kihelyezése.
 A fizetési napokra nem minden alkalommal tudnak felkészülni, mivel nem
mindig tudják a kifizetési időpontokat.
 A dolgozók munkájával, viselkedésével kapcsolatosan a postamesternő felé
kell jelezni szóban, vagy írásban, de eddig még nem érkezett semmilyen
panasz.
 A postai bélyeg megrendelését minden hó 20-a előtt kell leadni, mivel
bizonyos havi készlettel rendelkeznek. Amennyiben van készleten, azt rögtön
ki szokták adni.
 A Posta törekvése, hogy kiszolgálják az ügyfeleket a legmaximálisabban,
illetve nekik is érdekük hogy tudjanak a panaszokról.
 A pénzfelvétellel kapcsolatosan 200.000,-Ft feletti felvételnél a főpénztár előtt
van lehetőség, mely elkülönített helyen van. A befizetést pedig 400.000,-Ft
összegtől lehet ebben a helyiségben megtenni. Amennyiben nagyobb
összeget kívánnak felvenni, előtte való nap 12 óra előtt be kell jelenteni.
A kérdésekre adott válaszokat a felszólalók és a Képviselő-testület egyöntetűen
elfogadták.
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva elmondja, amikor az új Posta
épült a lakosság nagy örömmel fogadta, illetve most is örülnek a korszerűbb
hivatalnak. Hibák mindenütt vannak, de bízik abban hogy a postamesternő igyekszik
ezeket kiküszöbölni, megszüntetni,
átfogja értékelni munkatársaival együtt az
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elhangzottakat. Reméli, hogy a felmerült panaszokon, problémákon tudnak egy kicsit
változtatni, diszkrétebben kezelni a pénzkiadásokat, még jobb lesz a lakosság és a
Posta munkatársai közötti viszony is. Az elhangzott panaszok jogosak voltak,a
lakosság észrevételeit orvosolni kellett, hiszen az ilyen jellegű panaszok előfordultak
már testületi ülésen.
Megköszöni a Posta részéről a beszámolót, illetve a
megjelenést, és a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
38/2009./VI.25./számú önk.

Határozat

A Kengyel Posta szolgáltatói tevékenységéről
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Kengyel Posta szolgáltatói tevékenységéről
szóló
beszámolót elfogadta.

II.NAPIREND:
A szemétszállításról szóló írásos tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítés nem hangzott
el.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.
Kérdések, hozzászólások:
Bekker Gábor
Elmondja, hogy lomtalanításkor ott hagyták az
utcára rakott
elektronikai
rendszereket így tv, hűtő, stb. Kérdése, hogyan lehet ezektől megszabadulni?
Czédly Gyula
Javasolná az előbb említett eszközök, veszélyes hulladékok begyűjtését, de kérdés
hogy hová tegyék, illetve milyen formában lehet elszállítani.
Kozák Ferencné
A tájékoztató anyagot jónak tartja, mindenre kiterjed.
Kérdése az őszi lomtalanítással kapcsolatos, mivel az őszi levelek a lomtalanítás
után kerülnek összegyűjtésre, ezeket hogyan szállíttassák el az intézmények?
Kovács Gyula
A szelektív hulladékgyűjtővel kapcsolatosan elmondja azok jól beváltak, még nem
rongálódtak meg a településen. Kérdése, hogy ezek szállításával vannak-e
problémák, illetve milyen költségekkel járnak?
Megyesi Tibor
 Az elektronikus hulladék valóban veszélyes hulladéknak minősül, ezek
elszállítására a Kft-nek nincs lehetősége, de van szervezet akik ezeket külön
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tárolva begyűjtik. Fel fogja venni a céggel a kapcsolatot, de a
Törökszentmiklósi hulladékgyűjtőbe folyamatosan elhelyezhetőek. Az őszi
lomtalanításkor konténert helyeznek ki és ebbe lehet begyűjteni a hulladékot,
de ezt előre le kell egyeztetni. A hulladékudvarba Törökszentmiklósra be
lehet szállítani, lerakási díj nincs, ingyenes, csak a szállításért kell fizetni.
Az őszi falevél szállításával
kapcsolatban elmondja, a zöld hulladék
esetében megsemmisítési díjat nem kell fizetni, csak szállítási díjat.
A szelektív hulladék szállítással kapcsolatban nem hallott problémát. A
szelektív gyűjtéssel kapcsolatosan elmondja, a kötelező közszolgáltatási
díjba beépítésre került, a bővítésen el kell gondolkodni, lehet róla szó.

A kérdésekre adott válaszokat a felszólalók és a Képviselő-testület egyöntetűen
elfogadták.
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva javasolja a testületnek a
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. tájékoztatójának elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
39/2009./VI.25./számú önk.

Határozat

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. munkájáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. Kengyel
településen végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadta.

III.NAPIREND:
Az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság munkájáról szóló előterjesztéshez az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.
Kozák Ferencné
Elmondja, hogy az Ügyrendi- Művelődési- Oktaktási Bizottság megtárgyalta saját
beszámolóját az előző beszámoló óta eltelt időszakra, melyet a Képviselő-testületnek
is elfogadásra ajánlja.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Varga Márta
A tájékoztatót jónak tartja, a lényeget tartalmazza. A maga részéről elfogadásra
javasolja.
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Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva a Bizottság munkáját jónak
ítéli, javasolja a testületnek a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
40/2009./VI.25./számú önk.

Határozat

Az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság munkájáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság munkájáról szóló
beszámolót elfogadta.
IV.NAPIREND:
A 2009. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:
Németh Lajos:
Kengyel Önkormányzata Képviselő testületének Pénzügyi- Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta az írásos előterjesztést, melyet a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasol.
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy az előterjesztéssel
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

kapcsolatos

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a 2009. évi költségvetés
kiegészítésére, módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a Képviselőtestület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a következők szerint:
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2009. (VI.29.)
Önkormányzati rendelete
a 7/2009.(V.25.) önkormányzati rendelettel módosított 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.§./1/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2009 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát

8412 e Ft-tal
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megemeli
Bevételen belül:
Központosított támogatás előirányzatát
Támogatásértékű működési bevétel előirányzatát
megemeli.

7556 e Ft-tal
856 e Ft-tal

2. §.
Kengyel
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
1/2009.(III.02)
önkormányzati rendelet 1.§. /2/ bekezdése a következő a, /ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a személyi juttatások előirányzatát
megemeli.

4819 e Ft-tal

3. §.
Kengyel
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
1/2009.(III.02.)
önkormányzati rendelet 1.§. /3/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
a munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség
előirányzatát
megemeli.
Ezen belül:
a./ Társadalombiztosítási járulék előirányzatát
b./ Munkaadói járulék előirányzatát
megemeli
4. §.

1536 e Ft-tal

1398 e Ft-tal
138 e Ft-tal

Kengyel
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
1/2009.(III.02.)
önkormányzati rendelet 1.§./4/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:
b./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a
dologi kiadások előirányzatát
megemeli

179 e Ft-tal

5.§.
Kengyel
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
1/2009.(III.02.)
önkormányzati rendelet 1.§./6/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás előirányzatát
megemeli
Ezen belül:
a./ Társadalmi és Szociálpolitikai juttatások
előirányzatát
1878 e Ft-tal

1878 e Ft-tal
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megemeli.
6.§
Kengyel
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
1/2009.(III02.)
önkormányzati rendelet 1.§./11./ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a
igazgatási tevékenység működési kiadási előirányzatát
Ezen belül:
Dologi kiadások előirányzatát
lecsökkenti.

54 e Ft-tal

54 e Ft-tal

7.§
Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján 2009. június 29-én lép hatályba.
Kengyel, 2009. június 25.

/: Czédly Gyula:/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

V. NAPIREND:
Közbeszerzési szabályzat módosítására, bíráló bizottsági tag kijelölésére vonatkozó
a TÁMOP 3.1.4/08/2 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Kengyelen” című
pályázat közbeszerzési eljárásnak lebonyolításához az ülés előtt írásban kiosztott
előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva javasolja a testületnek az
előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
41/2009./VI.25./számú önk.

Határozat

Közbeszerzési szabályzat módosítására
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi CXXIX törvény 6.
§. (1) bekezdés alapján a 42/2005. (IX.29.) számú határozatával
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elfogadott Közbeszerzési Szabályzatának 1. 2. sz. mellékletét
jóváhagyja.

1.sz. melléklet
Az egyszerű eljárás szerinti közbeszerzés értékhatárai:
Az egyszerű eljárás szerinti közbeszerzés értékhatára 2009.április 1-től 2009.december 31ig
a./ árubeszerzés esetén:

8 millió forint

b./ építési beruházás esetén:

15 millió forint

c./építési koncesszió esetében

100 millió forint

d./ szolgáltatás megrendelése esetén
e./ szolgáltatási koncesszió esetén

8 millió forint
25 millió forint

A továbbiakban az értékhatárokra a mindenkori hatályos Kbt.-ben és a Magyar Köztársaság
Költségvetési törvényben szereplő értékhatárokat kell alkalmazni.

A 2.sz. mellékben került meghatározásra a bíráló bizottság névsora.
A közbeszerzési szabályzat 21.§.(1) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik a bíráló
bizottság létrehozásáról. A Bíráló bizottságba 3 fő állandó tagot választ, mely szükség esetén
–adott közbeszerzés jellegétől függően , alkalomszerűen –további tagokkal egészíthet ki. Az
állandó bizottsági tagok mellé választott tagok lehetnek az önkormányzati hivatal
szakemberei, illetve külső szakértők is.
A bíráló bizottság állandó tagjai közül Tukarcs Mihály elhalálozott, helyette Sólyom Dezsőt
jelölöm ki a bíráló bizottság állandó tagjának . Egyszeri alkalomra a A TÁMOP 3.1.4/08/2
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Kengyelen című pályázathoz közbeszerzési eljárás
lebonyolításához Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadót jelölöm ki.

2.sz. melléklet
A bíráló bizottság állandó tagjai
A bíráló bizottság állandó tagjainak névsora és munkaköre a következő:
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Név:

Munkakör

1.Rimóczi Jánosné

főtanácsos

2.Sólyom Dezső

vezető tanácsos

3.Juhászné Bíró Erika

főelőadó

Egyebek
Czédly Gyula polgármester a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –
Innovatív intézményekben” című pályázattal kapcsolatosan elmondja, hogy a
Képviselő-testület a 60/2008./XI.27./ számú határozatával döntött a pályázat
benyújtásáról, mely 100 %-os támogatású, önerő biztosítása nélkül. Azt viszont tudni
kell róla, hogy ez utófinanszírozott pályázat. Az önkormányzat
pénzügyi
gazdálkodását nézve elég komoly aggályok merültek fel részéről. Ezen pályázat
aláírására a polgármester jogosult, viszont megfelelő pénzügyi háttér és
szakvélemény nélkül nem meri vállalni. Aggályai: a pályázatnak az előfinanszírozása
milyen terheket ró az önkormányzatra, mennyire befolyásolja a várható szennyvíz
elvezetés és tisztítás beruházását. Pillanatnyilag megkérdőjelezi a pályázatot, a
döntést hozó az önkormányzat, ezért a döntésért felelnie kell, félő hogy az
utófinanszírozás a gazdálkodást veszélyezteti. Kéri a testületet, hogy fontolja meg
a pályázat további menetét, illetve a pontosabb információ tudatában döntsön
aláírási jogosultságára vonatkozóan.
Felkéri Rimóczi Jánosné főtanácsost, hogy a megnyert pályázattal kapcsolatosan
bővebb felvilágosítást adjon.
Rimóczi Jánosné az önkormányzat által megnyert 32 millió forintos beruházással
kapcsolatosan elmondja, mivel az önkormányzat a pályázó, a Képviselő-testületnek
kell gondoskodni a pénzösszeg finanszírozásáról. Ezt követően részletesen ismerteti
a testülettel a pályázatot érintő pénzügyi helyzetet.
Czédly Gyula polgármester kéri a jelenlévőket, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
Németh Lajos:
Elmondja, a pályázat lényege a gyerekeket a tudásnak, az ismeretnek megfelelően
készítsék fel. Azért próbálkoztak ezzel a pályázattal, hogy a szülők felé is
bizonyíthassanak. Az óvodások általában itt maradnak, a felső tagozatban voltak
helyzetek, amikor 4-5 gyereket elvittek más iskolába.
Ezt az oktatást 3
tanulócsoportban tervezik beindítani, emellett új módszertani eljárások előtérbe
kerültek. Saját innovációt is támogatja, 9 pedagógus venne részt a felkészítésben,
akiknek tanfolyamot kell elvégezni, összesen 16 főt érint. Ez a pályázat óriási
lehetőséget jelentene az iskolának, színvonalasabban tudnának dolgozni. Ebből az
összegből lehetne finanszírozni a tanfolyamok jelentős részét, egyéb, oktató munkát
segítő eszközök vásárlását, hátrányos helyzetű gyerekek táborozását,
színházlátogatásokat, stb. Azt szeretnék elérni hogy a kengyeli gyerekek helyben
járjanak iskolába, meggyőződésük szerint ezt a képzést itt is meg tudják szervezni
mint más iskolákban. Valószínűleg nem lesz könnyű és lesznek benne nehézségek,
de a maga részéről támogatja ezt a pályázatot.

11

Kovács Gyula
Amikor döntés született a pályázat beadására jó lehetőségnek tűnt, de véleménye
szerint akkor nem került szóba az utófinanszírozás. Ami azt is jelentheti hogy vagy
megkapja az önkormányzat a megelőlegezett összeget vagy nem?
Németh Lajos
Elmondja, hogy minden uniós pályázat utófinanszírozott.
Kozák Ferencné
Elmondja, hogy az elmúlt napokban szakmai konferencián vett részt, amely szerint
az óvodánál is be fogják építeni a kompetencia alapú oktatást.
Varga Márta
Véleménye szerint ha ezt a kompetencia alapú oktatást mindenképpen be kell
vezetni 2-3 év múlva, akkor most 32 millió forintot nyer vele az önkormányzat, ha
viszont veszít is rajta valamennyit, még akkor is megéri. Csak kell lenni egy
vésztartaléknak amelyhez hozzá nyúlhat az önkormányzat.
Czédly Gyula
Elmondja, ha az utófinanszírozásnál csúszások adódnak elő, az év eleje a
legveszélyesebb, ha csúszik a pénz, akkor mit kezd az önkormányzat. Szeretné ha
ez a pályázat beindulna, de pénzügyi oldalát nézve vannak aggályai.
Szabó István
Hozzászólásában elmondja, hogy ebben az évben nem lesz gond, 11 millió Ft előleg
sokáig elég, amikor elfogy, költeni kell 10 milliót és annak az átfutás ideje 3 hónap.
Az a baj, hogy 10 millió forint összeget meg kell előlegezni a második körben és a
hosszú átfutási idő a gond. Pénzügyi hitelezéssel teljesen nem lehet kiküszöbölni a
kockázatot amiről szó volt.
Hozzászólt még: Gál Albertné, Bekker Gábor képviselők
Ezután Czédly Gyula polgármester kéri a testület tagjait, hogy a pályázat további
bonyolításával, illetve a szerződés aláírásával kapcsolatosan kézfelnyújtással
szavazzanak.
A Képviselő-testület 5 igenlő szavazattal, 4 ellenvélemény mellett
határozatot hozta:
42/2009./VI.25./számú önk.

a következő

Határozat

a „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Kengyelen” pályázatra
A „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Kengyelen” című
pályázat bonyolítására, a szerződés aláírására Kengyel Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Czédly Gyula polgármestert
megbízza.

12
Ezután az interpellációs kérdésekre Czédly Gyula polgármester az alábbiak szerint
adott választ:
 A Thököly úti önkormányzati ház lebontásra fog kerülni, de az udvaron lévő
zsákok elszállíttatásáról gondoskodni fog.
 Az út a munkához program jól működik, vannak olyanok, akik munkájával meg
vannak elégedve, azok szerződése meghosszabbításra kerül. Augusztus
közepén kezd a második turnus, a Munkaügyi Központ által kiadott névsorból
lesznek kiválasztva azok a személyek, akik bevonhatók ebbe a programba.
 Elmondja, a VOLÁN a piaci járatokra állt rá elsősorban, sajnos ritkítással
vannak a járatok.
 Járda építéssel kapcsolatban elmondja, a Béke úton megoldható a járdalapok
lerakása, főként ha vállalkoznak is rá.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az interpellációs kérdésekre adott válaszokat
fogadják el.
A Képviselő-testület az interpellációs kérdésekre adott válaszokat vita nélkül
egyhangúlag elfogadta.
Mivel több napirend nincs a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést
berekeszti.
Kmf.

/:Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

