Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. augusztus 27én megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Korom Károlyné alpolgármester, valamint
Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál Albertné, Guttyán
Edina,Dr. Kotró László, Kovács Gyula, Kozák Ferencné, Németh Lajos
és Varga Márta képviselők.
Bejelentéssel van távol: Czédly Gyula polgármester
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa
Fűzfa Andrea adóügyi főelőadó
Korom Károlyné alpolgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12
testületi tag közül 11 fő jelen van / 92 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a munkaterv, illetve a meghívó alapján.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Korom Károlyné alpolgármester kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el.
Varga Márta:
 Örül a jó ütemben haladó járda építésnek, nem tudja hogy 100 %-os e, de a
régebbitől jobb. Volt már róla szó, de ismételten kéri a Petőfi úton a Kossuth
úttól a régi temetőig /kanyarig/ a járdalapok felszedését, illetve azokat újra le
lehet rakni, mert nagyon szét vannak csúszva, a járdalapok között a fű be van
nőve.
 Sokan nem tudtak a víz- csatorna ülésről, jó lett volna minél többen részt
venni az ülésen, hogy az új lehetőséget kihasználhassák, Ltp-t köthessenek.
Kovács Gyula:
 A víz- csatornával
kapcsolatosan szeretné ha bővebb tájékoztatást
kaphatnának legalább a képviselők. A következő ülésre jó lenne meghívni az
elnököt, mert nem volna hátrány ha tudnák hogy hol tart a folyamat.
Gál Albertné:
 Amennyiben be van ütemezve az Ady Endre úton a járda építés, nagyon jó
lenne azt is megcsinálni a Zrínyi úttól a Laposig.
 A volt Posta épület környéke borzasztó, annak rendbetételére fel kellene
szólítani a tulajdonost.
 A volt Tsz. bejárójánál kellene egy busz várót építeni
 Többször tapasztalta, a temetőben úgy lomtalanítanak, hogy meggyújtják a
drótkerítésből készült szeméttárolóban elhelyezett koszorúkat, virágokat,
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holott minden egyes
temetés alkalmával 15.000,-Ft hulladékszállítási
költséget számolnak fel.
Erdei Lászlóné:
 Az Ady E. úton vagy egy hatalmas korhadt fa, amely balesetveszélyes.
Lehetőséget kell keresni minél hamarabbi eltávolítására.
Több interpellációs kérdés nem hangzott el. Az alpolgármester asszony bejelenti,
hogy a felmerült kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül
sor.
Korom Károlyné alpolgármester tájékoztatja a testületet a legutóbbi ülést követően
tett fontosabb eseményekről az alábbiak szerint:






A polgármester úr augusztus hóban évi rendes szabadságát tölti.
Augusztus 25-én este a víz- és csatorna társulás által szervezett fórumon
vettek részt a Művelődési Házban, ahol Kazinczi István Tiszatenyő
polgármestere tájékoztatást tartott a társulás terveiről, jelenlegi helyzetéről. A
fő cél az volt, hogy minél többen lépjenek be a lakástakarék pénztárba, mert
ez önerőnek számít a beruházás során. Ezért azok kaptak meghívót, akik
kiléptek, vagy nem fizették a díjat. Augusztus 31-én 17 órától, szeptember 1én 13 órától a Művelődési Házban az OTP munkatársai várják az új
belépőket, az ezt követő hetekben ugyanígy.
A közfoglalkoztatási terv alapján augusztus elején a második csoport
megkezdte a munkát
Az intézmények karbantartása jó ütemben halad, illetve részben befejeződött.

Ezután javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el.
Ugyancsak javasolja a testületnek az írásban kiadott, átruházott hatáskörben hozott
polgármester döntéseiről szóló tájékoztatót, valamint az Egészségügyi és Szociális
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló írásos tájékoztatót fogadja
el.
A Képviselő-testület a tájékoztatókat vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

I. NAPIREND:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
beszámolóhoz az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.

szóló

Németh Lajos
Elmondja, hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési
Bizottság a beszámolót
megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Ezután alpolgármester asszony kéri,
kérdéseiket, véleményüket mondják el.
Kérdést tett fel: Varga Márta képviselő

hogy

az

előterjesztéssel

kapcsolatos
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A feltett kérdésre Németh Lajos az ÁMK. Igazgatója adott választ, melyet a kérdést
feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Korom Károlyné alpolgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2009.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
47/2009./VIII.27./ számú önk.

Határozat

az Önkormányzat 2009.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete
az
Önkormányzat
2009.évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült
beszámolót az 1-5 számú mellékletek szerint
e l f o g a d j a.

II. NAPIREND:
A hatósági ügyintézés törvényessége érdekében
beszámolóhoz szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

végzett

munkáról

szóló

Korom Károlyné alpolgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő
A feltett kérdésre Szabó István jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Korom Károlyné
alpolgármester szavazásra bocsátja a hatósági ügyintézés
törvényessége érdekében végzett munkáról szóló beszámolót.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
48/2009./VIII.27./számú önk.

Határozat

A hatósági ügyintézés törvényességéről
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta
a hatósági ügyintézés
törvényességéről szóló beszámolót.
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III. NAPIREND:
Az adóigazgatási feladatok ellátásáról szóló beszámolóhoz
kiegészítés hangzott el.

az alábbi szóbeli

Szabó István jegyző elmondja, hogy a beszámoló második oldalán a vállalkozók
kommunálisadó rendelet számánál elírás történt, így a 20/1998./XII.10./ sz. rendelet
helyett 13/1992./XII.16./ számú önkormányzati rendelet a helyes.
Korom Károlyné alpolgármester kéri, hogy az előterjesztéssel
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

kapcsolatos

Kérdést tettek fel: Kozák Ferencné és Kovács Gyula képviselők
A feltett kérdésekre Szabó István jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután az alpolgármester asszony szavazásra bocsátja az adóigazgatási feladatok
ellátásáról szóló írásos beszámolót
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
49/2009./VIII.27./számú önk.

Határozat

az adóigazgatási feladatok ellátásáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az adóigazgatási feladatok
ellátásáról szóló beszámolót.

IV. NAPIREND:
A piacokról és vásárokról szóló többször módosított 1992. évi 9. számú
önkormányzati rendelet módosítására készült előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangozott el.
Németh Lajos
Elmondja, hogy a rendelet-tervezetet a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a módosítással,
hogy szeptember 1-től lépjen hatályba.
Korom Károlyné alpolgármester kéri, hogy az előterjesztéssel
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

kapcsolatos

Kérdést tettek fel: Gál Albertné és Kovács Gyula képviselők
A kérdésekre Szabó István jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
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Hozzászólás nem hangzott el.
Korom Károlyné alpolgármester
szavazásra bocsátja a piacokról és vásárokról
szóló módosított rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11 igenlő
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a következők szerint:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9/2009. /IX.01./ önkormányzati rendelet
a piacokról és vásárokról szóló 12/1995/VII.13/, 21/1999/XII.20/, 15/2002/XII.20/,
9/2007/V.02./számú rendeletekkel módosított, kiegészített
1992. évi 9. számú önkormányzati rendelet módosítására

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A vásárokról és a piacokról”
szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
„A vásárokról és a piacokról” szóló többször módosított 1992. évi 9. számú Önk.
rendelet 1/B mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§
A rendelet 2009. szeptember 01. napján lép hatályba.
Kengyel, 2009. augusztus 27.

/: Korom Károlyné :/
alpolgármester

/: Szabó István :/
jegyző

MELLÉKLET
a piacokról és a vásárokról szóló 12/1995/VII.13./, a 21/1999/XII.20./, a 15/2002./XII.20./,
9/2007./V.02./ számú rendeletekkel módosított, kiegészített
1992. évi 9. számú önkormányzati rendelethez.

Sátorban, bódéban, asztalon és földön árusításnál és szolgáltatásnál
Az elfoglalt minden m2 után asztalon
Fedett rész:
Nyitott rész:
Az elfoglalt minden m2 után földön:
Fedett rész:
Nyitott rész:

40.-Ft
30.-Ft
30.-Ft
20.-Ft
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Tej:
Tejföl:
Túró, vaj, sajt:

5.-Ft/l
10.-Ft/l
15.-Ft/kg

Zsák egész:
Zsák kicsi:
Láda:
Vágott virág
Vödörből, egyébedényből:
Virág és palánta ládából, kosárból :
Koszorú árusítás:
(október 15- november 2.)

20.-Ft
10.-Ft
30.-Ft

Vegyes
Büfé kocsi:
Körhintások, céllövöldések
Egyéb mutatványosok által
hely után az üzemeltetés napján /m2 /nap.
Körhintások, céllövöldések
Egyéb mutatványosok által
Elfoglalt hely után, kitelepülés,
szerelés idejére
100 m2 –ig naponta
100 m 2 –en felül naponta
Sátorban, bódéban ,asztalon és földön
Árusításnál és szolgáltatásnál m2 után
Mozgóárusok, akik a piacon, a vásáron
Fel és alá járva árusítanak naponként

25.-Ft
50.-Ft
100.-Ft/m2

3.000.-Ft/nap
50.-Ft

2.000.-Ft
2.500.-Ft
50.-Ft
200.-Ft

Személy és áruszállító jármű tárolása
Tehergépkocsi /nap
Személygépkocsi
Utánfutó, kézi kocsi/nap

300.-Ft
200.-Ft
100.-Ft

Helyfoglalás
Piac területén állandó árusítóhely
Biztosítása esetén m2 /hó
Nyitott területen
Fedett területen

150.-Ft
200.-Ft

A piaci pavilonsorban levő üzlethelyiségek bérleti díja havi 6.000.-Ft
A szolgáltatási díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

V. NAPIREND:
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bekker Gábor:
Elmondja, hogy a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalta az Egészségügyi és Szociális
Bizottság, melynek elfogadását javasolja a Képviselő- testület felé.
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Korom Károlyné alpolgármester kéri, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután az alpolgármester asszony szavazásra bocsátja a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítását.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
önkormányzati rendeletet alkotta:
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2009. (IX.01.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló többször módosított 6/2006. /III.30./ számú önkormányzati rendelet
módosítására

1.§
Az önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ö.r.) 2.§ (2) bekezdésének a) pontja az
alábbi bekezdéssel egészül ki:
- ah/rendelkezésre állási támogatás
2.§
Aktív korúak ellátása
/1/ Az Ö.r. 9..§ Rendszeres szociális segély elnevezés helyébe az Aktív korúak
ellátása kerül
/2/ Az Ö.r. 9.§.(1) bekezdésében a rendszeres szociális segély megállapításának
szövegrész helyébe az aktív korúak ellátásának szövegrész kerül.
/3/ Az Ö.r. 9.§(2) bekezdés első mondatát követően a következővel egészíti ki:
Az aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a rendelkezésre állási támogatás
folyósítás feltétele, hogy a kérelem benyújtását megelőző két évben az állami
foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött.
/4/ Az Ö.r. 9.§.(3) bekezdésében leírt első mondat az alábbiak szerint változik:
Az aktív korú nem foglalkoztatott- után- rendszeres szociális segélyben részesülőszavak kerülnek beszúrásra - személy esetében.
/5/ Az Ö.r. 9.§. (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
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Az aktív korú nem foglalkoztatott rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy
köteles együttműködni az Észak-alföldi Munkaügyi Központ Törökszentmiklósi
Kirendeltségével.
/6/ Az Ö.r. 9.§. (5) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege.
/7/ Az Ö.r.9.§. (7) bekezdésének első részét hatályon kívül helyezi, amelyek helyébe
a következő lép
Ha a rendszeres szociális segélyben, vagy rendelkezésre állási támogatásban
részesülő személy kereső tevékenységet folytat - ide nem érte a települési
önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi
munkavállalói könyvvel történő munkavégzést - részére a rendszeres szociális
segélyt, vagy rendelkezésre állási támogatást
a/ a kereső tevékenység kezdő napjától számított három hónapig 50 %-os
összegben
b/ az a./ pont szerinti időtartam lejártát követő naptól számított három hónapig 25-%os összegben kell továbbfolyósítani, feltéve, hogy a rendszeres szociális segélyben,
vagy rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy keresőtevékenysége
folyamatosan fennáll.
/8/ Az Ö.r.9.§. (10) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép:
A rendelkezésre állási támogatást meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő
személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy az
önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással
szüntette meg.
3. §.
Az Ö.r.11.§.(8) bekezdéssel egészül ki:
Az ápolási díjra jogosult ápoló az ápolttal szemben ápolási kötelezettségét a
következő feltételek együttes fennállása esetén teljesíti:
a) az ápolt személyt tartózkodási helyén naponta gondozza,
b) gondoskodik az egészségügyi ellátások igénybevételéről,
c) gondoskodik az ápolt élelmezéséről, tisztálkodásáról, higiénikus
környezetének megteremtéséről,
d) gondoskodik az ápolt személy egészségügyi, oktatási, szociális
intézménybe, rehabilitációs foglalkoztatásra történő elszállításáról,
kíséréséről,
e) lehetővé teszi az ápolás körülményeinek ellenőrzését az erre
feljogosítottak számára.

4.§.
Az Ö.r.15 .§.-át hatályon kívül helyezi.
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5. §.
E rendelet kihirdetése után lép hatályba.
Kengyel, 2009. augusztus 27.

/: Korom Károlyné :/
alpolgármester

/: Szabó István :/
jegyző

VI. NAPIREND:
Az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének módosítására vonatkozó
előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Ezután alpolgármester asszony kéri,
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

hogy

az

előterjesztéssel

kapcsolatos

Kérdést tettek fel: Kozák Ferencné, Dr. Kotró László és Kovács Gyula képviselők
A kérdésekre Szabó István jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Varga Márta
Véleménye szerint jó lenne, ha minél tovább lenne ez a közfoglalkoztatási program,
melynek már van látszata a faluban.
Németh Lajos
Elmondja, hogy a mostani csoportban foglalkoztatottak erősebbnek bizonyulnak mint
a korábbi években foglalkoztatottak, lelkiismeretesebben dolgoznak. Az Általános
Iskolában is a tisztasági meszeléseket, az iskola kerítésének javítását befejezték, a
beütemezett munkákat becsülettel, elismeréssel elvégezték.
Kovács Gyula
Szintén úgy ítéli meg, hogy a közcélú foglalkoztatottak munkájának van látszata a
községben, s bízik abban hogy olyan jó hatással lesznek egymásra is az emberek,
hogy jövőre minden rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy vállalni
fogja a közcélú foglalkoztatást.
Korom Károlyné alpolgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2009. évi
közfoglalkoztatási tervének módosítására vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
50/2009./VIII.27./számú önk.
A közfoglalkozatási terv módosítására

Határozat
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Kengyel
Község
Önkormányzata
a
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közfoglalkoztatási tervét a módosítással elfogadta - mely
a határozat melléklete.

Ezután a feltett interpellációs kérdésekre
alábbiak szerint:












Szabó István jegyző adott választ az

Petőfi úton a járdalapok átrakásának úgy látja nincs akadálya, munkaerő van,
meg lesz oldva.
Elmondja, hogy a víz- csatorna ülésre nem akarták meghívni az egész falut,
csak azokat, akik még kötni szeretnének LTP szerződést. A bővebb
tájékozódás érdekében a legközelebbi ülésre az elnök urat meg fogják hívni.
Az Ady E. úti járda építéssel kapcsolatban elmondja, van egy ütemterv,
melynek megfelelően haladnak. Utána néznek, hogy az Ady E. út be van-e
ütemezve.
A volt Posta ingatlan tulajdonosát felszólítják, figyelmeztetést fog kapni. Ilyen
esetekben a szomszédoknak kellene bejelenteni a Hivatalban, nem kell
megvárni a testületi ülést.
Nagyon örül annak, hogy az útépítés során kezdik kiépíteni a járda szegélyt a
buszváróknak.
A temetőben történő szemét égetéssel kapcsolatban elmondja, hogy az nem
helyes, a Posta Bt.-t felszólítják, az ilyen tevékenység megszüntetésre fog
kerülni.
Az Ady E. úti fakivágással kapcsolatban ki is adta a szakértő nyilatkozatát,
hogy ki lehet vágni, de senki nem vállalta, darus kocsi is kellett volna, illetve
hogy mennyire indokolt ki fogja vizsgáltatni.

Korom Károlyné alpolgármester kéri a testületet, hogy az interpellációs kérdésekre
adott válaszokat fogadják el.
A Képviselő-testület az interpellációs kérdésekre adott válaszokat vita nélkül
egyhangúlag elfogadta.

Egyéb:
Kozák Ferencné: bejelenti, hogy községünkben nagyon sok a házaló, jó lenne Őket
a faluból kitiltani. Újságban meg lehetne hirdetni, hogy Kengyel Községben a házaló
árusítás beszüntetésre került. Piacok, hivatalos vásárok alkalmával, illetve a
Művelődési Házban lehessen csak árusítani.

Korom Károlyné alpolgármester ezután
berekeszti.

megköszöni a megjelenést és az ülést

Kmf.
/: Korom Károlyné :/
alpolgármester

/: Szabó István :/
jegyző

