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Jegyzőkönyv

Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 29én megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Czédly Gyula polgármester, valamint
Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál Albertné, Guttyán
Edina, Korom Károlyné, Dr. Kotró László, Kovács Gyula, Kozák
Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta képviselők
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az önkormányzat jegyzője
Kazinczi István Tiszatenyő polgármestere
Kávási Ilona a Kistérségi Szoc.Szolg.Központ kengyeli Intézm. vez.
valamint a lakosság köréből 3 fő
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag jelen van /100%/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a munkaterv, illetve a meghívó alapján.
A Képviselő-testület a módosított napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta.
Czédly Gyula polgármester elmondja, a legutóbbi ülésen elhangzott interpellációnak
eleget téve meghívta Kazinczi István polgármester urat a Tiszatenyő-Kengyel Közös
Szennyvízkezelő Társulás elnökét, akit felkér a beruházás állásáról adjon
tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
Kazinczi István Tiszatenyő polgármestere tájékoztatót tart a szennyvízelvezető és
tisztítási projektről az alábbiak szerint:
Elmondja, mindkét önkormányzat eddigi erőfeszítéseik valamilyen szinten célt értek
el. Amikor elkezdték a beruházást, azt mondták minél jobban felkészült egy
önkormányzat, annál nagyobb lehetősége van, hogy nyerjen. Elkészíttették a
pályázatokat, és ehhez kapcsolódva a terveket, amelyek nem kis pénzbe kerültek. Az
UNIÓS pályázatok kapcsán a kormány 2 fordulós pályázatot írt ki, melyhez az
elkészült terveket nem fogadták el. Első pályázat benyújtásakor úgynevezett
pontozási rendszer működött, nem engedte meg, hogy maximális pontot kapjanak
csak 69 pontot sikerült elérni, majd minden hiányosságot pótolva elérték a maximális
pontot, megnyerték a pályázatot.
Nem volt letisztázva, hogy ÁFÁ-s vagy ÁFA nélküli a projekt, így az önerő nagyságát
is meg kellett emelni. A projekt megvalósítása érdekében létrehozták TiszatenyőKengyel Közös Szennyvízkezelő Társulást, melynek Tiszatenyő a gesztora. A
társulás Alapító okiratban vállalta kötelezettségeit. Ennek köszönhetően a pályázat
során lehetőség van ÁFA visszaigénylésre. Aki megírta ingyen a pályázatot, ugyanaz
a csapat végzi el a projekt menedzseri munkát, illetve ki lett választva a
közbeszerzést végző csapat, valamint a kivitelezési terv elkészítőjének kiválasztása
folyamatban van.
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Külön feladat maga a szennyvízhálózat kiépítése, és külön a szennyvíztisztító
technológia megépítése. A befogadó állomás Tiszatenyőn lesz, mivel földrajzilag
oda lejt.
A Minisztériummal folyamatos egyeztetés alatt állnak. Bízik abban, hogy 2010.
közepén elkezdődhet a beruházás, és a számítások szerint 2012-ben próbaidőre
beüzemel.
A lakossági befizetéseket át kell nézni, ösztönözni kell a lakosságot, hogy az LTP
munkatársakat megkeresve érdeklődhetnek hogyan állnak a befizetésekkel, illetve új
szerződés kötésére is lehetőség van. Az önkormányzat csak lehetőséget ad a
lakosságnak hogy előtakarékoskodjon.
Az Önerő két részletből fog össze állni, amikor elkészül a terv és a költségvetés,
akkor fogjuk tudni a pontos összeget. Elkészült az első körhöz szükséges önerő
pályázat, mely be is lett nyújtva, jövőre az ígéret szerint az alaptámogatások
emelkedni fognak, a társulásban lévő önkormányzatoknak kb. 5 %-ot. Mindkét
testület azon van, hogy a projekt a legkisebb beruházással valósuljon meg. Amikor
elkezdődnek a lakossági bekötések, helyi önkormányzati kft, bt. létrehozása lenne
célszerű, akik végeznének munkát a beruházásból, így helyi lakosok juthatnának
munkához.
Végezetül elmondja, hogy még nagyon sok munka van, nagyon tervszerűen, nagyon
átgondolva. Bízik abban, hogy ezzel a kommunikációs csapattal sok türelemmel,
összefogással jövő nyáron el tudják indítani ezeket a beruházásokat. Az ütemtervben
szerepel, hogy ebben az évben még egyszer lakossági fórumot kell tartani. Mindez a
beruházás a két település, illetve az ingatlanok értékét fogja növelni. Bízik abban,
hogy mindkét település sokkal nagyobb helyet fog elérni Jász-Nagykun-Szolnok
megyében, talán komoly cégek, gyárak is települhetnek községünkbe.

Kérdéseket tettek fel: Kovács Gyula, Varga Márta, Boróczki Mihály, Gál Albertné
képviselők.
A feltett kérdésekre Kazinczi István és Czédly Gyula polgármesterek válaszoltak,
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak.
Czédly Gyula polgármester megköszöni Kazinczi István polgármester
tájékoztatóját, aki a testületnek további jó munkát kívánva távozott az ülésről.

úr

Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el.
Kozák Ferencné:
 Az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság az október 23-i kitüntetésekre a
javaslatokat a testületi tagoktól írásban kéri indoklással együtt leadni az
október 13-i bizottsági ülésig.
Kovács Gyula:
 Örömmel vette a lakosság a településen elkészült új utat, de miért nem
táblától - tábláig történt a kiépítése?
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Boróczki Mihály:
 A lezajlott falunappal kapcsolatosan elmondja, nagyon kellemesen sikerült,
hiányt pótló rendezvény volt. Úgy gondolja hogy valamilyen módon meg kell
köszönni a résztvevőknek, amennyiben ez még nem történt meg. Bízik abban,
hogy a következőkben is meg lesz tartva, ez tradíció lesz.
 A Gesztenyés kocsmában a falunapon is nagy volt a fiatalkorúak szesszel
történő kiszolgálása, úgy gondolja, erre szervezetten figyelni kellene.
 A volt Bástya szórakozóhely épületén új tábla van kirakva, mely szerint
pizzéria, bár, diszkó üzemel. Úgy tudja, hogy ott ilyen jellegű üzemeltetésre
nem kerülhet sor.
Németh Lajos:
 Felháborodását fejti ki, hogy a falunapon 2 szüreti felvonulással lehetett
találkozni, holott erről a Szervező bizottság nem tudott. Ki ezért a felelős,
szeretne ezzel kapcsolatosan bejelentést tenni. Véleménye szerint külön
szüreti napot is lehetett volna tartani.
 A szemétgyűjtéssel
kapcsolatosan szeretné megtudni, hogy ki
kezdeményezte, hiszen senki nem tud róla. Egy ilyen szerveződést úgy
gondolja legalább a Polgármesteri Hivatallal egyeztetni kellene, mivel ennek
sok feltételei vannak, így többek között az összegyűjtött szemetek
elhelyezése, kukák, elszállítás biztosítása. Véleménye szerint ez a falu
imázsát is rontja.
 Az emeletes iskola előtti gépkocsi parkolóban az autókra potyognak a diók,
kárt okoznak a járművekben, valamilyen megoldást szeretne kérni.
Gál Albertné:
 Elmondja, a Bagimajori buszváró oldalát szétverték, úgy ítéli meg, hogy ez
balesetveszélyes.
Guttyán Edina:
 Hozzászólásában elmondja, az Áchim úti kisköz lezárásáról már volt szó, de a
mai napig nem történt semmi intézkedés. Az ott lakók is szeretnék ha
valamilyen formában le lenne zárva.
 A hulladékgyűjtéssel kapcsolatban elmondja, azt jó ötletnek tartja, de szerinte
ez nem megalapozott szervezés, mivel ezzel kapcsolatban semmilyen
információhoz nem lehet jutni.
 Korábbi interpellációk során a kamionosok utcán lévő parkolásának
megszüntetéséről esett szó, de még mindig parkolnak. Kérdése, kapott-e
mindenki felszólítást, illetve milyen reakciót váltott ki a gépjármű vezetőkből?

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:


Az „Út a munkához” program keretén belül eszközök beszerzésére 3 millió
207 ezer forintot nyert az Önkormányzat. Támogatási szerződések
folyamatban vannak.
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Környezetvédelmi program
elkészítésére benyújtott pályázatot szintén
befogadták, melyre 746 ezer forintot kap az Önkormányzat.
Szintén pályázat útján 2 településőr foglalkoztatására lesz lehetőség, akiknek
a dologi kiadásait, / ruházat, kerékpár, mobiltelefon, / a megnyert összeg
fedezi. A dolgozókat a közcélú foglalkoztatás keretében foglalkoztatjuk.
Bizonyos időszakokban a településőrök a rendőrökkel együtt fognak
közreműködni.
2 alkalommal kistérségi ülésen vett részt
1 alkalommal LEADER ülésen vett részt.
Czédly Gyula polgármester maximális köszönetét fejezi ki a szervezőknek,
résztvevőknek, valamennyi képviselőnek
a megrendezett falu nappal
kapcsolatban. Mindenki elismeréssel szólt erről a rendezvényről, nagy munka,
szervezés előzte meg ezt az igen jól sikerült napot. Előzőekben már
megköszönte Kazinczi István polgármester úr segítségét, az EMERGENCY
Egészségügyi Szolgáltató Kft. egész napos orvosi ügyeletét. Rendbontás
nélküli, nagyon jó rendezvény volt a kengyeli Falunap, bízik abban hogy
hagyományőrző rendezvény marad a Kengyelfutáshoz hasonlóan.

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 tájékoztatót.
A képviselő-testület a tájékoztatókat vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

I. NAPIREND:
Az ÁMK tevékenységéről szóló beszámolóhoz a következő szóbeli kiegészítés
hangzott el:
Kozák Ferencné:
Elmondja, hogy az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság megtárgyalta a
beszámolót és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdést tett fel Boróczki Mihály képviselő.
A kérdésre Németh Lajos ÁMK igazgató adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Boróczki Mihály:
Hozzászólásában aggályát fejezi ki, hogy az iskola 296 tanulójából 210 fő
veszélyeztetett hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű. Megdöbbentő
hogy a tanulók 2/3 része tartozik ebbe a kategóriába. Felzaklatta a tantárgyak
szerinti átlag, ami arra következtet, hogy a 3-as átlagot nemigen érik el a tanulók.
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Felvetődik benne a kérdés, hogy milyen eséllyel indul a továbbtanulásnál a kengyeli
gyerek ilyen eredménnyel.
Ebben a szűkös anyagi helyzetben nem szükségszerű, hogy osztálykirándulásokra
anyagi fedezetet teremtsenek. Javasolja a helyi kirándulásokat, helyi túrákat,
akadályversenyeket.
Nem találta a beszámolóban, hogy évente mennyivel csökken az iskola létszáma,
mivel a szülők elviszik a gyereket a Kossuth Lajos Általános Iskolából más iskolákba.
Lehet, hogy a beszámoló szerint szakszerűen van értékelve a pedagógusok nevelő
munkája, de valószínűleg sok szülő pedig úgy értékeli, hogy elviszi a gyereket az
iskolából, s úgy lehet, hogy pont azokat, akik az iskola színvonalát emelhetnék.
Ennek megfelelően a normatív támogatás is csökken, mely súlyos problémaként
tudható be.
Véleménye szerint a szakmai munkát jobban meg kell nézni, melyen javítani kell.
Németh Lajos:
A tanulmányi eredménnyel kapcsolatosan elmondja, a pedagógusok tudják, hogy
melyik gyerektől mit várhatnak. Arra kell ügyelniük, hogy a gyerek képességeinek
megfelelően haladjanak. Úgy gondolja, amikor ennyi gyerek továbbtanul, nem rossz
arány Kengyelről. Papíron lehet többet kihozni, de van módszer, amit gyengébb
gyerekeknek találtak ki, most a kompetencia alapú oktatás módszerével
próbálkoznak. Sokat tesznek azért, hogy mit hogyan tanítsanak, újítsanak.
Tájékoztatásként elmondja, hogy a „halmozottan hátrányos helyzetűek”
nyilvántartásában szerepelnek azok a gyermekek, akiknek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságuk megállapítást nyert, vagy
védelembe helyezés alatt állnak, és emellett a gyermeket gondozó szülők önkéntes
nyilatkozatot tettek arról, hogy 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel nem
rendelkeznek.
Kirándulásra valóban nincs pénzük a szülőknek, ezen próbálnak segíteni, így
akadályversenyeket szerveznek, családi kirándulásokat. Megemlíti a Szigeti
házaspár közkedvelt gyalogtúráit. Bagimajori felújított épületben pedig 3 napon
keresztül volt kihelyezett órájuk a gyerekeknek. Európa napon nyertek pénzt a
gyerekek, melyből kirándulást terveznek.
Elmondja, hogy az idén egy 5. osztályos gyereket, elsőben pedig 3 gyereket vittek el.
Egy szülőnek 2 gyermeke már Törökszentmiklósra jár, így az első osztályos gyerekét
is oda vitte. Igaz, szabad iskolaválasztás van, mindenki oda viszi a gyerekét, ahová
akarja, ettől függetlenül a tantestület tőlük telhetőt megteszi. Tudnak olyan gyerekről,
aki nem a Kossuth Lajos Általános Iskolából ment továbbtanulni, és mégis a
Kengyelen végzett gyerekkel együtt végeztek a Varga Katalin gimnáziumban.
Példaként hozza fel a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra jelentkező főiskolásokat,
ami nem kislétszám.
Czédly Gyula a napirendet összefoglalva a beszámolót elfogadásra ajánlja, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
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52/2009./IX.29./ számú önk.

Határozat

az ÁMK Általános Iskolája működéséről
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete az ÁMK Általános Iskolája működéséről
szóló beszámolót e l f o g a d t a.
II. NAPIREND:
A Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról szóló beszámolóhoz az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:
Kozák Ferencné:
Elmondja, hogy az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság megtárgyalta az óvoda
neveléséről, munkájáról készült beszámolót, és a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdést tett fel: Varga Márta, Guttyán Edina képviselők.
A feltett kérdésekre Kozák Ferencné óvoda vezető adott választ, melyet a kérdést
feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólások:
Kovács Gyula:
A „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Kengyelen” című pályázattal nyert az
önkormányzat, melyet a szülők nem ismernek, nincsenek vele tisztában. Meg kellene
ismertetni a szülőkkel, hogy mi ennek a pályázatnak a lényege, sokan azt hiszik,
hogy ez beruházás.
Kozák Ferencné:
Elmondja, hogy óvodán belül 4 kijelölt napon a megjelenteket tájékoztatták, hogy
mire költhetik a pályázaton megnyert pénzt. Amikor elkészülnek a tájékoztató táblák,
azon a táblákon kell a szülőket tájékoztatni. A szülői értekezleteken is el lett mondva
mire lehet ezt a pénzösszeget fordítani.
Németh Lajos:
A pályázattal kapcsolatban elmondja, a helyi újságban volt egy kis cikk. Ezen kívül
folyamatosan tájékoztatják a szülőket, fontos hogy a falu tudjon róla, s a szülőben fel
se merüljön, hogy nem tesznek meg mindent a gyerek érdekében.
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva elmondja, hogy az utolsó
oldalon található, ami szinte mindent elárul. Ő maga is részt vett az „Óvodai nevelés
a Művészetek Eszközeivel” című programon, ahol megcsodálta a részt vevőket. Az
Óvodapedagógusok Országos Egyesület elnöke elismerő szavakkal köszönte meg
hogy részese lehetett a Napsugár Művészeti Óvoda programján.
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Az óvoda nyitó napján több szülő volt a 130 gyerekhez, mint az iskolában a 300
gyerekhez. A kompetencia alapú pályázatot továbbra is ismertetni kell a szülőkkel.
Ezután javasolja a testületnek, hogy a beszámolót fogadja el, melyet szavazásra
bocsát.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
53/2009./IX.29./ számú önk.

Határozat

az Óvoda munkájáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról
szóló beszámolót e l f o g a d t a.

III. NAPIREND:
A Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő
csatlakozásra vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.
Németh Lajos
A Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Javasolja
a Képviselő-testületnek hogy továbbra is tartsa fenn ezt a formát, támogassa a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2010. évi
csatlakozást azzal a kikötéssel, hogy a támogatás mértékéről a jelentkezők száma,
és szociális helyzetük figyelembevételével döntsön, tekintettel az önkormányzat
nehéz anyagi helyzetére.
Szabó István:
Elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat
több lépcsős. Szeptember 30-ig kell dönteni, hogy az Önkormányzat csatlakozik a
2010. évi Ösztöndíj rendszerhez. Majd a pályázat kiírása után a Szociális és
Egészségügyi Bizottság mérlegeli a pályázatokat. Az elmúlt évben használt mérési
módszer jól bevált, azt jól lehet követni. Mindezeket alapul véve a testület tud úgy
dönteni, hogy kevesebb pénzzel, de differenciáltan kapjanak a tanulók. A települési
önkormányzat által támogatott pályázó részére megállapított ösztöndíjat a megyei
önkormányzat kiegészítheti, majd ezt követően az Oktatási Minisztérium a
megállapított támogatásokkal megegyező mértékben kiegészíti a megítélt
támogatást.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.

Kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Boróczki Mihály:
Véleménye szerint van olyan gyerek, aki kapott az elején támogatást és nem jutott el
odáig hogy elvégezze az iskolát, mert annyira süllyedt a tanulmányi átlaga. Szerinte
a tanulmányi átlagokat is figyelembe kellene venni a támogatás oda itélésekor.
Szabó István:
Elmondja, hogy a Képviselő-testület csak a szociális helyzetet bírálhatja, illetve az
ösztöndíj támogatására alkotott szabályzatba foglalt szempontokat veheti
figyelembe.
Czédly Gyula polgármester a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság véleményét
figyelembe véve
szavazásra bocsátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2010. évi csatlakozására vonatkozó
előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a felhasználható keretösszeg a 300.000,Ft-ot ne haladja meg.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

54/2009./IX.29./számú önk.

Határozat

A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásra
Kengyel Község Képviselő-testülete - az 51/2007.(III.26.)Korm.r.18.§ /4/ bek.
biztosított jogkörében eljárva – csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához, amelynek keretében a következő
feladatokat kell elvégezni.
1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.
évi fordulójához való csatlakozási szándéknyilatkozatot el kell juttatni az
OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztályhoz
Határidő: 2009.szeptember 30.
2./ El kell készíteni a pályázati kiírást – az oktatási miniszter által kiadott
részletes
feltételnek megfelelően, amelyeket az önkormányzat
hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon közhírelni kell.
Határidő: 2009. október 01.
Felelős: Czédly Gyula polgármester
3./ A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Az
Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Ügyrendi- MűvelődésiOktatási Bizottság javaslatát úgy terjessze a testület elé, hogy a
felhasználható keretösszeg 300.000,-Ft-ot ne haladja meg.
Határidő: 2009. november 23.
Felelős: Czédly Gyula polgármester
Bekker Gábor bizottsági elnök
Kozák Ferencné bizottsági elnök

9
IV. NAPIREND:
A Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ átszervezésére
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

vonatkozó

Czédly Gyula polgármester elmondja, hogy szeptember 30-án tartandó Kistérségi
ülésen egyik napirend a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ átszervezése lesz.
Ezzel kapcsolatban észrevételüket Kazinczi István Tiszatenyő polgármesterével
együtt ki fogják fejteni. Magát az átszervezést célszerűnek tartja, van ahol szűnnek
meg státuszok, de Kengyel vonatkozásában még nem tudja hogyan fog alakulni. Az
előjelek szerint az átszervezés Kengyel számára anyagi értelemben némi előnyt fog
jelenteni.
Ezután a polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdést tett fel Kozák Ferencné, Gál Albertné és Varga Márta képviselők.
A feltett kérdésekre Czédly Gyula polgármester és Kávási Ilona a Kistérségi Szoc.
Szolg. Központ kengyeli Intézmény vezetője adott választ, melyet a kérdést feltevők
és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólások:
Kávási Ilona a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ kengyeli Intézmény vezetője
elmondja, amíg testületi döntés nem születik szinte az intézmény sem tud semmi
konkrétumot az átszervezéssel kapcsolatban.
A Központ főleg az otthon-közeli ellátást akarja támogatni. Ezek a leépült fizikai
állapotú idősek még el lehetnének otthon, de mivel egyedül élnek, éjszaka nincsenek
biztonságban. Ha a jelzőrendszer hatékonyan működne, akkor az idős ellátás is
másként alakulna.
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva javasolja a testületnek, hogy
az előterjesztést fogadja el, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
55/2009./IX.29./ számú önk.

Határozat

A Kistérségi szociális Szolgáltató Központ átszervezésére

Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
átszervezésével a mellékelt szervezeti ábra szerint
egyetért.

Egyebek:
1./
Czédly Gyula polgármester a gépállomással kapcsolatban kéri a Képviselő-testület
hozzájárulását ahhoz, hogy minden épületre a bontási műleírást elkészíttesse. A volt
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iroda épülete teljesen életveszélyessé vált, utána pedig ahogyan az állaguk kívánja,
az épületek szükség szerinti bontásáról kell intézkedni. Véleménye szerint 70 %
anyagért ki lehetne adni bontásra, teljes eltakarításig, természetesen kaucióval. Ha
van rá lehetőség egy kis bontási anyag az önkormányzatnak is maradjon.
Kovács Gyula:
Megkérdezi, hogy akkor egyértelműen bontásra kerül az egész gépállomás épülete?
Czédly Gyula polgármester elmondja, nem feltétlenül, de amennyiben sor kerül rá
akkor legyen meg a bontási terv valamennyi építményre. Elsősorban az iroda
épülettel kell foglalkozni.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

56/2009./IX.29./ számú önk.

Határozat

Az Önkormányzat tulajdonát képező gépállomás bontási műleírásának elkészítésére
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza
Czédly Gyula polgármestert, hogy készíttesse el
az
Önkormányzat tulajdonát képező Gépállomás bontásához
szükséges engedélyezési dokumentációt, és rangsorolva az
épületek lebontásához, eltakarításához hozzájárul.

2./
Czédly Gyula polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az óvoda konyhát bérlő
Szilágyi Jenő vállalkozó jelezte, hogy 2010. június 30-al bezárólag szeretné
megszüntetni a konyha üzemeltetését. Így a 2010. auguszutus 31-ig kötött
szerződését módosítani kell.
Elmondja, hogy Kazinczi István polgármester úrral folytatott beszélgetése alapján,
amennyiben az Önkormányzat igényli, a Tiszatenyő Polgármesteri Hivatal
működtetése alatt lévő konyha tudja biztosítani
2010. július 1-től a
gyermekintézmények, az idősek otthona részére az étkeztetést, illetve a lakossági
étkeztetést is vállalja.
Kérdést tett fel: Varga Márta képviselő
A kérdésre Szabó István jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
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57/2009./IX.29./ számú önk.

Határozat

A főzőkonyha üzemeltetésére kötött szerződés módosítására
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
8/2009./II.26./ számú határozatával a főzőkonyha
üzemeltetésére Szilágyi Jenő vállalkozóval
2010.
augusztus 31-ig kötött szerződését 2010. június 30-ra
módosítja.

3./
Czédly Gyula polgármester bejelenti, hogy Kozák Ferenc körzeti megbízott azzal a
kéréssel fordult feléje, hogy az egyik önkormányzati lakást szeretné bérbe venni ha
mód és lehetőség van rá. Szeretné családi gondjait rendezni, s természetesen így
többet tartózkodhatna a faluban. Mivel az Áchim út 1. sz. alatti önkormányzati
szolgálati lakás üresen áll, Kozák Ferenc körzeti megbízott részére bérleti szerződést
kötnek október 15-el.

Ezután a feltett interpellációs kérdésekre Czédly Gyula polgármester és Szabó István
jegyző adott választ az alábbiak szerint:

Czédly Gyula:
 Az október 23-ai kitüntetéssel kapcsolatban kéri a testületi tagokat, akinek van
javaslata, az hozza be írásban, hogy a bizottság kellően tudja véleményezni.
 Valóban öröm a falunak hogy erre a szakaszra is megépítették az utat.
Ígéretet kapott, hogy a következő ütemezésnél megpróbálnak mindent.
Valóban vannak hiányosságok, így pl. az útpatka is gyatrán lett elkészítve,
nem lett kellően alátámasztva.
 Valóban jól sikerült a falunap, a köszönetek ettől függetlenül nem maradnak
el, helyt kell adni a helyi újságban, illetve a honlapon is.
 A fiatalok kiszolgálásával kapcsolatban elmondja, jó lenne, ha arra is nagyobb
figyelmet fordítanának a körzeti megbízottak.
 Németh Lajos szüreti felvonulással kapcsolatos interpellációja során vita
alakult ki azon, hogy miért volt külön 2 szüreti felvonulás amikor az a falunap
programjába is bele fért volna, illetve miért kellett a falunappal egyidőben
Bagimajorban a felújított iskolában bálat rendezni. Legtöbb vélemény szerint
az elkövetkezendőkben akár a falunaptól elkülönítve külön napon is lehetne
szüreti mulatságot szervezni. A testület egyöntetűen megegyezett abban,
hogy jövőre a programokat jó előre le kell tisztázni, hogy ne ütközzenek
időpontba, és az egész rendezvénynek egy gazdája legyen.
 A szemétgyűjtéssel kapcsolatban elmondja, sem a hivatal, sem pedig feléje
nem jelzett senki, ez valóban egy megalapozatlan szervezés lehet.
 A Bagimajori buszmegállóval kapcsolatban elmondja, ki fogja szedetni a törött
üvegeket.
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Az Áchim úti lezárást illetően nem született döntés, az utcában lakók fele
szeretné ha középen lenne lezárva, vagy az út elején. A járda helyre lett
állítva, a téli letakarításnál pedig oda fognak figyelni. A megoldás az lenne,
ugyanazt a korlátot lakattal visszatenni, mindenki kapna pótkulcsot, így az ott
lakók tudnának közlekedni, de szerinte ezt a megoldást sem fogják elfogadni.
A kamionok parkolásával kapcsolatban elmondja, mindenki megkapta a
felszólítást, illetve a rendőrség is tud róla. Parkolási díj lett kilátásba helyezve,
sok kamion már kiment a községből, amennyiben még mindig lesz a
településen, akkor minden este kijönnek a rendőrségtől és 20 ezer Ft-tól
kezdik a büntetést. Aki nem vette tudomásul, arra oda fognak figyelni.

Szabó István:
 A szórakozóhellyel kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg senkinek nincs
engedély kiadva ezen épület üzemeltetésére
 Az iskola előtti parkolóval kapcsolatban elmondja, olyan helyre kell állni az
autóval, ahol ez a veszély nem fenyeget.

Ezután válaszadók kérik a testületet, hogy az interpellációs kérdésekre adott
válaszokat fogadják el.
A Képviselő-testület az interpellációs kérdésekre adott válaszokat vita nélkül,
egyhangúlag elfogadta.
Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Czédly Gyula polgármester megköszöni a
megjelenést és az ülést berekeszti.

Kmf.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

