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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 18-án
megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Czédly Gyula polgármester, valamint
Korom Károlyné, Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál
Albertné, Guttyán Edina, Dr. Kotró László, Kovács Gyula, Kozák
Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa
Kovács Tibor a Helyi Sportegyesület gazdasági vezetője
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül mindenki megjelent /100%/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a munkaterv, illetve a meghívó alapján
azzal a kiegészítéssel, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja meg a testület:
9. Kistérségi Társulás Alapító Okiratának jóváhagyása
10.Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának jóváhagyása
11. Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának jóváhagyása
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el.
Boróczki Mihály:
 Kérdése, mi lett az eredménye annak a pályázatnak, amelyet a Molnár Farm
Kft. tervezett beadni a sertéstelephez vezető útra?
Varga Márta:
 Elmondja, igaz hogy tervbe van véve az orvosi rendelő felújítása, de nem
lehetne az ottani kapubejárónál az utat megjavítani, mert ott állandóan áll a
víz, nagy a sár, a főorvos úr sem tud beállni.

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:
 2 alkalommal vett részt Törökszentmiklós kistérségi ülésen
 A napokban a Kistérség megbízott iroda vezetőjénél kezdeményezték, hogy a
KSZSZK-nál kialakult jó gyakorlat alapján a Pedagógiai Szakszolgálat is
egyeztesse a 2010. évi költségvetés Kengyelre eső részét, amiben bemutatja
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a bevételeket és a kiadásokat egyaránt. Ez alapján lehetne az igényelt plusz
támogatást az önkormányzat saját költségvetésébe beilleszteni, illetve a
Képviselő-testülettel elfogadtatni. A működés óta egyetlen alkalommal sem
kezdeményezték az éves költségvetés előzetes egyeztetését, olyan
támogatási igényeket nyújtottak be utólagosan, amit nem támasztottak alá
kellő indokokkal.
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:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el.
Németh Lajos:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kengyel Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetésére tett előterjesztést,
és a könyvvizsgálói javaslattal a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdésüket,
véleményüket mondják el.
Kérdések:
Varga Márta
Kérdése, hogy az ez évi falunap nincs betervezve? A tavaly évi tapasztalat alapján
szerinte az idén is jó lenne megrendezni.
A lakásfenntartási támogatást nem nagyon érti, de szeretné megtudni, hogy az
önkormányzati rendelet alapján megállapított 400 ezer, illetve a szociális törvény
alapján leírt 18 millió Ft – amit nagyon soknak tart, mit takar?
A feltett kérdésekre Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető és Czédly Gyula
polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület
elfogadott.
További kérdéseket tett fel: Kovács Gyula képviselő, melyekre Rimóczi Jánosné
pénzügyi csoportvezető adott választ. A kérdést feltevő és a Képviselő-testület a
válaszokat egyöntetűen elfogadta.
Hozzászólások:
Kozák Ferencné
Elmondja, az intézmény vezetőkkel előzetes egyeztetés megtörtént a költségvetést
illetően. A közalkalmazotti szférában a cafetéria teljes megvonásra került. Úgy
gondolja, hogy azt nem tartanák méltányosnak, hogy a község lakosságától pénzt
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vegyenek el, de rosszul érintette a dolgozókat, hogy semmilyen étkezési térítést
nem kapnak mely döntést sérelmesnek vesznek.
Varga Márta
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub támogatását kevésnek tartja, ezen kívül a Vöröskereszt
helyi szervezetének, valamint
a Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének
támogatását is kevesli.
Javasolja, a szociálpolitikai juttatásoknál az idősek karácsonyi csomagját 500 Ft-al
csökkenteni, és a nyugdíjasok klubja részére átcsoportosítani a különbözetet.
Czédly Gyula polgármester elmondja, valóban mindenhol megszorítások vannak. A
Nyugdíjas kluboknál is kevés ez az összeg, viszont azt Őszirózsás klub az idén 100
ezer forinttal indít. A Tiszaföldvári Tűzoltó Egyesület támogatása is jóval le lett
csökkentve a tavalyihoz képest. Úgyszintén a Mentőkutyás Egyesület támogatása 50
ezer Ft-tal kevesebb lett, holott ami támogatást kapnak, az jóval kevesebb mint
amivel Ők támogatják Önkormányzatunkat. Fénymásolós, szkenelős nyomtatót,
valamint egy nagy teljesítményű nyomtatót fogunk a napokban kapni.
A Sportegyesület 1300 ezer forint támogatást kért, de Ők is jóval kevesebbet kapnak.
A Fogathajtó verseny megrendezéséhez, valamint a Kunkorgó tánccsoport
működéséhez 200 ezer Ft lett beütemezve, de ezek az összegek még önmagukba
kevesek. Úgy gondolja, hogy az idősek karácsonyi csomagját már 2.000 Ft alatt
szinte lehetetlen összeállítani, hogy annak tartalma is legyen. Sajnálatos mód, de ez
a tény van, kéri a Képviselő-testület döntését az ésszerűség határán belül.

Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a könyvvizsgáló jelentésével együtt a
2010. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal egyöntetűen a következő önkormányzati
rendeletet alkotta:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2010./II.22./
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010 évi költségvetésére

Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről az
alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
/1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2010.évi költségvetését
504081 e Ft bevétellel és 504081 e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú
mellékletek szerint.
A bevételen belül a működési célú hitel összege
77396 e Ft
/2/ A személyi juttatásokat 198820 e Ft összegben fogadja el.

4

a./ Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél 2010 évben 67 fő teljes
munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámot
engedélyez a 13.számú melléklet szerint.
2010. január1-től
1 fő takarítónői teljes munkaidős
2010. április 1-től
1 fő takarítónői teljes munkaidős
2010. július 1-től
1 fő óvónői teljes munkaidős
2010. október 10-től l fő hivatalsegéd részmunkaidős álláshelyet
megszüntet.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentéssel érintett
személyek közül 1 fő takarítónő és 1 fő óvónő belépjen a prémiumévek
programba.
A közfoglalkoztatási tervvel egyezően 105 fő közcélú foglalkoztatását hagyja
jóvá .
b./ A köztisztviselők részére a cafetéria juttatás összegét bruttó 193ooo Ft /fő/év
összegben határozza meg, a hozzájárulás a részmunkaidősöket munkaidő
arányában illeti meg.
c./ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén 5000Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá 2010. II. félévi kifizetéssel az egész
évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére.
d./A munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg, ha 3-a
munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó
munkanapon történik.
/3/ A munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség előirányzatát 51429 e Ft
összegben,
ezen belül: a./ Nyugdíjbiztosítási járulék előirányzatát
42725 e Ft
b./Természetbeni eü. hozzájárulás e.i.
2668 e Ft
c./ Pénzbeni eü. Járulék ei.
890 e Ft
d./ Munkaadót terhelő egyéb befiz.előirányzatát 3365 e Ft
d./ Munkaerőpiaci hozzájárulás előirányzatát
1781 e Ft
hagyja jóvá.
/4/ A dologi kiadásokat 84962 e Ft összegben fogadja el.
/5/ Az egyéb folyó kiadásokat 10001e Ft,
ezen belül: az OTP Bank-tól felvett hitel kamatának megfizetését
5612 e Ft összegben hagyja jóvá.
/6/ A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát
ezen belül:

99130 e Ft

a./ Felhalm.célú pénzeszk.átad.lakosságnak
160 e Ft
b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
nonprofit szervezeteknek
5300 e Ft
c./ Társadalmi szervek támogatását
4280 e Ft
d./ Társadalmi és szocpol.juttatások
77431 e Ft
e./ KSZSZK részére működési célú pénesz.át.11539 e Ft
f./ Tiszatenyő önkorményzata részére műkö
dési célú pénzeszköz átadás
420 e Ft
összegben fogadja el.
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A társadalmi szervek a kapott támogatás felhasználásáról kötelesek elszámolni
a 2010.évi zárszámadással egy időben 2011.március 30-ig.
/7/ A beruházási kiadások előirányzatát 16102 e Ft összegben hagyja jóvá a
6.számú melléklet szerint.
/8/ A felújítási kiadások előirányzatát 1700 e Ft összegben fogadja el a 7. számú
melléklet szerint.
/9/ ELMIB részvények vásárlására 1937 e Ft-ot hagy jóvá szerződés szerint.
/10/ Az igazgatási tevékenység 2010.évi működési kiadását 91272 e Ft
összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint.
/11/ A 2010.évi közvetett támogatásokat a 8.sz. melléklet szerint hagyja
jóvá.
/12/ A több éves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatát a 9 számú
melléklet szerint fogadja el.
/13/ Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2010
-2011-2012 évi alakulását bemutató mérleget a 10 számú melléklet szerint
fogadja el.
/14/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 11.számú, a korlátozottan
forgalomképes vagyonleltárát a 11/a. számú, a forgalomképes vagyonleltárát a 11/b.
számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
/15/ Az Önkormányzat 2010.évi finanszírozási tervét a 12.számú melléklet szerint fogadja el.
/16/ Az Önkormányzat és intézményei 2010 évi címrendjét a 14.számu melléklet szerint
fogadja el.
2.§.
A Képviselő-testület az Áht. 8/A §. /1/-/3/ bekezdés előírásainak megfelelően a
finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az alábbiak szerint szabályozza:
/1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat likvid
hitelt vehet fel. A hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
/2/ A költségvetési többletként jelentkező szabad pénzeszközöket –a
törvényben szabályozott- betétként a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet
elhelyezni.
3.§.
A Képviselő-testület az Áht. 93.§. /4/ bekezdésében foglaltak szerint az intézményi
hatáskörben felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint határozza
meg:
/1/ Az oktatási intézmények az alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon
túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott
szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani.
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/2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe
adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az
intézmény szabadon felhasználhatja.
/3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet sor.

4.§.

A Képviselő-testület az Áht. 66.§./6/ bekezdése szerint a pénzmaradvány elszámolás
szabályait az alábbiak szerint határozza meg.
/1/ A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg
a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg
b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott –áthúzódó
pénzügyi teljesítés nélküli – összege
c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a
nemzetközi támogatások finanszírozási része
d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat
a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt
e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére,
f./ a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely
nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához.
g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
/2/ A költségvetési szervnél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó
része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek
kifizetésére is felhasználható.
A pénzmaradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa
használható el.
/3/ A pénzmaradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség.
/4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet
megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
5.§.

A Képviselő-testület az Áht. 98.§. /6/ bekezdése alapján az önkormányzati biztos
kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza:
/1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át a Képviselőtestület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
6.§.

/1/

A Képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát átruházza a
polgármesterre a következő feltételek mellett:
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a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett
bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat
finanszírozására
b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási,vagy egyéb
célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig.
c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság egyetértése
szükséges.
d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő
ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
7.§.
/1/

A 2010.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat a
polgármester a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság egyetértésével az alábbi
feltételek mellett:
a./ az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének
véleményét,
b./ a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el
az átcsoportosítást,
c./ az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek
tájékoztatást kell adnia.

8.§.
/1/ A Képviselő-testület a 2010 évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a
következő feladatokat határozza meg:
a./ A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési előirányzatok felhasználása
során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el.

9.§.

A 2010.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A féléves
gazdálkodásról 2010. augusztus hónapban, a háromnegyedéves gazdálkodásról 2010.
novemberében, valamint 2011-ben a zárszámadás készítésekor.
10.§.
Ez az önkormányzati rendelet 2010.február 22-én lép hatályba.
K e n g y e l, 2010. február 18.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/

jegyző
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II. NAPIREND:
A 2009. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:
Németh Lajos:
Elmondja, hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság a 2009. évi költségvetés
módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Szabó István jegyző elmondja, hogy a 11. §-ban 2 szám elírásra került, így a
mondatrész a számadatok kijavítása után helyesen: „és a magánszemélyek
kommunális adó bevételéből 12.087 e Ft-ot, összesen 21.758 e Ft-ot átcsoportosít a
működési kiadások fedezetére”.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdéseket tettek fel: Varga Márta és Kovács Gyula képviselők
A feltett kérdésekre Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető adott választ, melyet a
kérdést feltevő és a Képviselő-testület elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a 2009. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, illetve rendelettervezetet.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
önkormányzati rendeletet alkotta:
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE

2/2010. /II.22./
önkormányzati rendelete
A 11/2009(XI.10), 8/2009(VI.29), 7/2009(V.25) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02)
önkormányzati rendelet- az önkormányzat 2009. évi költségvetésére- kiegészítésére,
módosítására
1.§.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő- testülete 1/2009.(III.02) önkormányzati rendelet
1.§./1/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:
c./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2009.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát
lecsökkenti.

Bevételen belül:
Működési bevételek előirányzatát
Helyi adók előirányzatát

21500 eFt-tal

8190 eFt-tal
7561 eFt-tal
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Termőföld bérbeadásból származó bev.előirányzatát
Egyéb sajátos bevételek előirányzatát
Előző évi egyéb költségvetési kieg. Előirányzatát
Működési c.támog.ért.bev.kp-i ktgvet.szervtől előirányzatát
Működési c.támog.ért.bev.fejez.kez.ei-tól EU-s p.előirányzatát
Működési c.támog.ért.bev.elkül.állami pénzalaptól előirányzatát
Működési c.támog.ért.bev.önk.ktgvetési szervtől előirányzatát
Működési c. pénzeszköz átvétel háztartásoktól előirányzatát
Működési c. pénzeszköz átvétel non-profit sz.-től előirányzatát
Normatív kötött felhasználású központi támogatás előirányzatát
Központosított előirányzatok előirányzatát
Önhib.kívül hátrányos helyzetű önk.támog. előirányzatát
megemeli.
Gépjárműadók előirányzatát
Működési c.támog.ért.bev.TB alapoktól előirányzatát
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött előirányzatát
lecsökkenti.
Működési célú hitelfelvétel előirányzatát
lecsökkenti.

31 eFt-tal
304 eFt-tal
1192 eFt-tal
776 eFt-tal
11200 eFt-tal
81 eFt-tal
50 eFt-tal
73 eFt-tal
97 eFt-tal
15193 eFt-tal
4038 eFt-tal
5475 eFt-tal
2101 eFt-tal
13 eFt-tal
2876 eFt-tal
70771 eFt-tal

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

2586 eFt-tal

3.§.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő- testülete 1/2009.(III.02) önkormányzati rendelet
1.§./3/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:

c./Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
lecsökkenti.
Ezen belül:
a./ Nyugdíjbiztosítási járulék előirányzatát
b./ Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát
c./ Táppénz hozzájárulás előirányzatát
d./ Munkaadókat terhelő egyéb járulékok előirányzatát
e./ START kártyával rend.utáni 15% jár.előirányzatát
megemeli.
f./ Természetbeni eü.járulék előirányzatát
g./ Pénzbeni eü.járulék előirányzatát
h./ Munkaadói járulék előirányzatát
lecsökkenti.

2384 eFt-tal

4880 eFt-tal
39 eFt-tal
161 eFt-tal
882 eFt-tal
210 eFt-tal

2717 eFt-tal
4521 eFt-tal
1318 eFt-tal
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4.§.

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

5406 eFt-tal

5.§.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő- testülete 1/2009.(III.02) önkormányzati rendelet
1.§./5/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:

a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
egyéb folyó kiadások előirányzatát
megemeli.

916 eFt-tal

6.§.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő- testülete 1/2009.(III.02) önkormányzati rendelet
1.§./6/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:
c./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
pénzeszköz átadás,egyéb támogatás előirányzatát
megemeli.
Ezen belül:
a./ Társadalom és szoc.politikai juttatás előirányzatát
megemeli.
b./ Támog ért.műk.kiadás többc.kist.társ. előirányzatát
c./ Műk.c. pe. átadás non-profit szerv-nek előirányzatát
d./ Beruházás c. egyéb pe.átadás non-profit szerv-nek
előirányzatát
e./ Lakáshoz jutás végleges jelleggel pe. átadás
előirányzatát
lecsökkenti.

4724 eFt-tal

9473 eFt-tal

3789 eFt-tal
326 eFt-tal
534 eFt-tal
100 eFt-tal

7.§.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő- testülete 1/2009.(III.02) önkormányzati rendelet
1.§./7/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:

b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
beruházási kiadások előirányzatát
lecsökkenti.

22267 eFt-tal
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Ezen belül:
Tiszatenyő-Kengyel szennyvízberuházás
előirányzatát
lecsökkenti

26322 eFt-tal

TÁMOP pályázat terhére tárgyi
eszköz beszerzés előirányzatát
notebook vásárlás
lézer nyomtató
lézer nyomtató
megemeli

1 257 eFt-tal

CÉDE pályázat terhére tárgyi eszköz
beszerzés előirányzatát
kőműves állvány
betonkeverő
damilos fűkasza
rotációs kapa
fűnyíró traktor
tolólap fűnyíróhoz
Robi kapához pótkocsi
faaprító
hegesztő
ütvefúró
fúrógép
láncfűrész
sarokcsiszoló
utánfutó
megemeli

2 158 eFt-tal

Polgármesteri Hivatal tárgyi
eszköz beszerzés
előirányzatát
szociális igazgatási szoftver
önkormányzati PC SW
nyomtató
megemeli

70 eFt-tal

Turisztikai pihenő tárgyi
eszköz beszerzés
előirányzatát
kandalló vásárlás
megemeli

110 eFt-tal

Óvoda tárgyi eszköz
beszerzés előirányzatát
projektor
Maxi mozgáskotta
kombinált tornaszer
megemeli

707 eFt-tal

Sportpálya villanyhálózat kiépítés
előirányzatát

2 eFt-tal

12

megemeli
TEKI pályázat önerő
Körnezetvédelmi pályázat
előirányzatát
lecsökkenti.

249 eFt-tal

8.§.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő- testülete 1/2009.(III.02) önkormányzati rendelet
1.§./10/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
likvid hitel törlesztés előirányzatát
lecsökkenti.

670 eFt-tal

9.§.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő- testülete 1/2009.(III.02) önkormányzati rendelet
1.§./11/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:
c./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Igazgatási tevékenység működési kiadás előirányzatát
lecsökkenti.
Ezen belül:
a./ Személyi juttatások előirányzatát
b./ Munkaadót terhelő járulékok
előirányzatát
c./ Dologi kiadások előirányzatát
lecsökkenti.

095 eFt-tal

922 eFt-tal
1365 eFt-tal
1808 eFt-tal

10.§.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő- testülete 1/2009.(III.02) önkormányzati rendelet
1.§.az alábbi /18/. bekezdésel egészül ki:
/18/ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
felújítási kiadások előirányzatát
megemeli.

1001 eFt-tal

Ezen belül:
CÉDE pályázat terhére felújítási kiadások
előirányzatát
járda felújításhoz anyag
Általános iskola felújításához festék vás.
Általános iskola felújítási terv
megemeli.

725 eFt-tal
248 eFt-tal
28 e Ft-tal
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11.§.
A felhalmozási kiadások mérlegében szereplő bevételek közül a területi kiegyenlítést
szolgáló 9671 e Ft-ot, és a magánszemélyek kommunális adó bevételéből 12.087 e Ft-ot,
összesen 21758 e Ft-ot átcsoportosít a működési kiadások fedezetére
12.§.
Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján 2010. február 22-én lép hatályba.
Kengyel, 2010. február 18.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István:/
jegyző

III. NAPIREND
A jegyző munkateljesítmény értékeléséről szóló tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítés
nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester
véleményüket mondják el.

kéri, hogy a tájékoztatóval kapcsolatos kérdésüket,

Kérdés:
Kovács Gyula:
Az előterjesztésben olvasható, hogy lehetőségekhez képest a Kistérségi Társulás
munkáját a jegyző szakmai szempontból segíti. Kérdése, hogy ezt hogyan kell érteni.
A kérdésre Czédly Gyula polgármester és Szabó István jegyző adott választ, melyet
a kérdést feltevő elfogadott.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné
Hozzászólásában elmondja, hogy a jegyző szakmai segítségére valóban nagyon
nagy szükség van, mert szinte naponta változnak a jogszabályok, vannak olyan
részek amelyeket már nem lehet nyomon követni.
Czédly Gyula polgármester
ezután javasolja a testületnek a jegyzői
munkateljesítmény értékeléséről szóló tájékoztató elfogadását, melyet szavazásra
bocsát.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.
2/2010./II.18./ sz. önkormányzati
Határozat
a jegyzői munkateljesítmény 2009. évi értékeléséről.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi
a polgármester
tájékoztatóját a jegyző 2009. évi teljesítmény
értékeléséről.
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Dr. Kotró László képviselő bejelenti hogy ügyeletbe kell mennie, az ülésről távozott.
A testület létszáma 11 főre változott, továbbra is határozatképes.
A hivatal dolgozóinak 2010. évi teljesítmény feladataira vonatkozó előterjesztéshez
szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester javasolja a testületnek az előterjesztés elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
3/2010./II.18./sz. önkormányzati

Határozat

a köztisztviselői teljesítmény- követelmény meghatározásáról
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete –a
Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 34.§./3/
bekezdésében
biztosított
jogkörébena
köztisztviselői
teljesítmény-követelmények 2010.évi kiemelt feladatait a
következők szerint állapítja meg:
1. A Képviselő-testület és Bizottságai törvényes működésének
biztosítása
2. A 2010-ben tartandó parlamenti és önkormányzati
választásokkal összefüggő szervezési és igazgatási feladatok
törvényes és eredményes végrehajtása
3. Az esetlegesen kitűzött népszavazások előkészítése és
lebonyolítása
4. A nehéz gazdasági helyzetben az adóztatás kiemelten fontos
terület, ahol az ellenőrzés fokozásával, a hátralékok
behajtásával törekedni kell az adóbevételek növelésére
5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet
változásának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a
törvény által előírt új feladatok végrehajtási folyamatának
kialakítására
6. Kiemelt feladat a közfoglalkoztatás szervezése, a
közfoglalkoztatási terv a településen élők adottságaihoz és a
helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez igazodó elkészítése,
és végrehajtása.
Az „út a munkához” program folytatásához szükséges a
Hivatal dolgozóinak fokozott közreműködése
7. Krízishelyzetbe kerültek támogatása
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8. Népszámlálás 2010. évi feladatainak ellátása
9. A hivatal és az intézmények belső ellenőrzési tervének
végrehajtása, folyamatos figyelemmel kisérése.
10. A 2010. évi költségvetési feladatok maradéktalan
végrehajtása, takarékos gazdálkodás, pályázati lehetőségek
kihasználása.
11. A kistérségi társulás munkájának segítése.
12. Az új dolgozók beilleszkedésének, feladat ellátásának
elősegítése.
13. Az Európai Uniós és hazai pályázatok felderítése,
közreműködés a támogatások elnyeréséhez.
14.A köztisztviselők szakmai felkészültségének további javítása,
képzésük, továbbképzésük szervezése.
Határidő: 2010.december 31.
Felelős: Szabó István jegyző

IV. NAPIREND:
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjai, póttagjai megválasztására vonatkozó
előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés:
Kovács Gyula képviselő kérdése, hogy az 1. számú szavazókörben miért 8 főt kell
megválasztani, holott a többi szavazókörben csak 6 fő van.
Szabó István jegyző a kérdésre válaszolva elmondja, mivel az 1. számú szavazókör
van kijelölve azon választópolgárok részére akik lakcíme csak az adott település
megnevezését tartalmazza, illetőleg akik igazolással szavaznak, így jogszabályi
változás miatt a választásokkor ennek a szavazókörnek összesen 7 taggal kell
működnie.
Hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester javasolja a testületnek az előterjesztés elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.

4/2010./II.18./ sz. önkormányzati

Határozat

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról.
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Kengyel Község Képviselő-testülete – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. tv.
23. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a
szavazatszámláló
bizottságok
tagjainak, póttagjainak a következő helyi
lakosokat válassza meg:
001.számú szavazókör:
Tagjai:

Kisiskola Kossuth u. 48.

Kovács Tibor
Mrena Józsefné
Forintosné Orovecz Rózsa

Póttagjai: Krenák Péterné
Csehné Angyal Erika
Körmöndiné Csatári Ildikó
Ambrusné Molnár Márta
Rácz Judit

Kengyel, Hunyadi u. l9/a.
Kengyel, Achim u. 8.
Kengyel, Sallai u. 1.
Kengyel, Szabadság u. 27.
Kengyel, Thököly u. 12/A
Kengyel, Szabadság u. 9.
Kengyel, Sallai u. 8.
Kengyel, Kossuth u. 269.

002.számú szavazókör: Művelődési Ház Kossuth u. 98.
Tagjai:

Bárándi György
Buka Zoltán
Sipos Lászlóné

Póttagjai: Nagyné Antal Zsuzsanna
Bakos Jánosné
Turcsányiné Szilágyi Csilla

Kengyel, Hunyadi u. 22.
Kengyel, Kossuth u.130/a
Kengyel, Kossuth u. 94.
Kengyel, Damjanich u. 12.
Kengyel, Dózsa Gy. u. 18.
Kengyel, Petőfi u. 15.

003.számú szavazókör: Tornaterem Kossuth u. 100.
Tagjai:

Tóthné Kis-Pál Tünde
Zelenák Sándorné
Csőke Ildikó

Póttagjai: Varga Istvánné
Molnárné Ollé Erzsébet
Szilágyiné Fórizs Alíz

Kengyel, Kossuth u. 128/A
Kengyel, Arany J. u. 32.
Kengyel, Bajcsy-Zs. u. 51.
Kengyel, Petőfi u. 16.
Kengyel, Bajcsy-Zs. u. 83/A.
Kengyel, Bajcsy-Zs. u. 142.

004.számú szavazókör: Emeletes Iskola Kossuth u. 100.
Tagjai:

Szűrös Mihályné
Bokorné Tímár Tünde
Véninger Erzsébet

Póttagjai: Székács Lajos
Bánhidi Gáborné
Tóthné Németh Ildikó

Kengyel, Achim u. 23
Kengyel, Rákóczi u. 44/A
Kengyel, Jókai u. 13.
Kengyel, Bartók B. u. 7.
Kengyel, Kossuth u. 146/a.
Kengyel, Hunyadi u. 38.
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005.számú szavazókör: Bagimajor Iskola Április 4. út 2.
Tagjai:

Szabó József
Balla Istvánné
Kovács Anita

Kengyel, Radnóti u. l7.
Kengyel, Tóth Á. u. 5.
Kengyel, Május 1. út 10.

Póttagjai: Zsemlye Edit
Vágner Mónika
Farkas Anikó

Kengyel, Április 4. út 30.
Kengyel, Április 4. út 6.
Kengyel, Április 4. út 4/a.

A szavazatszámláló bizottsági póttagok igény szerinti része az esetleges
kisebbségi önkormányzati választáskor a kisebbségi szavazatszámláló
bizottság tagjaként is közreműködhet.
Erről értesülnek: - Szavazatszámláló bizottságok tagjai, póttagjai
- Választási Iroda vezetője Helyben

V. NAPIREND:
Az iskolai beiratkozás időszakának meghatározására vonatkozó előterjesztéshez
szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az iskolai beíratkozás
időszakának április hónapra történő meghatározását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
5/2010./II.18./sz. önkormányzati

Határozat

Az iskolai beiratkozás időszakának meghatározására
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §. /6/
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a tanköteles
tanulók első évfolyamára történő beiratkozás időszakát 2010.
április hónapra határozza meg.
Felhívja az ÁMK igazgatójának figyelmét, hogy a beiratkozás
időpontját határozza meg és gondoskodjon annak közhíreléséről.
Határidő: 2010. március 20
Felelős: Németh Lajos ÁMK igazgatója

VI. NAPIREND:
Az orvosi rendelő felújítására, bővítésére vonatkozó előterjesztéshez szóbeli
kiegészítés nem hangzott el.
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Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdést tettek fel: Kozák Ferencné és Korom Károlyné képviselők
A kérdésekre Czédly Gyula polgármester és Szabó István jegyző adott választ,
melyet a kérdést feltevők, és a Képviselő-testület elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
6/2010. (II.18. ) sz. önk.

Határozat

Kengyel község Orvosi rendelő rekonstrukciójával és bővítésével
kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1.Kengyel község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kengyel
Orvosi rendelő rekonstrukciójára és bővítésére,”Kengyel
község háziorvosi rendelőjének komplex infrastruktura –és
szolgáltatátatás fejlesztése” című pályázatot nyújt be az
Észak-alföldi Operatív Program: „Egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése…”
című
(ÉAOP-2009-4.1.2/A-09)
pályázati
felhívására.
A 2. pont szerinti 5 % saját erő összegét 2010 évi
költségvetéséből biztosítja.
2.A beruházás bruttó értéke 84.052.055 Ft, melyhez 4.202.603
Ft saját erőt vállal az alábbiak szerint:
Összesen
ÉAOP -2009-4.1.2/A-09 (95%)
SAJÁT ERŐ (5%)
MINDÖSSZESEN:
Erről

értesül:

79.849.452 Ft
4.202.603 Ft
84.052.055 Ft

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési
Urbanisztikai Nonprofit KFT Debrecen

és

A közmunka felügyelő bérére vonatkozó pályázati javaslathoz Czédly
Gyula polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Székács
Lajost továbbra is foglalkoztatni szeretnék - aki el is fogadta, csak
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sajnos kevesebb bérért tudják alkalmazni mint tavaly, mivel nem kapott
rá több keretet az önkormányzat.
Ezután kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket
mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat
benyújtásához szükséges
határozati javaslat elfogadását, melyet szavazásra
bocsát.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
7/2010. (II. 18.) sz. önkormányzati

Határozat

Megállapodás „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”
című pályázat benyújtásához szükséges megállapodás elfogadására
Kengyel
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” című
pályázatot Tiszatenyő Község Önkormányzatával közösen nyújtja be az
Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz.
A pályázat benyújtásához szükséges megállapodást a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza Czédly Gyula polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2010. február 19.
Czédly Gyula polgármester

VII. NAPIREND:
Czédly Gyula polgármester az esélyegyenlőségi porgram jóváhagyására vonatkozó
előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy nem kötelezi az
önkormányzatot a törvény program készítésére, viszont pályázatok beadásánál
szinte mindenhol kérik a település esélyegyenlőségi programját.
Szabó István jegyző kiegészítésként elmondja, hogy ezt a programot a szennyvíz
pályázathoz kérik, és
olyat megkövetelnek, hogy újra hasznosítható papírt
használjon a hivatal, vagy pl. megkövetelik a dolgozóknak a kötetlen munkaidőt,
rugalmas munkaidő biztosítását, GYES-es anyák segítését, stb.
Ezután a polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Varga Márta:
Hozzászólásában elmondja, hogy Ő személy szerint úgy gondolja, de több embertől
is hallotta, hogy a településünkön nincs megoldva a csökkent munkaképességűek
foglalkoztatása. Többen szerettek volna elhelyezkedni pl. Martfűn, de ott közölték
velük hogy oda Kengyel nem tartozik. Jó lenne a környékbeli településekkel felvenni
a kapcsolatot.
Szabó István jegyző elmondja, hogy munkaügyi szempont szerint Kengyel nem
tartozik Martfűhöz, de bár ki oda mehet munkát vállalni, és nem küldhetik el a
dolgozót. Arra törekednek mindenhol, hogy lehetőleg az Ő területükön oda
tartozókat részesítsék elsőbbségben.
Czédly Gyula polgármester javasolja a Képviselő-testületnek Kengyel Község
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.

8/ 2010. (II. 18.)sz. önkormányzati

Határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyására
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő
bánásmódról és az egyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 63. § (3) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja Kengyel község Helyi Esélyegyenlőségi
Programját.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program ütemterv szerinti végrehajtásáról
jelentést kell készíteni.
Határidő:
Felelős:

2011. június 30.
Czédly Gyula polgármester

VIII. NAPIREND:
Czédly Gyula polgármester a szennyvízberuházás helyzetéről az alábbiakban
tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet.
A beruházás most már jól halad, volt 45 napos csúszás, de a tervező gárda be tudta
hozni a csúszást, határidőben van minden. A tervek elkészítésére elég szép
összeget nyert a két település, mely vissza nem térítendő minisztériumi támogatás.
Ennek a beruházásnak a jelenlegi ütemterv szerint ez év július közepe táján indulnia
kell. Indul a szennyvíz tisztítóval, illetve a gerinc vezetékek lerakásával, illetve a
belső vezetékek felfűzésével. Nem szeretnék hogy a település teljesen fel legyen
dúrva, szakaszos építéssel, szakaszos helyre állítást terveztek, melyben nagy
szerepet tölt be a műszaki ellenőr. Elsődleges cél az, hogy a beépített utcákban kell
bevezetni. Illetve a rákötést biztosítani.
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Jelenleg ezekről folynak a tárgyalások, úgy néz ki, hogy jó mederben halad, és be
indulnak rövidesen a munkálatok.
A határozati javaslat alapján fel kellett állítani egy munkacsoportot, melybe Székács
Lajost aki itt dolgozik, delegáltak.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés:
Kovács Gyula:
Örömmel tapasztalta a megújult honlapot, ahol lehet látni a község térképét. Sokan
jelezték, hogy be vannak jelölve azok az ingatlanok, akik fizetik a hozzájárulást.
Kérdése, nem lehetne a lakosságot tájékoztatni erről?
Czédly Gyula polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy ezzel
kapcsolatban lakossági tájékoztatót kell tartani, de úgy gondolja, mivel még csak a
tervezés szakaszában jár a beruházás még várni kell, s a fontosabb dolgokról a
lakosság tájékoztatva lesz.
Hozzászólás nem hangzott el.
Czédly
Gyula
polgármester
javasolja
a
Képviselő-testületnek
a
Környezetvédelmi/fenntarthatósági munkacsoport létrehozására vonatkozó határozati
javaslat elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
9/2010. (II. 18.) sz. önkormányzati

Határozat

Környezetvédelmi/fenntarthatósági munkacsoport létrehozására
Kengyel községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszatenyő Községi
Önkormányzat Képviselő-testületével közösen a „Szennyvízelvezetés
és tisztítás fejlesztése Tiszatenyőn és Kengyelen” című beruházáshoz
kapcsolódóan környezetvédelmi/fenntarthatósági munkacsoportot hoz
létre, melybe Kengyel részéről Székács Lajos agrármérnök, Tiszatenyő
részéről Kalmár Krisztina környezetgazdálkodási agrármérnök kerül
kijelölésre.

IX. NAPIREND:
Czédly Gyula polgármester szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy a Kistérségi
Társulás nem rendelkezett a hozzá tartozó irodák működéséhez szükséges Alapító
Okirattal, melyet pótolni kellett. Így elkészült a Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Alapító Okirata, melyet
a társulásban részt vevő
önkormányzatok Képviselő-testületének jóvá kell hagynia.
Az Alapító Okirat tartalmának ismertetése után kéri a testületet,
hogy az
előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket mondják el.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a Törökszentmiklós Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának jóváhagyását.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal,
határozatot hozta.
10/2010.(II.18.) számú önkormányzati

ellenvélemény nélkül

a következő

Határozat

a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
jóváhagyásáról

Alapító Okiratának

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő- testülete a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
34/2009. (IX.30.) sz. TTTKT határozat 1. sz. melléklete szerint
elfogadott Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

X. NAPIREND:
Czédly Gyula polgármester szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát szintén jóvá kell hagyni. Az Önó,
valamint a Gyermekjóléti Szolgáltatási és Családsegítő Szolgálat Törökszentmiklós
Kistérséghez tartozik. Részt vevő települések tartoznak hozzá, ezek közszolgáltató
szerv, közintézmények címen szerepelnek.
Az Alapító Okirat tartalmának ismertetése után kéri a testületet,
hogy az
előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a Törökszentmiklós Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának jóváhagyását.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal,
határozatot hozta.
11/2010.(II.18.) számú önkormányzati

ellenvélemény nélkül

a következő

Határozat

Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának jóváhagyásáról.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő testülete a 36/2009.
(IX.30.) sz. TTTKT határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadott
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
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XI. NAPIREND:
Czédly
Gyula
polgármester
szóbeli
előterjesztésként
elmondja,
hogy
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító
okirattal ez idáig szintén nem rendelkezett. Az Alapító Okirat tartalmának ismertetése
után kéri a testületet,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a Törökszentmiklós Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának jóváhagyását.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal,
határozatot hozta.
12/2010.(II.18.) számú önkormányzati

ellenvélemény nélkül

a következő

Határozat

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító
Okiratának jóváhagyására.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 35/2009.
(IX.30.) sz. TTTKT határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadott
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Kistérségi Iroda Alapító Okiratát jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az interpellációs kérdésekre Czédly Gyula polgármester az
választ:

alábbiak szerint ad

Czédly Gyula
 Tudomása szerint a Molnár Farm Kft. a pályázatot benyújtotta, pályázata
valószínűleg nyerni fog, bízik abban hogy a volt Dózsa Tsz. bejáró útja meg
fog újulni.
 Az orvosi rendelő udvarát megnézeti, úgy gondolja meg lehet csinálni.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az interpellációs kérdésekre adott válaszokat
fogadják el.
A Képviselő-testület az interpellációs kérdésekre adott válaszokat vita nélkül
egyhangúlag elfogadta.
Napirend után:
Czédly Gyula polgármester a Nefelejcs Nyugdíjas Klubtól kapott 2009. évi értékelést
köszönettel veszi, melyben
bemutatja hogy a klub milyen programokat,
elfoglaltságokat tartott.
Kéri, hogy a falunappal kapcsolatos feladatoknál ne legyen olyan ütköző pont mint az
elmúlt évben.
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Mivel több napirend nincs a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.

Kmf.
/:Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

