Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. április 29-én
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, Kovács Gyula, Kozák Ferencné, Németh
Lajos és Varga Márta képviselők.
Bejelentéssel van távol: Dr. Kotró László képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az önkormányzat jegyzője
Bokor László rendőr százados Tmiklós Rendőrkapitányság részéről
Kozák Ferenc rendőr zászlós- Kengyel község körzeti megbízottja
Hajnal László a helyi Polgárőr Egyesület Elnöke
Szabóné Gara Irén ÖKOPONT Környezetvéd.Tanácsadó és Szolg.Kft.
részéről
Rimóczi Jánosné a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa

Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül 11 fő megjelent /91 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a munkaterv, illetve a meghívó alapján
azzal a kiegészítéssel, hogy 7. napirendként tárgyalja meg a testület a génmódosított
haszonnövények termesztésével kapcsolatos szóbeli előterjesztését.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el.
Kovács Gyula
 Fogathajtó Szervező Bizottság kérését tolmácsolja, hogy a fogathajtó
versenyre a futballpályán lévő WC rendbetételén segítsen a Hivatal.
Erdei Lászlóné
 Az Erzsébeti út mellett lévő gyümölcsösbe hordják állatvágás után a belet, a
füvet, stb. Jön a meleg, egyre nagyobb lesz a bűz, kéri az intézkedést.
Boróczki Mihály
 A Petőfi és Kossuth út sarkán Szűrös Mihály kamionos rongálja az utat, a
környéken teljesen tönkre tette.
 A Szabadság úton az újonnan épült aszfalt járdán, illetve a fal és a járda
találkozásánál keresztül kinő a fű. Szerinte nem rendesen van tömörítve a
járda.
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Korom Károlyné
 A Dózsa Gy. úton Márkus Gábor korán reggel indítja a teherautóját, 10-15
percig járatja, szinte dübörög a lakás, zavarja a szomszédokat.
Varga Márta
 Kérdése, hogy tűzgyújtási tilalom elrendelhető-e a község területén?
 A szennyvíz kinyomatásának szabályozására is kéri a megoldást, szinte
elviselhetetlen mértéket ölt az esti órákban a szippantott szennyvíz.
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:
 Rendben lezajlott az országgyűlési képviselők választása községünkben is.
 Megjelent a nyári gyermekétkeztetésről szóló rendelet, mely alapján
településünkön idén is lesz lehetőség gyermekek tanidőn kívüli étkeztetésére.
 A közcélú foglalkoztatottak megkezdték a munkát a tavalyi évhez hasonlóan
 A gépállomás területén lévő kerékpár tároló elbontásra kerül, melyből fedett
buszmegállót építenek a Dózsa bejárónál.
 Megszervezésre került a Május 1-i program az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási
Bizottság által.
 Kengyelfutás Kengyelen tömegsportnap május 16-án kerül megrendezésre,
melynek megszervezése szintén folyamatban van.
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 közrend-közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóhoz az alábbi szóbeli
kiegészítések hangzottak el.
Czédly Gyula polgármester üdvözli Bokor László százados urat, aki Dr. Tóth Péter
rendőrkapitány úr helyett vesz részt az ülésen. Elmondja, mindenki megkapta a
jelentést, mely alaposan kidolgozott, az érintett település helyzetét, Kengyel
biztonságát jellemzi. A község belterületén parkoló kamionokkal kapcsolatban
elmondja, minden kamionnal rendelkező kft-t, céget levélben megkeresett a Hivatal.
Felszólítást kaptak, hogy az utcákon lévő parkolás nem megoldott, illetve parkolási
díjat kell fizetni. Egy időben a parkolások megszűntek. A továbbiakban a
Kapitányság a kamion sofőrt fogja megbüntetni amennyiben ilyen parkolások
fordulnak elő, mert a Kft nem fogja kifizetni, mivel megtiltotta a sofőröknek a belső
parkolást.
Bokor László százados úr tisztelettel üdvözli a testület tagjait, és kiegészíti az átfogó
jelentést.
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A közrend- közbiztonság helyzete Kengyelen a legjobb a Törökszentmiklósi
Kapitánysághoz tartozó 10 település közül. A kisebb értékű lopások, rongálódások
szinte növekednek a községben is, melyekből lesznek a nagyobb bűncselekmények.
Megpróbálnak fellépni ez ellen a tendencia ellen, melynek eredményeként családon
belül is a legkisebbeket kell visszafogni. Kiemelt településként említi községünket, s
örül annak hogy itt lakik a körzeti megbízott is, aki a legutóbbi bűncselekmény
elkövetésekor is azonnal a helyszínen volt.
A nagy teherautók parkolási gondjai is elég súlyosak, mivel elég szűkek az utcák,
nehezebb figyelembe venni a gyerekeket, kerékpárosokat. A szabálytalan
parkolásokkal kapcsolatban továbbra is tartják a Hivatallal a kapcsolatot. Kiemelten
veszélyes terület a két iskola közötti útszakasz, útkereszteződések. 30 km-es
sebességkorlátozást javasol a belterületi utakra.
Problémaként veti még fel a szennyvíz szippantást is, mivel már az is szabálysértés
hogy saját portájukon kiengedik a szennyvizet, de ezekhez bizonyítékot kell
beszerezni. A szabálysértési előadóval felveszik a kapcsolatot, a további teendőket
megbeszélik.
Czédly Gyula polgármester kéri a képviselőket, hogy a beszámolóval kapcsolatos
kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Boróczki Mihály
Kengyelen 1-2 országos horderejű, illetve kisértékű lopások előfordulnak. Bodza
gyűjtés, csiga gyűjtés ürügyén megszállják az erdőt, községünkben körül néznek.
Úgy gondolja az utazó bűnözésnek elejét lehetne venni, ha az idegen gépkocsik
mozgását korlátozás alá lehetne tenni.
A maga részéről támogatja a Kossuth úton a 30 km-es sebességkorlátozást.
Javasolja továbbá, hogy az öregiskola kijáratát a telek hátsó végére kellene tenni,
távolabb az útkereszteződéstől.
Németh Lajos
Javasolja a 30-as sebességkorlátozó tábla kitételét, valóban csoda hogy még nem
történt baleset az iskola környékén.
Kovács Gyula
Az a tapasztalata, ha a községben tartózkodik a rendőrség, akkor az Ő
lakókörnyezetében lévő forgalmas szakasz is elcsendesedik. Nem tudja, hogy
megoldás lenne-e a 30-as tábla. Sok településen is polgárőrök, rendőrök segítik az
iskolából kijövők távozását.
Guttyán Edina
Észrevétele, hogy a Zrínyi úton a 30 km-es sebességkorlátozó táblák a házak felé
vannak befordítva. Nem tudni hogy ezek újak, vagy talán a további útszakasz
építésére van otthagyva.
Felvetette a rendőrség – óvoda kapcsolatát, gyerekeknek bemutató tartását, melynek
biztosan örülnének. Tapasztalta, hogy igen sok a gyorshajtó, sokan a vezetés
technikai szempontjából sincsenek tisztában, hiszen nem merik használni a kijelölt
parkolókat. Kíváncsi, hogy a rendőrség részéről milyenek az észrevételek.
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A fel tett kérdésekre, hozzászólásokra Bokor László úr adott kielégítő válaszokat,
melyet a felszólalók és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. Igéretet tett arra,
amennyiben az óvoda, iskola részéről igény van a kapcsolattartásra, a rendőrség
meg tudja oldani, kijönnek.
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva kéri Bokor Urat, ha alkalom
van rá felügyeljék továbbra is, főként hétvégén a települést. A beszámoló jelentést
életszerűnek, tényszerűnek tartja, melyet a maga részéről elfogad, és elfogadásra
javasolja.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
16/2010./IV.29./számú önk.

Határozat

A község közrend, közbiztonságának helyzetéről
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az
1994. évi XXXIV. tv. 8. §. /4/ bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva – elfogadja a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság beszámolóját a község közrend,
közbiztonságának helyzetéről.

II.NAPIREND:
A Polgárőr Egyesület munkájáról szóló tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítés nem
hangzott el.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Kozák Ferencné
Elmondja, községünkben sok az idegen, becsapják az időseket. Talán a
polgárőrségnek kellene jobban oda figyelmi, aki nem ide való, illetve gyanús, éljenek
azzal hogy tegyenek bejelentés a rendőrség felé.
Hajnal László
Az elmúlt napokban tartottak tájékoztatót az idősek klubjában hogy mikor engedjenek
be idegen embereket az udvarukba. Sokan nem veszik igénybe a polgárőrség által
felajánlott segítséget.
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva elmondja, a polgárőrök
minden területen jogkörükhöz és lehetőségükhöz képest aktívan közreműködnek,
munkájukért elismerés jár. Idegen járművekre rendszeresen odafigyelnek, és a
járművek rendszámát felírják egy füzetbe, illetve a szolgálati naplójukban is.
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Kéri Hajnal Lászlót, hogy az iskolával egyeztessenek, vegye fel a kapcsolatot, tanév
végéig kellő figyelemmel vigyázzanak a gyerekekre az iskola közelében lévő
gyalogátkelőhelyeken.
Javasolja ezután a testületnek a Polgárőrség tájékoztatójának elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
17/2010./IV.29./számú önk.

Határozat

A Polgárőr Egyesület munkájáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
Polgárőr Egyesület munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja,
egyben eddigi tevékenységükért elismerését és köszönetét fejezi
ki.

III.NAPIREND:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztéshez
az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság a 2009. évi
költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a 2009. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, illetve rendelettervezetet.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
önkormányzati rendeletet alkotta:
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2010./IV.29./
Önkormányzati rendelete
A 2/2010./II.22./, 11/2009./XI.10./, 8/2009./VI.29./, 7/2009./V.25./önkormányzati
rendelettel módosított 1/2009./III.02./önkormányzati rendelet - az önkormányzat
2009.évi költségvetésére - kiegészítésére, módosítására
1.§.
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Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2009/III.02./önkormányzati
rendelet 1.§./1/ bekezdése a következő d./ ponttal egészül ki:
d/ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2009 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát
megemeli

7054 e Ft-tal

Bevételen belül
Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása
megemeli.

3954 e Ft
3100 e Ft

2. §.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2009./III.02./önkormányzati
rendelet 1.§. /7/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:
c./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
beruházási kiadások előirányzatát
előirányzatát
megemeli.

3954 e Ft-tal

Ezen belül:
- környezetvédelmi terv kidolgozásához
- gép, eszköz beszerzés
megemeli

746 e Ft
3208 e Ft

3. §.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
1/2009./III.02../önkormányzati rendelet 1.§./9/ bekezdése a következő a/ ponttal
egészül ki:
a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete
a kölcsönök nyújtása előirányzatát
megemeli

930 e Ft-tal

4. §.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
1/2009./III.02../önkormányzati rendelet 1.§./10/ bekezdése a következő b./ ponttal
egészül ki:
b./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a
likvid hitel törlesztés előirányzat
megemeli

2170 e Ft-tal
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5.§
Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján 2010. április 29-én lép hatályba.
Kengyel, 2010. április 29.

/: Czédly Gyula:/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

IV. NAPIREND:
Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló előterjesztéshez az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el.
Németh Lajos:
Kengyel Község Képviselő testületének Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottsága az
Önkormányzat 2009. évi zárszámadására készült rendelet-tervezetét az írásos
előterjesztés szerint elfogadja, a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy az előterjesztéssel
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

kapcsolatos

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester ezután szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2009. évi
zárszámadásáról szóló előterjesztést, melyet az írásban megküldött rendelettervezettel elfogadásra javasol.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül
önkormányzati rendeletet alkotta:

a következő

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2010./V.04./
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi zárszámadására
1.§.
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Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009.évi
zárszámadását a könyvvizsgáló jelentésével együtt 462717 e Ft bevétellel és 456293
e Ft kiadással hagyja jóvá az 1.számú melléklet szerint.
/1/ Kiadásokon belül:
- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség
- Dologi kiadások
- Egyéb folyó kiadások
- Pénzeszköz átadás egyéb támogatás
- Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
- Részvények és részesedések vásárlása
- Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások

207298 e Ft
60016 e Ft
71895 e Ft
11460 e Ft
89127 e Ft
1030 e Ft
1881 e Ft
5789 e Ft

/2/ Működési célú bevételek és kiadások 2009.évi mérlegét a 2.számú
melléklet szerint fogadja el.
/3/ A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009.évi mérlegét a 3.számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
/4/ A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2009.évi teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
/5/ Az Igazgatási tevékenység 2009.évi működési kiadásainak
teljesítését
93338 e Ft-tal
Ebből: - Személyi juttatások
54086 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok 14816 e Ft
- Dologi kiadások
14147 e Ft
- folyó kiadások
10289 e Ft
fogadja el az 5.számú melléklet szerint.
/6/ A felújítási kiadások 2009 évi teljesítését 1000 e Ft összegben hagyja
jóvá a 6.számu melléklet szerint.

/7/ A beruházási kiadások 2009.évi teljesítését 6797 e Ft összegben a
7.számú melléklet szerint fogadja el.
2.§.
Az Önkormányzat 2009.évi helyesbített pénzmaradványát -25231 e Ft negatív
összeggel hagyja jóvá a 8/b számú melléklet szerint.
Ebből:
költségvetési befizetési kötelezettség
6319 e Ft
3.§.
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Az Önkormányzat 2009 december 31-i állapot szerinti eszközeinek és
forrásainak összegét 601545 e Ft-ban állapítja meg a 8.számú melléklet
szerint.
Az Önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti forgalomképtelen
ingatlan leltárát a 9.számú, a korlátozottan forgalomképes ingatlan leltárát a
9/a, a forgalomképes ingatlan leltárát a 9/b mellékletek szerint fogadja el.
4.§.
A 2009. évben nyújtott közvetett támogatásokat 1644 e Ft összegben hagyja
jóvá a 10.számú melléklet szerint.
5.§.
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2009.évi engedélyezett és
ténylegesen betöltött létszámkeretét a 11.számú melléklet szerint fogadja el.
6.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján 2010. május 04-én lép hatályba, ezzel
egyidejűleg
a
6/2010./IV.29./,
2/2010./II.22./,
11/2009./XI.10./,
8/2009/VI.29/,7/2009./V.25./
önkormányzati
rendeletekkel
módosított
1/2009./III.02./.önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2009.évi
költségvetésére- hatályát veszti.

K e n g y e l, 2010. április 29.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

V.NAPIREND:
A település környezetvédelmi programjára
szóbeli kiegészítések hangzottak el:

/: Szabó István :/
jegyző

vonatkozó előterjesztéshez az alábbi

Czédly Gyula polgármester üdvözli Szabóné Gara Irén környezetvédelmi szakértőt,
aki a település környezetvédelmi programját készítette. A program megtalálható az
interneten, illetve az anyag teljes mértékben a könyvtárban is megtekinthető.
Nagyon jól szerkesztett anyagot kapott a testület. 120 oldal terjedelmű anyag, amely
programból szeretné kiemelni a „Hatótényezőkhöz rendelt rövid és középtávú
feladatok” című részt, amely a tervező javaslata, és ennek elfogadását javasolják. A
pályázatoknál elengedhetetlen hogy rendelkezzen a település ilyen programmal.
Felkéri Szabóné Gara Irént, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Szabóné Gara Irén környezetvédelmi szakértő elmondja, lenyűgözte a település.
Először is kuriózum, ez a rendezett falu, ilyen rendezett utcák, a tó, az erdők, azok
a jelenleg és félig-meddig védett területek, növények, és elképzelés hogy majdan
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kerékpár úttal felfűszerezve. Mindez az alföld ezen részén, nincs a közelben olyan
nagyváros amelyben könnyebben kiépítik ezeket a lehetőségeket. Elsősorban az
életminőség javítása a fontos feladat. A testület figyelmébe ajánlja a sor pályázni
valók közül az iskola, az utak javítását. Valóban sok jó anyag jött össze, melyben
segítségére volt egy kengyeli egyetemi hallgató is. Bízik abban hogy majd lesznek
olyan középiskolások, akik szintén tudják hasznosítani ezt az anyagot.
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Kozák Ferencné
Örül az anyagnak, úgy gondolja hogy a kompetencia alapú oktatáshoz is jól tudják
hasznosítani. Valóban minden pályázathoz kell olyan program, ami a
környezetvédelemhez kapcsolódik. Megköszöni ezt a szép anyagot, és így még nem
gondolta végig, hogy településünkön ennyi érték van.
Valóban a termálvíz hasznosítására is oda kell figyelni. Ezek a feladatok a végén,
amelyek meg vannak határozva, elnyerte tetszését. Úgy gondolja, jobb lesz
odafigyelni és a megvalósításhoz is nagyobb lesz az esély. Bízik abban, hogy meg is
tudnak sok mindent valósítani. Örül annak, hogy Nagy Lénárd részt vett a program
készítésében.
Németh Lajos
Elmondja, nyilván hivatalból fontos feladat a környezetvédelmi program, de fontos a
testület szempontjából is hogy a településnek is legyen programja, és az iskolás
gyerekeknek is mivel az iskola foglalkozik környezetvédelemmel. Bízik abban hogy a
gyerekek is tudják tanulmányaik során hasznosítani, nem utolsó sorban legalább
látják hogy településünknek van ilyen programja.
Gratulál a programhoz. Értékesnek tartja, és örömét fejezi ki, hogy tényleg ez a Mi
településünk, és valóban jó itt lakni, nem egy elveszett település.
Czédly Gyula polgármester összefoglalva a napirendet, szintén gratulál a
programhoz, talán az elsődleges feladat lesz, hogy a program alapján amire
lehetőség nyílik, azt meg kell valósítani. Megköszöni Szabóné Gara Irén értékes
munkáját, valamint Nagy Lénárd a Szegedi Tudományegyetem végzős hallgatójának
a program készítésében való közreműködését, akinek a diploma megvédéséhez
további segítséget fog nyújtani a Hivatal. Javasolja a testületnek az előterjesztés
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
18/2010. (IV.29.) sz. önkormányzati

Határozat

a település környezetvédelmi programjáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
környezetvédelmének általános szabályairól szóló többször
módosított 1995. évi LIII. tv. 48. §. /3/ bekezdése alapján – a
település környezetvédelmi programját előzetesen elfogadja.
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A programot megküldi a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vígügyi Felügyelőségnek véleményezésre.
VI. NAPIREND:
A gyermekétkeztetés megoldására vonatkozóan Szabó István jegyző szóbeli
előterjesztésében elmondja, hogy ez év júniusában lejár a szerződése a
gyermekétkeztetést végző vállalkozónak. A vállalkozást és a gyermekétkeztetést
továbbra is meg kell oldania az önkormányzatnak. Erre a fajta közbeszerzésre nettó
8 millió Ft az irányadó, az Önkormányzatnak 1,5 millió Ft-ba kerülne a közbeszerzési
eljárás, mely egyben nagyon bonyolult és nagyon költséges. Ha lefolytatják a
közbeszerzési eljárást egy csomó pénzbe kerül, a megindítás 400 ezer Ft-ba,
valamint közbeszerzési szakértőt kell keresni. Közbeszerzési szakértővel beszélt, aki
javasolja: ha azt akarja az önkormányzat, hogy kevés pénzből, és szabályosan akar
eljárni, az eddigi vállalkozóval lenne a legcélravezetőbb megoldás. Az úgynevezett
Közbeszerzések Tanácsa ezt ellenőrzi, és szigorú szabályok vannak. Azt kellene
eldönteni, hogy tárgyaljanak-e vállalkozóval, vagy megbízásos alapon vállalkozókat
bízzon meg év végéig és utána le lehetne folytatni a közbeszerzést.
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy az előterjesztéssel
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

kapcsolatos

Kérdést tett fel: Németh Lajos, Varga Márta képviselők
A feltett kérdésekre Szabó István adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólások:
Czédly Gyula polgármester elmondja, hogy nyárra a gyermekétkeztetés továbbra is
működni fog attól független, hogy sem iskola, sem óvoda nem lesz.
Szabó István jegyző elmondja, hogy 370,-Ft-os normát kapott a Polgármesteri
Hivatal a nyári étkeztetésre.
Bekker Gábor
Hozzászólásában elmondja, hogy testületi ülésen volt
már arról szó, hogy
amennyiben a jelenlegi vállalkozó az idén nem hosszabbítja meg a szerződést,
akkor a Tiszatenyői konyhát kell megbízni az étkeztetés biztosítására.
Czédly Gyula
Elmondja, a közbeszerzést mindenféleképpen végig kell vinni, de nem biztos, hogy
Tiszatenyő nyerne a közbeszerzési eljáráson.
Németh Lajos
Javasolja, hogy ez év szeptemberében már el kell indítani a közbeszerzést.
Boróczki Mihály
Véleménye szerint az lenne a jó, - amennyiben Szilágyi Jenő vállalkozó elvállalná egy évre meg hosszabbítani a szerződését.
Czédly Gyula polgármester összefoglalva a napirendet elmondja, jegyző úr még
utána néz, hogy egy évig meglehet-e hosszabbítani vállalkozóval a szerződést.
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Javasolja, ez év december 31-ig hosszabbítsa meg a testület, amennyiben lehetőség
lesz rá akkor egy év időtartamra. Ezután az előterjesztést szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
19/2010./IV.29./ számú önk.
A gyermekétkeztetés megoldására

Határozat

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
8/2009./II.26./ számú önkormányzati határozatot - amelyben
Szilágyi Jenő vállalkozóval a főzőkonyha üzemeltetésére kötött
szerződését meghosszabbította – úgy módosítja, hogy a
szerződés 2010. december 31-ig érvényes, illetve a vállalkozó
egyetértése esetén 2011. június 30-ig.
A szerződés módosítás aláírására Czédly Gyula polgármestert
bízza meg a Képviselő-testület.

VII.NAPIREND:
Czédly Gyula polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a Túrkeve-i
Nimfea Természetvédelmi Egyesülettől megkeresés
érkezett hozzá arra
vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület minősítse Kengyel község területét
génmódosított haszonnövény termesztésétől mentes területté. A génmódosított
haszonnövények termesztésének veszélyei ismeretei szerint nem teljes mértékben
tisztázottak, ezért célszerűnek látszik a termesztésbe vonásuk korlátozása.
Kengyel község Képviselő-testületének e témakörben döntési jogköre nincs, ezért
javasolja, határozattal adjon ki állásfoglalást, nyilvánítson véleményt.
Kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket mondják el.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő
A kérdésre Czédly Gyula polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólások:
Varga Márta
Elmondja, sajnos a külföldről behozott génmódosított élelmiszerekre nem tud
hatással lenni, mivel a vásárlónak kell eldöntenie, hogy megveszi-e azt az árut, vagy
nem.
Boróczki Mihály
Tudomása szerint a nagy cégeknél, akik ezeket a vetőmagokat forgalmazzák,
elképzelhető hogy nagyobb gazdaság beszerezheti. Saját maguk megtermelik
azokat a hatóanyagokat, amelyek a talajban lévő valamely kártevőre hat. Ezek totális
gyomirtó szerek, pl. minden zöld anyagot elpusztítanak.
Pl. a marokkói paprika termesztésénél is olyan növényvédő szereket alkalmaznak,
amelyet Európában kitiltottak. Igaz, hogy a magyar áru jóval többe kerül mint a
külföldről behozott, és tízszer annyiba a növényvédő szer, de a mi termékeinek a
legegészségesebbek. Véleménye szerint településünknek is csatlakoznia kell a
génmódosítás-mentes övezetekhez.
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Javasolja, a nagyobb gazdák részére összejövetelt szervezni a hivatal részéről.
Czédly Gyula polgármester javasolja a testületnek az előterjesztés elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
20/2010./IV.29./ számú önk.

Határozat

A génmódosított haszonnövények termesztésével kapcsolatos szándéknyilatkozatról.
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kengyel község közigazgatási területén a génmódosított haszonnövények
(GMO) termesztésével a termesztésből eredő károsodás veszélyeinek tisztázatlansága miatt nem ért egyet. Egyben csatlakozik
a génmódosítás-mentes Európai önkormányzatokhoz.

Ezután az interpellációs kérdésekre Czédly Gyula polgármester és Szabó István
jegyző adott választ az alábbiak szerint:
Czédly Gyula: elmondja, hogy voltak olyan interpellációs kérdések, melyre az 1.
napirendi pontban a kérdést feltevők választ kaphattak.
- A pályán lévő WC rendbetételéről a fogathajtó versenyig intézkedni fog.
-

A Hivatal részéről ki mennek, megnézik a bagimajori „szemétlerakó helyet”

-

A Szabadság úti aszfalt járdát megnézeti

Szabó István:
- A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatosan elmondja, az önkormányzat helyi
rendeletében ez szabályozva van, melyről javasolja a lakosság
tájékoztatását a helyi újságban és a honlapon.
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

