Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. május 27-én
megtartott soros üléséről, mely egyben közmeghallgatás is.
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Czédly Gyula polgármester,
Korom Károlyné, Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Gál Albertné,
Guttyán Edina, Dr.Kotró László, Kozák Ferencné, Németh Lajos és
Varga Márta képviselők.
Bejelentéssel vannak távol: Erdei Lászlóné és Kovács Gyula képviselők
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az Önkormányzat jegyzője
Dr. Kotró László háziorvos
Dr. Csécsei László fogorvos
Dr. Kozma Katalin gyermekorvos
Králik Aranka KSZSZK Egyesített Szoc.Int.megbízott igazgatója
Kávási Ilona Gyermekjóléti Szolgálat - családgondozó
Sólyom Dezső vezető tanácsos az Önkormányzat részéről
valamint a lakosság köréből 4 fő
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül 10 fő jelen van / 83 % / az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a munkaterv, illetve a
meghívón szereplő napirendeken túl kéri hogy a 7. napirend előtt a testület az alábbi
napirendeket is tárgyalja meg:
7./ ÁMK alapító okiratának módosítása /írásban/
8./ Pályázaton nyert játszóterek megépítése, lebonyolítása/írásban/
9./ Óvoda épületének felújítása, bővítése /írásban/
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el.
Gál Albertné :
 A temető környéke rendezetlen, a fasor felöli rész szemetes, valamint
továbbra is égetik a szeméttároló kosárban a koszorúkat.
Több interpellációs kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy az
elhangzott bejelentésre a napirendek megtárgyalása után ad választ.
Czédly Gyula polgármester ezután a legutóbbi ülést követően tett fontosabb
intézkedésekről ad tájékoztatást az alábbiak szerint:
 Víz-csatorna, valamint FB ülésen vett részt
 1 alkalommal kistérségi ülésen volt jelen Törökszentmiklóson
 A Rendőrkapitányságon a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ülésen vett részt

 Sajnos elmaradt a Kengyelfutás a kedvezőtlen időjárás miatt
 Folyamatban van a Lederer Károly fogathajtó emlékverseny előkészületei
 A Kistérség által „vándorló bográcsok” címmel az idén Tiszatenyőn szervezett
programon Kengyel is képviseltette magát, mely nagyon jól zajlott le. A
színvonalas rendezvényen részt vettek többek között a Kengyeli „Kunkorgó”
Táncegyüttes, az Őszirózsás Nyugdíjas Klub, Folton-folt hímző szakkör,
valamint Krenák Lajos képeiből kiállítás készült.
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 tájékoztat.
A Képviselő-testület a tájékoztatókat vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

I.NAPIREND:
A háziorvosi feladatok ellátásáról szóló beszámolókhoz az alábbi szóbeli kiegészítés
hangzott el.
Bekker Gábor:
Elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság az orvosok beszámolóit
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy a beszámolókkal kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Kozák Ferencné:
Sajnálattal tapasztalja, hogy a gyerekek körében is egyre több a légzőszervi
megbetegedés. Elterjedt, hogy óvodákban üres helyiségben több helyen sószobát
alakítottak ki, melyről
jó véleményeket lehet hallani.
Kéri a lehetőség
megvizsgálását községünkben sószoba kialakítására, létrehozására, mely segítene
az ilyen létszámú légzőszervi megbetegedett gyerekeken, ami hozzájárulhatna a
hiányzások csökkentésén. Megjegyzésként elmondja, egészségesebben kellene
élnünk mindenkinek, sokat mozogni, sportolni.
Dr. Kotró László:
Az ilyen betegeknél valóban jó a só környéke, így pl. a sószoba, sóbánya melyet
javasolni tud. Előző szakmáján keresztül tudja, hogy pl. a sós levegő Parajdon
nagyon jót tett a gyerekeknek.
Dr. Kozma Katalin:
Elmondja, egy korrekten kialakított jó minőségű sószoba valóban jó megoldás lenne.
Guttyán Edina :
Mivel másik központhoz tartozik községünk ügyelet szempontjából, szeretné
megtudni hogy mi az orvosok tapasztalata az új orvosi ügyelettel kapcsolatban.

Dr. Kotró László:
Sokkal jobbnak tartja
az új ügyeletet. Nincs 3 sorompó, gördülékenyebb,
rugalmasabb. Igaz a Martfű-i ügyeletet félve veszik igénybe az ambuláns betegek.
Eleinte Tiszaföldvárra kellett menni az ambuláns betegeknek, mivel Martfűn nem lett
kiképezve az ügyelet, de ez már változott. Gyorsabban kiérnek bárhová az
Emergency kocsijával.
Kozák Ferencné:
Elmondja, több panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy sok esetben délután 3
órakor már nincs rendelés, holott 4 óráig van kiírva a rendelési idő.
Dr. Kotró László:
Elmondja, valóban délután 4 óráig van rendelési idő mindkét körzetben, de amikor
ügyeletbe kell menniük – ami szintén délután 4 órakor kezdődik Martfűn – kiírják,
hogy ügyelet miatt du. 15,30-ig van rendelés. Ilyen esetben előfordult hogy az akkor
érkezett betegnek felajánlották hogy hívja ki az ügyeletet és kijönnek, de legtöbb
esetben gyógyszerkiírásért szoktak menni.
Németh Lajos:
Véleménye szerint az ügyeleti beosztást úgy kellene kérni, hogy amikor délután van
rendelése az orvosnak, akkor ne legyen ügyeletbe beosztva.
Dr. Kotró László:
Az ügyeleti beosztást 1 hónappal korábban megkapják. Az ügyelet 16- 8 óráig van,
de szintén nem ér rendelési időre haza az orvos, főként ha még 8 óra előtt pár
perccel kihívják az ügyeletet.
Gál Albertné:
A problémák elkerülése végett javasolja a rendelést 3 óráig tenni 4 óra helyett. Az új
ügyeleti rendszerről a környezetében jó a lakosság véleménye.
Czédly Gyula:
Kéri doktor urat, ha azzal lehet változtatni hogy a rendelési időt úgy kiírni ami
tartható a csúszással, akkor meg kell oldani.
Dr. Kotró László:
Elmondja, polgármester úr kérése megoldható, a továbbiakban igyekszenek ennek
eleget tenni.
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva köszönetét fejezi ki az
orvosok lelkiismeretes, odaadó munkájáért. Gyakori panasz a lakosságtól nem
érkezett. Nagyobb türelem kell úgy a betegek, mint az orvosok részéről. Úgy ítéli
meg, hogy az orvosok tudásuk szerint szinte mindent megtesznek a lakosság
egészségi állapotáért. A beszámolókat jónak minősítve a testület elé elfogadásra
javasolja, melyet szavazásra bocsátott.
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

21/2010. /V.27./ számú önk.

Határozat

a háziorvosi feladatok ellátásáról.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két
háziorvos, a gyermekorvos, fogorvos által készített –
háziorvosi feladatok ellátásáról szóló – beszámolókat e l
fogadja

II. NAPIREND:
A Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kengyeli Tagintézménye működéséről
szóló beszámolóhoz az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.
Bekker Gábor
Elmondja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ Kengyeli Tagintézménye működéséről szóló
beszámolót, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Kozák Ferencné:
Tudomása szerint az Idősek Otthonában éjszakai műszakban 1 fő dolgozik. Úgy
gondolja hogy ez kevés ennyi leromlott állapotban lévő emberhez. Egyébként az ott
dolgozók munkáját szeretné megdicsérni, akik nagy szeretettel foglalkoznak a
bentlakókkal.
Klárik Aranka:
Elmondja, most folyik az átvilágítás, tervezik a 2 fős éjszakai dolgozó beállítását,
bízik abban hogy meg is tudják oldani.
Czédly Gyula:
Önmagát ellátni képesek kerülhettek be az intézménybe, de ma már a bentlakók 80
%-a önmagát ellátni képtelenek. A felvetés az éjszakai ügyelettel kapcsolatban
valóban indokolt, 2 gondozó éjjel okvetlen kell a fekvőbetegekhez, akiknél 1
dolgozó nagyon ki van szolgáltatva, emberfeletti munkát végeznek.
Gál Albertné:
Valóban emberfeletti munkát végeznek a gondozók, és nagyon
szabad kitenni őket a túlterheltségnek.

jól. Ezért nem

Veres Istvánné:
Hozzászólásában elmondja, Ő maga is bejár az idősek otthonába, s tapasztalta hogy
van olyan ágy ami állandóan leszakad, nem lehet hozzáérni, fel van kötve.
Véleménye szerint elvárható, hogy egy ágy úgy működjön, hogy a fejtámaszt is

lehessen a beteg kényelmének megfelelően állítani. Így nem lehet megfelelően
etetni, itatni a beteget, párnával kell feltámasztani, nem tud kapaszkodni, ami a
dolgozónak is plusz munka, fáradtság. Minimum elvárható, hogy azok az eszközök
amit használnak a betegek, illetve a dolgozók, olyan állapotban legyenek, hogy
azokat tudják is használni, mert így a gondozók munkáját is csak nehezítik.
Klárik Aranka:
Valóban felújításra szorulnak ezek az eszközök, nincs rá forrás, költségvetésbe nem
tudják beütemezni. Ezt csak pályázat útján tudják megoldani, melyre most van
lehetőségük, s bízik benne hogy fognak nyerni.
Czédly Gyula polgármester javasolja a testületnek a beszámoló elfogadását, melyet
szavazásra bocsátott.
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

22/2010./V.27./számú önk.

Határozat

A Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kengyeli Tagintézménye működéséről
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
Kengyeli
Tagintézmény
működéséről
szóló
beszámolót elfogadta.

III. NAPIREND:
A gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolókhoz a
következő szóbeli kiegészítés hangzott el.
Bekker Gábor:
Elmondja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolókat és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolókkal kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő
A kérdésre Kávási Ilona és Szabó István
adott választ, melyet a kérdést feltevő
és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.

Ezután a polgármester javasolja, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolókat fogadják el, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül
határozatot hozta:
23/2010./V.27./számú önk.

a következő

Határozat

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
többszörösen módosított 1997. évi XXXI. tv. 96. §. /3/
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - megtárgyalta és
elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi
ellátásáról szóló beszámolókat.
Dr. Kotró László képviselő bejelenti, ügyeletbe kell mennie, így a Képviselő-testület 9
fővel továbbra is határozatképes.
IV. NAPIREND:
A Tisza-menti
LEADER Közhasznú Egyesület működéséről szóló írásbeli
tájékoztatóhoz Czédly Gyula polgármester elmondja, hogy Török Csaba az
Egyesület elnöke más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen.
Ezután kéri, hogy a tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket mondják
el.
Kérdést tettek fel: Kozák Ferencné képviselő, valamint Veres Istvánné
A kérdésekre Czédly Gyula polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevők és
a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak.
Hozzászólások:
Németh Lajos:
Észrevétele, hogy a LEADER kiemelt program, de nem túl jól működik. Az emberek
nem igazán ismerik, ezért valamilyen fórumon jobban meg kell ismertetni.
Bekker Gábor:
Elmondja, hogy a mai napon is van LEADER fórum a könyvtárban. Korábban is volt,
de nem jöttek érdeklődők, pedig plakátok is vannak kihelyezve.
Boróczki Mihály:
Véleménye a LEADER programmal kapcsolatban, hogy bonyolult az eljárás, és
hosszadalmas. Nem kispénzbe kerül egy pályázat, és aki nyer az szinte „veszít”
rajta, mert fel veszi a kölcsönöket, és az ígért összeghez pedig soká jut hozzá.
Javasolja, hogy Török Csaba urat - amennyiben ideje engedi – újból meg kell hívni,
hogy a testületnek bővebb felvilágítást nyújtson.
Veres Istvánné:
Úgy véli a LEADER maximálisan rányomta a bélyegét, mindenütt jól működik,
Nálunk bár vannak olyan országrészek ahol sikeres a vidékfejlesztési program,
viszont ebben a megyében nem látja sikeresnek.
Czédly Gyula polgármester javasolja a testületnek a tájékoztató elfogadását, melyet
szavazásra bocsátott.

A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
24/2010./V.27./számú önk.

Határozat

A Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület működéséről
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tisza-menti LEADER Közhasznú
Egyesület
működéséről szóló tájékoztatót
elfogadta.
V. NAPIREND:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatására vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

írásbeli

Bekker Gábor:
Elmondja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2010. évi térítési díj javaslatára
vonatkozó előterjesztéseket és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal,
hogy az intézményi térítési díj 500,-Ft/hó/fő összegben legyen megállapítva, az
önköltség és támogatás különbözetét a 100,-Ft-ot az intézmény gazdálkodja ki.
Klárik Aranka:
Szóbeli kiegészítésként elmondja, pályázaton nyertek 3,3 millió forintot. Kengyelen
13 készülékre volt igény, de a további jelentkezők várakozó listára kerülnek. A
diszpécser központ Budapesten van, a készenléti ügyelet Kengyel- és Tiszatenyő
községekben 16-tól 08-óráig működik. A gondozottaknál van kihelyezve készülék,
melyen lévő gomb benyomásával jelez a diszpécsernek, telefon segítségével odavissza kommunikációs lehetőség van. A diszpécser értesíti az ügyeletet, mentőt,
esetleg tűzoltót, akik 30 percen belül a helyszínre érkeznek.
Czédly Gyula polgármester kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdést tettek fel: Németh Lajos és Varga Márta képviselők
A kérdésekre Klárik Aranka megbízott igazgató adott választ, melyet a kérdést
feltevők, valamint a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a pénzben és természetben nyújtott
szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításáról szóló rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztést, illetve a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
önkormányzati rendeletet alkotta:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2010. (VI.01.)
önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások
megállapításáról szóló 4/2010. (IV.01.) és a 6/2006. (III.30.) számú önkormányzati
rendeletek módosítására, kiegészítésére.
1.§.
/1/ A 4/2010. (IV.01.) számú önkormányzati rendelet első mondata helyesen:
a 17. §. (3) bekezdés c./ pontjának 1. és 2. pontját hatályon kívül helyezi.
/2/ A 3./ pontnál „A 17. §. /3/ bekezdés c./ pontjának 3./ b./ pontját hatályon kívül helyezi,
amelynek helyébe a következő rendelkezés lép:
A nappali ellátás intézményi térítési díja 539,-Ft.

2.§.

A 6/2006. (III.30.) számú önkormányzati rendelet 17. §. /2/ bekezdése a következő f./
ponttal egészül ki:
f./ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3. §.
A 17. §. /3/ bekezdés c./ pontja a következő 4./ ponttal egészül ki:
4./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
500,-Ft/hó/fő
4. §.

Ez a rendelet kihirdetése után 2010.június 1-el lép hatályba.
Kengyel, 2010. május 27.

/: Czédly Gyula ./
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

VI. NAPIREND:
Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására vonatkozó
előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester javasolja a testületnek, hogy az Önkormányzat 2010. évi
közbeszerzési tervét fogadják el, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
25/2010./V.27./ számú önk.

Határozat

2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi
közbeszerzési tervét - a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX sz. törvény 5. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva - a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

VII. NAPIREND:
Az ÁMK alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztéshez a szóbeli kiegészítés
nem hangzott el:
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné:
Az ÁMK alapító okiratának módosításához hozzájárul, sajnálja viszont hogy az
óvodához nagyobb értékeket kell felmutatni hogy be tudjanak kapcsolódni ehhez a
programhoz.
Ezután a polgármester az előterjesztésben tett kiegészítésekkel szavazásra bocsátja
az ÁMK Alapító Okiratát.
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

26/2010.(V.27.) számú önk.

Határozat

A Kengyeli Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- az
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 38. §.
/1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1. §-ában is
foglaltakra figyelemmel – az ÁMK alapító okiratát a következőkkel
egészíti ki:
852011 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon)
„Ezen belül további speciális tevékenység:
képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs
felkészítés,
kompetencia
alapú
oktatás,
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatása”
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8 évfolyamon)
„Ezen belül további speciális tevékenység:
képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs
felkészítés,
kompetencia
alapú
oktatás,
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatása”
A módosítást követően a mellékelt egységes szerkezetű alapító okiratot
adja ki.

VIII. NAPIREND:
A pályázaton nyert 2 db játszótér megépítésére, a teljes projekt lebonyolítására
vonatkozó előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatosan
kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a játszótér megépítésére, a
teljes projekt lebonyolítására vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
27/2010.(V.27.) számú önk.

Határozat

Pályázaton nyert 2 db játszótér megépítésére, a teljes projekt lebonyolítására
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
azzal hogy a pályázaton nyert 2 db. játszótér megépítésére, a
teljes projekt lebonyolítására az Infó-Datax Kft-t /Budapest,
Villányi út 89./ bízza meg a polgármester.

Felhatalmazza Czédly Gyula polgármestert hogy a vállalkozói
szerződést ezzel a céggel kösse meg és írja alá, valamint
nyújtson be pályázatot önerő biztosítására. Ha a pályázaton az
önkormányzat nem nyer, a szükséges önerőt, ÁFA összegét
6.793.339,-Ft-ot saját költségvetéséből biztosítja.
Ennek során a polgármester jogosult minden közbe eső
intézkedés
megtételére,
a
Képviselő-testület
utólagos
tájékoztatása mellett.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Czédly Gyula polgármester
IX. NAPIREND:
Az óvoda épületének felújítására, bővítésére vonatkozó előterjesztéshez szóbeli
kiegészítés nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné:
Elmondja, lehetőség van óvoda-bőlcsőde működésére olyan településen, ahol nincs
bölcsőde. Ehhez viszont szükség lenne az óvoda felújítására, bővítésére. Annak
ellenére, hogy nagy a munkanélküliség lenne rá igény, már 6 előjegyzett gyermeket
írt fel, akiket fel is tudnának venni, így új munkalehetőség nyílna bölcsődei dolgozók
alkalmazására is. Javasolja a pályázat támogatását
Ezután a polgármester szavazásra bocsátja az óvoda épületének felújítására,
bővítésére vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
28/2010.(V.27.) számú önk.

Határozat

Pályázat az óvoda épületének felújítására, bővítésére
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be
az Óvoda felújítására, bővítésére a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséghez. Ennek keretében lehetőség nyílik arra, hogy 100 millió
Ft-ig az Önkormányzat pályázatot nyújtson be 10 % önerő, tehát 10
millió Ft biztosítása mellett. Megbízza a polgármestert, hogy az
elkészült óvodai terveket e pályázatnak megfelelően terveztesse át, a
megvalósíthatósági tanulmányt készíttesse el.
Ehhez a szükséges pénzeszköz az óvodai felújítási keretből biztosított.

Czédly Gyula polgármester bejelenti, hogy az utolsó napirendhez zárt ülést rendel el,
így az interpellációs kérdésre az alábbiak szerint ad választ.
 A Posta Bt-t megkeresik, el fognak beszélgetni velük. Tudomása szerint más
temetkezési vállalkozót nem lát szívesen a Posta Bt, holott a feltételeket más
temetkezési vállalkozó részére ugyanúgy biztosítani kell, mintha saját maga
végezné a temetkezést. A következő üzemeltetési szerződés módosításánál
mindezeket figyelembe kell venni.
A temetővel kapcsolatosan Kozák Ferencné képviselő elmondja, hogy a ravatalozó
előtt megáll a víz, azt jó lenne eltüntetni.
Czédly Gyula polgármester elmondja, ez is a Bt fenntartásában van, melyet szintén
meg fog említeni.
Boróczki Mihály :
a LEADER program kapcsán is felvetődött benne, hogy a programok között legalább
esély lenne a 2 templom harangjának javítására. Mivel elődeink 2 harangot is
felszereltek, úgy érzi kötelessége az utódoknak hogy a harang szóljon ha valaki
elhalálozik Kengyelen, illetve délben.
Czédly Gyula:
Elmondja, a 2 pap beleegyezése kell hozzá, amennyiben lesz lehetőség pályázat
benyújtására az önkormányzattal közösen le kell ülni és beszélni róla.
Boróczki Mihály:
Elmondja, a május 1-i nyílt programon a kengyeli iskola szervezésében a tánckar
magatartását felháborítónak tartotta. Úgy érzi, hogy ezek a 8-10-12 éves leánykák
nem is erotikus, hanem pornográfiára vonatkozó mozdulatokat végeztek a jazz
balettnek nevezett zenére. Véleménye szerint az ilyen korú gyerekekre a szülőknek,
az iskolának is jobban oda kell figyelni. Hasznosabb dolognak tartja a sportolást,
úszást, esetleg táborban való időtöltést.
Veres Istvánné:
A templom lépcsőjén ülnek a gyerekek, pedig ott van a parkban a pad is. Javasolja
az iskolában is kihirdetni hogy ne oda üljenek, az nem arra szolgál, nem oda illik amit
ott csinálnak. A polgárőröknek is oda kellene figyelni, meg kellene a gyerekeket
szólítani.
Molnár Péter:
Megdöbbentette Boróczki Mihály véleménye, nem ért egyet vele. Véleménye szerint
ahogy a kislányok táncoltak szép volt, és ügyesek voltak. Viszont már a táncolók
felvonulásakor Boróczki úrék viselkedését nem tartotta helyén valónak.
Guttyán Edina:
Elmondja, a Dalma-Dence tánccsoportról van szó, s úgy gondolja, amíg a szülő viszi
a gyereket táncolni – akik ennek örülnek, örömmel teszik, leköti őket - nem szólhat
bele a testület. Mivel lányokról van szó ez a mozgás elfogadható, Ő nem látta
erotikusnak.

Kozák Ferencné:
Elmondja, ezek a lányok sokat dolgoznak, és Ők ezt szeretik. Nem tartja erotikusnak
a táncukat, véleménye szerint fantasztikus amit csinálnak.
Ezután a polgármester kéri, hogy az interpellációs kérdésekre adott válaszokat
fogadják el.
A Képviselő-testület az interpellációs kérdésekre adott válaszokat vita nélkül,
egyhangúlag elfogadta.

Mivel a következő napirend zárt ülés keretében lesz megtartva, Czédly Gyula
polgármester megköszöni a vendégek megjelenést, és szünetet rendel el.
Kmf.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

