
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 25-
én megtartott soron kívüli 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 meghívott:
Szabó István az önkormányzat jegyzője

Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül mindenki jelen van / 100 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a mellékelt meghívó alapján.
A Képviselő-testület a javasolt napirendet vita nélkül, egyhangúlag elfogadta

I. NAPIREND:
Az írásbeli előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.
Czédly Gyula polgármester elmondja, hogy az előterjesztés mellékletét képező
megállapodás 11. oldalán hibásan került beírásra Tiszavárkony Község
Önkormányzatának, Mészáros Zoltán polgármester Úrnak a neve.
Ezután polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék
meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

29/2010. (VI.25.) számú önk. H a t á r o z a t
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis
Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös
megegyezéssel történő megszüntetésére

Kengyel község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény. 8. § (1)
bekezdése, valamint a 80.§. (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot
hozza:

1. Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a
határozat mellékletét képező megállapodást és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.

Felelős: Czédly Gyula polgármester
Határidő: 2010. június 30.
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2. A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a Remondis Kétpó Kft-
nek fizetendő összeget a leendő új üzemeltető fizesse meg üzemeltetési
díjként. Ennek érdekében a szükséges intézkedések kezdeményezésére
és megtételére felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Czédly Gyula polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.

II. NAPIREND:
A település környezetvédelmi programjának végleges jóváhagyására vonatkozó
írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Czédly Gyula polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

30/2010.(VI.25.) számú önk. H a t á r o z a t

A település környezetvédelmi programjáról

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
környezetvédelmének általános szabályairól szóló többször
módosított 1995. évi LIII. tv. rendelkezéseire figyelemmel a
település környezetvédelmi programját a Közép-Tisza-Vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
szakvéleményére írt mellékelt kiegészítésekkel mint végleges
tervét elfogadja.

III. NAPIREND:
A közfoglalkoztatási terv módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztéshez szóbeli
kiegészítés nem hangzott el.

Czédly Gyula polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
Kozák Ferencné
Egyetért a közfoglalkoztatási terv módosításával, hiszen az 55. évüket betöltött
személyeknek esélyt kell adni, hogy meglegyen a szükséges évük a nyugdíjazásra.

A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
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31/2010.(VI.25.) számú önk. H a t á r o z a t

a 2010. évi Közfoglalkoztatási terv módosítására.

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi
közfoglalkoztatási tervét a következőkkel egészíti ki:

A terv 10. oldalán a 2./ pont után:
„A tervezett foglalkoztatottak létszámába beleértendők azok az
55. életévüket betöltött személyek is, akik hatósági
szerződésben vállalták a közcélú foglalkoztatásban való
részvételt.”

A hatósági szerződés elkészítésére, aláírására a Képviselő-
testület a polgármestert hatalmazza fel.

Mivel több napirend nem hangzott el Czédly Gyula polgármester megköszöni a
megjelenést, az ülést berekeszti.

Kmf.

/: Czédly Gyula :/ /: Szabó István :/
polgármester jegyző


