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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21én megtartott soron kívüli üléséről.
Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Kovács
Gyula, Németh Lajos és Varga Márta képviselők
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelentek:
Dr. Pető Zoltán az Önkormányzat helyettesítő jegyzője
Gellén Sándor Kengyel Község Víziközmű Társulat elnöke
Rimóczi Jánosné a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa
Juhászné Bíró Erika a Polgármesteri Hivatal főelőadója
valamint a lakosság köréből 6 fő
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi
tagok teljes létszámmal megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel,
hogy napirend előtt a Víziközmű Társulat elnökének tájékoztatóját fogadja el a
testület, valamint 1. napirendi pontként a TIOP
pályázat informatikai
eszközbeszerzésre
kiírt
általános
egyszerű
közbeszerzési
eljárás
eredményhirdetését,
2. napirendi pontként a TIOP pályázat tanulói laptop
eszközbeszerzésre
kiírt
általános
egyszerű
közbeszerzési
eljárás
eredményhirdetését tárgyalja meg a Képviselő testület. A napirendekben szereplő
napirendi pontok ezt követően kerüljenek megtárgyalásra.
A Képviselő-testület a módosított napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta.
Nagy Szilárd polgármester azután kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el.
Varga Márta:
 Több alkalommal interpellált már a Petőfi úti járdával kapcsolatban.
Ugyanazon járdalapokat kellene visszarakni, mivel a háromsoros járdalapok
szétcsúsztak, egyrészt balesetveszélyesek, illetve télen nehéz letakarítani róla
a havat.
 Sajnálatos tényként említi a Segíts+Alapítvány nevében eljáró
ügyet.
Tudomása szerint júliusban volt egy idősek klubja „KI-MIT-tud” vetélkedő, amit
szintén a fiatalember vezetett, szintén volt gyűjtés a Cseh Danika javára.
Németh Lajos:
 A Rákóczi úton újonnan épített járdák szét vannak csúszva, nagy hézagok
vannak. Valószínű a nyári esőzés is közre játszott, illetve valószínű nem
voltak kellően kifugázva. Ne hagyjuk veszni az egyik legszebb járdánkat.

2
Több interpellációs kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a
felmerült kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor.

Ezt követően Nagy Szilárd polgármester köszönti Gellén Sándort a Kengyel Község
Viziközmű Társulat elnökét, akit az elmúlt ülésen elhangzott javaslatra kért fel, hogy
tartson tájékoztatót a Viziközmű társulatról, és jelenlegi állapotáról, valamint a
csatornázás előkészítésének helyzetéről.
Gellén Sándor az alábbiak szerint teszi meg tájékoztatóját:
Tisztelt Képviselő-testület!
2003. júliusában megalakult községünkben több mint 80 % részvétellel a Viziközmű
társulat. A lakosok túlnyomó része belátta, hogy a fejlődés és a modern civilizáció
megkívánja a saját környezetünk tisztábbá, egészségesebb tételét. Ennek egyik
megnyilvánulási formája a keletkező szennyvíz kezelése, tisztítása.
Ennek megvalósítása érdekében alakult meg a társulat. Megalakulásunk 1134
tulajdonossal kezdődött. Ezek között vannak dupla ingatlannal rendelkezők (33), sőt
volt 2 három ingatlannal rendelkező lakosunk.
1169 Lakás Takarékpénztár szerződés lett megkötve, 8 éves futamidőre 1.225,Ft/havi összegben.
A szerződést kötő, rendszeres befizetők részére az Önkormányzat vállalta, hogy
havonta ingatlanonként 477,-Ft összegben támogatást ad a „Művelt és Egészséges
Kengyelért” alapítványon keresztül. Ezzel is csökkentve a lakosság anyagi
megterhelését. A 8 éves futamidő végére minden ingatlan rendelkezik a saját
számláján 230.000,-Ft megtakarítással (saját befizetés, alapítványi támogatás, állami
támogatás, valamint 3 %-os kamatos kamat) amit a Viziközmű-társulat megkap, de
csak abban az esetben, ha a mű megvalósul.
Ahhoz, hogy a Kengyel Község víiziközmű- társulat működése biztosítva legyen a
törvényi előírásokat be kell tartani.
A társulat felállása: Intéző bizottság (3 fő), ellenőrző bizottság (3 fő), küldöttek (15 fő)
A működés anyagi, technikai feltételeit az önkormányzat biztosítja: helyiség, anyagi
forrás (éves szinten 1.300.000,-Ft összegben)
Az eltelt időszakban sajnálatos elhalálozások, ingatlan eladások, valamint a
megtakarítási kedv visszaesése miatt csökkent a megtakarítási számlákon
összegyűlt pénz mértéke az optimálishoz képest.
2010. június 30-al bezárólag a számlákon összesen: 143.554.881,-Ft megtakarítás
van. A hiányos megtakarítások miatti kiesés: 34.293.492,-Ft. Ennek ellenére még
mindig eleget tudunk tenni a Törvényi minimumnak, mely meghatározza a kötelező
önrész meglétét és mértékét.
2010. márciusában megjelent a hír az újságban, miszerint „Tiszatenyő- Kengyel”
közös szennyvíz beruházási pályázata befogadást nyert. Megkaptuk az állami
garanciát, közel 43 millió Ft-ról a beruházási terv elkészítésére. Ezek után már
biztosnak látszik a beruházás megvalósítása. Természetesen a közbeszerzési
pályázatok, /amik ilyen nagy értékű beruházásoknál nem kerülhető el/, lassítják a
megvalósulást.
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A várható feladatok sorrendisége:
 Ki kell írni a pályázatot megvalósítási terv elkészítésére,
 A nyertes elkészíti a megvalósítási tervet,
 Ezt megvizsgálja az illetékes hivatal,
 Jóváhagyás után hozzájutunk további anyagi forráshoz, amiből lehet kezdeni
a kivitelezés pályázati kiírását,
 Az elbírálást követően kezdődhet a tényleges beruházási munka
mindezek szigorú, folyamatos ellenőrzés mellett. Ebből is látszik, milyen műveletsort
kell betartani.
Mára elérkeztünk arra a pontra, amikor elmondhatjuk, nem hiába volt a
megtakarításunk és kitartásunk. 2010. novemberében a konkrét, részletes kiviteli terv
is benyújtásra kerül. Az elbírálók szerint nem lesz tapasztalható akadályt jelentő hiba
a benyújtott tervben, akkor a 2011. tavaszi időjárás függvényében kezdődhetnek a
kiviteli munkálatok. Állandó kapcsolatban vagyunk a
helyi lakosokkal, az
önkormányzat gazdasági vezetőivel, a „Gesztorral” (Tiszatenyő polgármestere), az
OTP-LTP ügyeket koordináló személyekkel.
Röviden ennyiben kívántam összefoglalni a Társulat munkáját. Amennyiben
kérdésük van a Társulatról és annak munkájáról, kérem tegyék meg.
Kérdések, hozzászólások:
Bódi Marianna:
Tudomása szerint LTP szerződések köttettek, csak kimondottan a csatorna
beruházásra. Ha menet közben meg akarta szüntetni valaki, akkor azt megtehette.
Az elmúlt év szeptemberében Tiszatenyőn újabb LTP szerződések köttettek a
csatornázással kapcsolatban. Aggálya, hogy a kengyeli lakosok megkötötték ugyan,
de nem biztos hogy a csatornázásra.
Gellén Sándor:
Elmondja, hogy az Ltp. szerződések nyilatkozatában a megkötött személy
engedélyezi, hozzájárul ahhoz, hogy a víziközmű használhatja fel a számláján lévő
összeget a víziközmű társulat céljaira. Kitétel: 8 éven belül fel kell használni.
Bódi Marianna:
Nem lehetett volna az akkor megkötött nyilatkozatba bele venni hogy a megkötött
LTP-t ne szüntethessék meg?
Véleménye szerint 2003-tól nem sok az előre lépés, március óta megtehették volna a
beruházás benyújtását, most viszont novemberben fogják megtenni.
Tudomása szerint más településeken nem lehet kivenni a LTP összeget más célra,
illetve a Viziközmű hozzájárulása kell a számla felmondásához, de Kengyelen nem
ez történt. Ha Tiszatenyőn van ilyen, akkor nálunk miért nincs. Konkrétan
Törökszentmiklóson sem lehetett megszüntetni a csatornázáshoz megkötött LTP
szerződést.
Felmerül továbbá a kérdése a szerződés tartamára, illetve a konkrét konstrukcióra
vonatkozóan.
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Gellén Sándor:
Elmondja, mivel ez olyan lakástakarék-pénztári szerződés amiben a tulajdonos is ad
pénzt, az önkormányzat és az állam is, illetve ez a számla minden egyes ember
tulajdona, amivel Ő rendelkezik ahogyan azt jónak látja.
A pályázat kiírás utolsó lépésénél tartunk, a konkrét megvalósítási terv befogadásra
kerül novemberben. Új szerződéskötéssel kapcsolatban elmondja, amit közösen az
OTP-vel összhangban utólag kötöttek szerződéseket 4 éves futamidőre ugyan, és
egyéb feltételekkel. Újra meg lehet nyitni a számlát még annak is, aki előzőleg
felmondta a régit. A számlán lévő összeget a Víziközmű-társulat hozzájárulásával
lehet felhasználni.
A szerződések megkötésére hozzáértő szakemberek jöttek Kengyelre.
Kozák Ferencné:
Elmondja, szinte minden településen viták vannak a csatornázással kapcsolatban.
Az sem lett volna megoldás, ha olyan szerződést kötött volna a Víziközmű-társulat,
hogy nem vehetik ki a lakosok a pénzüket. Nagyon nehéz helyzetben vannak az
emberek, sokan azért vették ki a pénzüket, mert az a kis összeg is a megélhetésüket
jelentette. Hiába lett felhíva a figyelmük, hogy ebben az esetben elveszítik az
önkormányzati állami támogatást, illetve a 230.000,-Ft-ot hogyan fogják tudni kifizetni
még több részletben is. Lehetett hallani, hogy az emberek egymást beszélték rá,
hogy szüntessék meg az LTP-t, mondván: úgysem lesz a csatornázásból semmi.
Bódi Marianna:
Úgy gondolja, a beruházás van veszélyben, csúsznak ugyan a határidők, de
valamilyen szinten nincs biztosítva a beruházás. A futamidő végén vagyunk,
bizonytalanságot lát. Szeretné tudni, hogy Tiszatenyőn hasonló feltételekkel kötöttéke a szerződéseket, a most megkötött szerződések a 8 évvel ezelőttivel azonosak-e.
Gellén Sándor:
Elmondja, tiszatenyővel mint gesztorral folyamatosan kapcsolatban van, azokat a
lépéseket amit meg lehetett tenni mindenki megtette. Pénz nélkül semmit nem lehet
megvalósítani. Amikor kérték a lakosokat hogy kössenek ilyen szerződést, azt
megtették, nem volt érdemi lehetőségünk hogy tovább lépjünk ez ügyben. A
megvalósításhoz, a beruházáshoz meg vannak a tervek, ki lehet írni a pályázatot,
tervszerűen indulhat a beruházást, meg lesz rá a pénz, az állam adja a
hozzájárulást. Előzőekben feltett kérdésekkel meg fogja keresni a gesztort, illetve
kéri a Képviselő-testületet járuljon hozzá, hogy a továbbiakban testületi ülésre
meghívhassa Kazinczi István urat, aki konkrét adatokkal fog válaszolni.
Kovács Gyula:
Hozzászólásában elmondja, bízik abban hogy ez a beruházás meg fog valósulni,
ettől jobb alkalom nem is lehet. Megköszöni Gellén Sándor beszámolóját, ilyen
részletes beszámolót még nem kapott a testület. Voltak időpontok hogy beindul a
beruházás, az emberek hite meginogott, jól enne előrelépésről hallani, hogy
bízhassanak az emberek.
Gellén Sándor:
Több mint negyvenen kötöttek szerződést 4 éves futamidőre, plusz olyan költségek
rakodtak rá, ami 8 évvel ezelőtt nem is létezett, ami által sokkal nagyobb a teher
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ezeknek az embereknek. Beruházás szempontjából viszont közülük sem mindenki
fizeti be, mert kaptak névsort, hogy kik azok akiket fel kellett szólítani.
Úgy látja a projekt veszélye nem áll fenn, a határidők mindig csúsztak egy kicsit, de a
gesztor ígérete szerint valóban beindul a beruházás.
Kozák Ferencné:
Úgy gondolja, a Képviselő-testület egyik fő feladata, hogy az embereket
megnyugtassák a beruházás megvalósítása ügyében, tartani bennük a lelket.
Varga Márta:
Hozzászólásában elmondja, mindenféle banknál a szerződések megkötése másként
folyik. Azon csodálkozik, hogy a testületi tagok számára ez nem egyértelmű.
A Képviselő-testület Gellén Sándor tájékoztatóját egyöntetű vélemény alapján
elfogadta. Kérik Gellén Urat, hogy legközelebbi felkérésre Kazinczi István úrral
együtt szíveskedjenek részt venni, a további fejleményekről, a feltett kérdésekről
beszámolni a testület felé.
Ezután szót kér:
Veres Istvánné:
Köszöni a polgármester úrnak, hogy meg adja a lehetőséget, mivel a civil
szervezetüknek is van egy kis köze a szennyvízhálózathoz. A beruházással
kapcsolatban a Kengyeli Gyalogos Egyesület véleményét a régióban is
meghallgatják, és kéri, fogadják el az egyesületet, úgy érzi új korszak kezdődött
Kengyelen. Elhangzottak: FIDESZ kormány, lesz csatorna. Volt 8 év, nem volt
csatorna.
Gellén Sándor úr azt mondta, az ALAXENDER hozta a szerződéseket, és azt jónak
találta, viszont mint Kengyeli állampolgár már Ő maga is fenntartással tartotta , hogy
lerohanták a falut és 80 %-a a lakosságnak megkötötte a szerződést. A
szerződéseket mindenütt ugyanaz a 2 személy hitelesítette, hogyan lehetetett az a
két személy annyi lakásnál egyszerre, hogy azt hitelesítse. Megkérdezi, hogy most
hol az ALAXENDER cég, mert a szerződést elolvasva bizony van némi kivetni való
benne.
Gellén Sándor:
Elmondja, korábban már jelezte, hogy ebben a dologban nem szakember, elfogadta
a polgármester úr és jegyző úr szakmai megítélését, voltak szakemberek, akik azt
mondták hogy ezek a szerződések megfelelnek. Úgy gondolja, a kengyeli Gyalogos
mint egyesület a Viziközmű Társulat szempontjából szóba sem jöhet, mert a Társulat
csak személyekkel van kapcsolatban, szervezetnek nem áll módjában válaszolni.
Veres Istvánné
Azok a telkek és ingatlanok, amik nincsenek feltérképezve, nincsen rajta a rajzon,
azokkal mi lesz , mint a saját ingatlana is.
Gellén Sándor:
Az ingatlanok a térképen rajta vannak, Kengyel térképe 2 hónappal ezelőtt fel lett
frissítve és aktualizálva lett. Mindenkinek jogában állt azokat átnézni, és a
kifogásokat jelezni.
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Juhászné Bíró Erika:
A kiviteli terv Bagimajor fent van a honlapon. Sok olyan lakó épület van aki
használatbavételi engedéllyel rendelkezik, de a tulajdonos nem nyújtott be változási
vázrajzot. A tervezővel folyamatos egyeztettek, a hiányosságokat korrigálták.

I.NAPIREND:
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0190 azonosítószámú pályázatról és a közbeszerzés
lebonyolításáról szóbeli kiegészítésként Németh Lajos ÁMK igazgató és Juhászné
Bíró Erika főelőadó részletes tájékoztatást adott.
Nagy Szilárd polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az informatikai eszközbeszerzésre
kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
68/2010.(X.21.) számú önkormányzati

Határozat

a „Informatikai infrastruktúra fejlesztés Kengyelen, a Kossuth Lajos Általános
Iskolában „ a TIOP-1.1.1 -07/1-2008-0190 program keretében eszközbeszerzésre
” kiírt általános egyszerű közbeszerzési
eljárás eredményhirdetésére
Kengyel Község Képviselő-testülete a 42/2005.(IX.29).sz.
határozatával elfogadott és 41/2009.(V.25.).sz határozatával
módosított közbeszerzési szabályzat 18. §.(1-2) bek.-i alapján
megállapítja, hogy „Informatikai infrastruktúra fejlesztés
Kengyelen, a Kossuth Lajos Általános Iskolában „ a TIOP-1.1.1 07/1-2008-0190 program keretében eszközbeszerzésre ” kiírt
általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményes volt és az
eljárás nyertesének a KARAKTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
ELEKTRONIKAI KFT, Szolnok, Szapáry u. 6. hirdeti ki.
A Képviselő-testület Nagy Szilárd polgármestert a szerződés
aláírására felhatalmazza.
A szerződésben szerepeltetni szükséges, hogy az a OKM által
aláírt támogatási szerződés időpontjában lép hatályba
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
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II.NAPIREND:
A TIOP 1.1.1-09/1-2010-0047 azonosítószámú pályázatról és a közbeszerzés
lebonyolításáról Németh Lajos igazgató és Juhászné Bíró Erika főelőadó részletes
tájékoztatást adott.
Nagy Szilárd polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a tanulói laptop eszközbeszerzésre
kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményhirdetésre vonatkozó
előterjesztést.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.

69/2010./X.21./számú önkormányzati

Határozat

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0047 azonosítószámú, Tanulói eszközfejlesztés a kengyeli
gyerekek piacképes tudásáért/ tanulói laptop/ eszközbeszerzésre kiírt általános
egyszerű közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére
Kengyel Község Képviselő-testülete a 42/2005.(IX.29).sz.
határozatával elfogadott és 41/2009.(V.25.).sz határozatával
módosított közbeszerzési szabályzat 18. §.(1-2) bekezdései
alapján megállapítja, hogy kiírt általános egyszerű közbeszerzési
eljárás eredményes volt és az TIOP-1.1.1-09/1-2010-0047
azonosítószámú, Tanulói eszközfejlesztés a kengyeli gyerekek
piacképes tudásáért/ tanulói laptop/ eszközbeszerzésre eljárás
nyertesének
a
KARAKTER
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
ELEKTRONIKAI KFT, Szolnok, Szapáry u. 6. hirdeti ki.
A Képviselő-testület Nagy Szilárd polgármestert a szerződés
aláírására felhatalmazza.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

III.NAPIREND:
A folyószámlahitel felvételére vonatkozó írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna: elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta a hitelkeret hosszabbítására vonatkozó előterjesztést, melyet
támogat és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a folyószámlahitel felvételéről szóló
előterjesztést.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.

70/2010./X.21./ számú önkormányzati

Határozat

folyószámla hitel igénybevételéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló többször módosított 9/1999./V.04./
számú önkormányzati rendelet 32. §. /3/ bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva
40 millió Ft összegű folyószámla hitel felvételét határozta el a
közszolgáltatási
és
államigazgatásai
feladatok
folyamatos
működtetéséhez.
A hitel visszafizetésének határideje:

2011. november 25.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel
visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési
kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és
jóváhagyja.
A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta
érkező SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert, és dr.
Pető Zoltán helyettesítő jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és
a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
Határidő: 2010. október 26.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

IV.NAPIREND:
A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezethez az alábbi szóbeli kiegészítés
hangzott el.
Bódi Marianna: elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet, melyet
támogat és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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Nagy Szilárd polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő és Márton Jánosné vendég
A feltett kérdésekre Bódi Marianna bizottsági elnök és Rimóczi Jánosné pénzügyi
csoport vezető adtak választ, melyet a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a képviselők tiszteletdíjára
vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta a következők szerint:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
14/2010(X.25.)
önkormányzati rendelet
a képviselők tiszteletdíjáról
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV.tv. 20.§./2/ bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV.tv. 14.§. /1/ és 17.§. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapjánaz önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai részére tiszteletdíjat állapít
meg, amelynek feltételeit e rendeletben szabályozza a következők szerint:
1.§.
(1) A rendelet hatálya a helyi képviselő-testület tagjaira, valamint a képviselő-testület
nem képviselő bizottsági tagjaira terjed ki.
(2) E rendeletben megállapított juttatások a jogosultaknak megválasztásuk
időpontjától, megbízásuk megszűnéséig járnak a képviselőknek és bizottsági
tagoknak a 15.§. /1/ bekezdés szerinti korlátozásokra figyelemmel.
2.§.
(1) A Községi Képviselő-testület tagjának havi tiszteletdíja alapdíjként: 25.000.-Ft.
(2) Az Egészségügyi, Szociális, Közművelődési és Oktatási Bizottság elnökének
tiszteletdíja az alapdíjon felül havonta az alapdíj 90%-ával emelkedik.
(3) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke az alapdíjon felül
havi 80%-kal megemelt összegű tiszteletdíjban részesül.
(4) Az bizottságban tagságot betöltő képviselők és a bizottságok nem képviselő
tagjai havi tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a.
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3.§.
(1) Amennyiben a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok a testületi,
bizottsági ülésen történő részvételükben akadályoztatva vannak, kötelesek
legkésőbb az ülést megelőző munkanapon távolmaradásukat és annak okát a
polgármesternek bejelenteni.

(2) Ha a képviselő, bizottsági tag az ülésről bejelentés nélkül távol marad, 25%-kal
csökkentett mértékben illeti meg a tárgyhavi tiszteletdíj, bejelentéssel történő
távollét esetén 15% a csökkenés mértéke.
4.§.
(1) A képviselőnek a képviselői tevékenységével összefüggő, általa előlegezett,
számlával igazolt költségét meg kell téríteni.
(2) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

5.§.
(1) A Képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetése 3
havonként utólag, minden negyedévet követő hó 10-ig történik.
(2) A polgármester, alpolgármester képviselőként tiszteletdíjat nem kaphat.
6.§.

Ez a rendelet kihirdetésével 2010. október 25. napjával lép hatályba, rendelkezéseit
2010. október 4-től kell alkalmazni.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a képviselők tiszteletdíjáról szóló 17/2006.
/XI.30./számú önkormányzati rendelet.

K e n g y e l, 2010. október 21.

Nagy Szilárd
polgármester

dr. Pető Zoltán
helyettesítő jegyző
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V.NAPIREND:
Az ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskolája pedagógiai programjának jóváhagyására
vonatkozó írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.
Németh Lajos elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyta.
Szöveges értékelést írt elő az oktatási törvény, amit nem nagyon szerettek sem a
tanulók, sem a szülők. A jogalkotók megadták a lehetőségét az érdemjeggyel történő
értékelésre. Konkrétan a pedagógiai program módosítását nem kell testület elé
hozni, amennyiben felhatalmazást kap az iskola, akkor a módosítást beépítik a
programba. Az előterjesztést a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja a bizottság.
Nagy Szilárd polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné
Hozzászólásában elmondja, hogy az előterjesztés elfogadása nagyon fontos, hogy
félévkor át tudjanak térni az érdemjeggyel történő tanulói értékelésre.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az ÁMK Kossuth Lajos Általános
Iskolája pedagógiai programjának jóváhagyására vonatkozó általános alkalmazásától
való eltérésről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
71/2010.(X.21.) számú önkormányzat

Határoza

az ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskolája pedagógiai programjának
jóváhagyására vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltérésre

Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXI.
törvény 5. § (2) bekezdés alapján hozzájárul ahhoz, hogy az ÁMK
Kossuth Lajos Általános Iskolája a pedagógiai programját az
érdemjeggyel történő értékelés tekintetében 2010. év végéig úgy
módosítsa, hogy a Képviselő-testület eltekint a szakértői
véleményezéstől és a jóváhagyástól, és a 2010/2011. tanév félévében
áttérhetnek az érdemjeggyel történő tanulói értékelésre.
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VI.NAPIREND:
A Posta Temetkezési Bt-vel kötött szerződés felülvizsgálatáról szóló írásos
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el.
Nagy szilárd polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Törökszentmiklósi Posta
Temetkezési Bt. – akivel jelenleg szerződése van az Önkormányzatnak – jelezte,
hogy a szerződést szeretné meghosszabbítani. Úgy gondolja, meg kell adni a
lehetőséget más Temetkezési Szolgáltatást végzőnek is a Petőfi úti temető
üzemeltetésére, fenntartására. Javasolja pályázat kiírását, valamint felhatalmazást
kér a versenyhelyzet kialakításához.
Bódi Marianna: elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé.
Nagy Szilárd polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a
fenntartására vonatkozó előterjesztést.

temető üzemeltetésére,

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.

72/2010.(X.21.) számú önkormányzati

Határozat

döntés Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésről
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Posta
Temetkezési Bt-vel a Kengyel, Petőfi út 617/ hrsz-ú temető
üzemeltetésére, fenntartására a Kegyeleti Közszolgáltatási
Szerződést nem hosszabbítja meg.
Új pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármester
Urat és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot
a pályázat kiírásával és a pályázati feltételrendszer
kidolgozásával.
Határidő: 2010. november 01.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
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VII.NAPIREND:
A települési szilárd hulladékszállítás és hulladék kezelésre vonatkozó szerződés
felülvizsgálatára vonatkozó írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés
hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester elmondja, a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató
Kft-vel között szerződés szintén lejár 2010. év végén. Bár itt szűkebb a piac,
szeretne a kommunális hulladékszállítással foglalkozó vállalkozók között
versenyhelyzetet kialakítani. Javasolja pályázat kiírását, valamint felhatalmazást kér
a pályázati feltételrendszer kidolgozására.
Bódi Marianna: elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság támogatja az előterjesztésben foglaltakat, amennyiben jobb
körülményekkel végző szolgáltató jelentkezik, akkor valóban felül kell vizsgálni és
őket kell választani. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé.
Nagy Szilárd polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kovács Gyula:
Úgy gondolja hogy a szolnoki és a törökszentmiklósi cég jöhet szóba, mivel a
környéken más szolgáltatók nem igen vannak. Javasolja, ha a környékbeli
települések összefognának, akkor önerőből meg lehetne oldani a szemétszállítást.
dr. Pető Zoltán:
Elmondja, korábban volt már arról szó, hogy környező települések összefogjanak, de
önerőből nagyon drága lenne. Javasolja a szolgáltatók közti versenyhelyzet
kialakítását.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a szilárd hulladékszállítás és
hulladék kezelésre vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.

73/2010.(X.21.) számú önkormányzati H a t á r o z a t
döntés a települési szilárd hulladékszállítás és hulladék kezelésre vonatkozó
szerződésről.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft-vel kötött
települési szilárd hulladékszállítás és hulladékkezelésre
vonatkozó szerződést nem hosszabbítja meg.
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Új pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármester
Urat és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot
a pályázat kiírásával és a pályázati feltételrendszer
kidolgozásával.
Határidő: 2010. november 01.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

VIII.NAPIREND:
A kétpói hulladéklerakó üzemeltetési szerződés módosítására vonatkozó írásos
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Nagy Szilárd polgármester elmondja, a napokban volt konzorciumi ülésen, ahol az
érintett 24 önkormányzat a hulladéklerakó üzemeltetési szerződés módosítását
tárgyalta. Ami többletet jelent, az amortizációs díj 2.000,-Ft/tonnánként megemeli a
hulladékártalmatlanítás díjat. Ennyivel többet kell fizetni a Remondisz felé a
tonnánkénti beszállításért.
Ezután kéri, hogy a szerződéssel, illetve előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a kétpói hulladéklerakó üzemeltetési
szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
74/2010.(X.21.) számú önkormányzati

Határozat

a Kétpó-i hulladéklerakó üzemeltetési szerződésének módosítására

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
kétpói hulladéklerakó üzemeltetési szerződés módosítását
támogatja.
Tudomásul
veszi,
hogy
a
hulladékártalmatlanítás
díjába
a
későbbiekben
elszámolásra kerül az amortizációs költség is.
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd
polgármester urat a szerződés módosítás aláírására.

Ezután a feltett interpellációs bejelentésekre Nagy Szilárd polgármester az alábbiak
szerint adott választ.
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 Köszöni szépen a bejelentéseket, a Petőfi úti járdalapokkal kapcsolatban
elmondja, az anyagszükségletet felméreti, s amint lehet a lapok lerakását
megpróbálják a közhasznú munkásokkal rendbe tenni, újra lerakni.
 A Rákóczi úton lévő járda fugáit szintén megnézeti, megcsináltatja.
Napirend után:
Nagy Szilárd polgármester bejelenti, hogy Segíts+ Alapítvány nevében egy kengyeli
fiatalember minden jogi alap nélkül működik, és vezet félre segítő szándékú,
adakozni vágyó embereket. Az állítólagos alapítvány vezetője beismerte, hogy
valóban nem rendelkezik semmiféle társasági szerződéssel, az alapítványt
jóhiszeműségből hozta létre egy másik személy tanácsai alapján. Polgármester Úr
személyesen megkérte , tegyen feljelentést. Az ügyben a rendőrség csalás
bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt már elindította az
eljárást.
Bízik abban, hogy amennyiben a jövőben valaki alapítványt szeretne létrehozni,
alaposabban utánajár a vonatkozó előírásoknak.
A témához hozzászóltak: Varga Márta, Csabainé Bártfai Margit képviselők,
Valamint Márton Jánosné, Márton János, Veres Istvánné és Kerék Gyula a lakosság
köréből.

Egyéb bejelentések:
 Az iskola és a Művelődési Ház környékén lévő nagy nyárfákat ki kellene
vágni.
 A piactéren az szennyvízakna teteje be van szakadva, valamint a WC
rossz állapotban van.
Nagy Szilárd polgármester
intézkedéseket megteszi.

elmondja,

a

bejelentéseket

kivizsgáltatja,

az

Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést bezárta.
Kmf.

Nagy Szilárd
polgármester

dr. Pető Zoltán
helyettesítő jegyző

