Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én
megtartott soros üléséről.
Az 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 testületi tagok.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa
Králik Aranka TTTKT KSZSZK igazgatója
Kerék Gyula az önkormányzat településfejlesztési referense
Futás József Galambász Egyesület részéről
Erdei Lászlóné Nefelejcs Nyugdíjasklub vezetője
Orovecz Mihály pénzügyi bizottság tagja
Édes István – presbiter – AGAPÉ Gyülekezet
Bartus Csaba – vállalkozó
valamint a lakosság köréből 4 fő
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi
tagok teljes létszámmal megjelentek /100 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a munkaterv, illetve a meghívó alapján
azzal a kiegészítéssel, hogy a testület az alábbi napirendeket még tárgyalja meg:
15. Játszótér létesítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása, új közbeszerzési eljárás megindítására.
16. Háziorvosi rendelő pályázat közbeszerzési eljárásában az
ajánlattételi felhívás visszavonására, új ajánlattételi felhívás
kiírására
A két napirendre vonatkozó írásos anyagokat az ülés előtt mindenki megkapta.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Kovács Gyula fel szeretné hívni a jegyző Asszony és polgármester Úr figyelmét az
SZMSZ 7. §-ában foglaltakra, mely kimondja hogy a testületi ülés anyagát a
képviselőknek az ülést megelőzően legalább 5 nappal el kell juttatni. Úgy gondolja,
hogy a jelenleg kézhez kapott anyag átnézéséhez rövid volt ez az idő.
Nagy Szilárd polgármester elmondja, valóban később lett indítva a testületi ülés
anyaga, viszont a költségvetés anyagát mindenki megkapta február 15-e előtt. A
többi napirendi pont fontossága is megkívánja, hogy megtárgyalja a testület.
Nagy Szilárd polgármester ezután kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el.
Varga Márta:
 Az utakkal kapcsolatos kérdése, a tavasszal meg tudja-e kezdeni az
önkormányzat a meglévő útalapok javítását. A Béke út környékét tovább
kellene javítani, mert az egész utca járhatatlan.
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Bódi Marianna:
 Elmondja, településünkön sok a kóbor kutya, valamilyen megoldást kellene
találni.
 A méhcsaládokkal kapcsolatban elmondja, a faluban több helyen vannak
olyan méhcsaládok, amelyek a környéken élő embereket veszélyeztetik.
Csabainé Bártfai Margit:
 A Martfű-i Tisza Cipőgyárban dolgozók nem tudnak a Postahivatalban pénzt
felvenni, illetve feladni, mivel 15 óra után érkeznek meg a busszal, és a
pénztár pedig ekkor bezár. Jó lenne, ha el tudná a testület érni, hogy legalább
a fizetés időszakában fél órával tovább lenne pénztár a Postán.
Kovács Gyula:
 Szeretné, ha a tavaszi lomtalanítás jobban meg lenne hirdetve a községben,
mint eddig is volt, mivel többet kell fizetni.
 Idős ismerősök jelezései alapján elmondja, az ingyenes védőoltás nem
biztos hogy minden esetben zökkenőmentesen, vagy korrektül ment végbe.

Több interpellációs kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a
felmerült kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor.
Nagy Szilárd polgármester tájékoztatja a testületet a legutóbbi ülést követően tett
fontosabb eseményekről az alábbiak szerint:








Kengyel Község Önkormányzata és az ÁMK több mint 32 millió Ft-ot nyert
kompetencia alapú képzés - oktatás fejlesztésére. A TIOP „Pedagógiai
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című
pályázat 14.089.000,-Ft támogatásban részesült. Ebből 27 db iskolai PC, 9 db.
tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor) 1 db szavazócsomag
és 2 db. WiFi csomag került beszerzésre. A pályázat a nevelők oktatását is
tartalmazta az interaktív tábla használatára
A „Tanulói eszközbeszerzés a kengyeli gyermekek piacképes tudásáért” TIOP
pályázat 18.095.000,-Ft támogatásban részesült. 132 db tanulói laptop, 7 db
tároló a tanulói laptopokhoz, 7 db tanári laptop, 7 db WiFi, valamint 1 db rúter
került beszerzésre. A projektzáró rendezvény február 24-én, csütörtökön
délután lesz megtartva a Kossuth Lajos Általános Iskolában.
Lezajlott az első vállalkozói fórum, mely a „Jövő Kengyelét építjük” címet
viseli. A fórumon a Vállalkozók Országos Szövetségének társelnöke Dr. Lits
József a helyi összefogás jelentőségét hangsúlyozta. A Fórum második
részében kötetlen beszélgetés formájában ismerkedhettek a különböző
hitellehetőségekkel a vállalkozók. A fórumsorozat folytatódik, február 24-én a
LEADER programot, pályázati lehetőségeket ismertetik meg a vállalkozókkal
közösen.
A „Kengyeli Ifjúságért Jövőjéért Egyesület” Norvég alapból nyert pályázati
pénzből december óta folyamatosan tartja programjait. Ennek keretén belül
szemetet
szednek,
szelektív
hulladékgyűjtési
akciót
szerveznek,
rajzpályázatot írnak ki, bioétel kóstoltatást szerveznek.
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Tájékoztatja a testületet, hogy tárgyalást folytatott Kaposvári Péter, a MÁV
Szegedi Igazgatóságának vezetőjével, akivel egyeztetett a település és a MÁV
együttműködéséről. Szóba került az életveszélyes Bagimajori vasúti
váróterem sorsa, viszont a MÁV sem fejleszteni, sem lebontani nem tudja,
mivel nincs rá pénze. Az Önkormányzat számára engedélyezik a
beavatkozást. Továbbá szóba került a kengyeli Vasútállomáson elkészítendő
fedett kerékpártároló megépítése, a MÁV-nak erre sincs pénze, de közös
pályázatra nyitottak. Továbbá segítséget kért a sáros, járhatatlan utak
lekövezésére, jelenleg elbírálás alatt áll a kérelme.
2008. évben kötött szerződésre hivatkozva bejelentkezett egy Nyíregyház-i
pályázat figyelő cég, akik közel 900 ezer forintot követelnek az
Önkormányzattól. A pályázatfigyelő cég valóban érvényes szerződéssel
rendelkezik, viszont a munkát valószínűleg nem végezték el. A megbeszélt
egyeztetésen –melyre ügyvéd jelenlétével készült - nem jelentek meg a cég
képviselői.
A Bank automata kiépítéséről, illetve a közeli átadásáról is tájékoztatja a
Képviselő-testületet.

Ezután a polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el
A Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igenlő szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
Nagy Szilárd polgármester javasolja az írásban kiadott, átruházott hatáskörben
hozott döntésekről szóló tájékoztató elfogadását az Egészségügyi és Szociális
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló írásos tájékoztatóval
együtt.
A Képviselő-testület az írásos tájékoztatókat vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.
I. NAPIREND:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetet átnézte, megbeszélték. A
bizottság az előterjesztést elfogadta, a Képviselő- testületnek is elfogadásra
javasolja.
Rimóczi Jánosné szóbeli kiegészítésként elmondja, a Képviselő-testületi tagok
tudják, hogy az eredeti költségvetéshez képest az évközben történt változásokat át
kell vezetni, és ilyenkor a zárszámadás készítése előtt szokás a végső átvezetéseket
végre hajtani.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.
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Kengyel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:
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igenlő

szavazattal,

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2011.(II.18.)
Önkormányzati rendelete

A 12/2010./IX.27./, a 10/2010./VIII.30./ és a 9/2010./VII.14./önkormányzati
rendeletekkel módosított 1/2010./II.22./önkormányzati rendelet - az
önkormányzat 2010.évi költségvetésére - kiegészítésére, módosítására
1.§.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010/II.22./önkormányzati
rendelet 1.§./1/ bekezdése a következő d./ ponttal egészül ki:
d/ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2010 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát
lecsökkenti

123486 e Ft-tal

Bevételen belül
Vállalkozók kommunális adóját
megemeli

89 e Ft-tal

Magánszemélyek kommunális adóját
481 e Ft-tal
megemeli
Iparűzési adó előirányzatát
3814 e Ft-tal
megemeli
A pótlék bírság bevételi előirányzatát
787 e Ft-tal
megemeli
A jövedelemkülönbség mérséklése előirányzatát
236 e Ft-tal
megemeli
Gépjárműadó előirányzatát
2394 e Ft-tal
megemeli
Egyéb sajátos bevétel előirányzatát
362 e Ft-tal
megemeli
Lakásépítési- vásárlás kölcsön megtérülés
előirányzatát
573 e Ft-tal
megemeli
Előző évi egyéb költségvetés kiegészítés visszatérítése
előirányzatát
428 e Ft-tal
megemeli
Működési célú támogatásértékű bevétel
központi költségvetési szervtől előirányzatát
1238 e Ft-tal
megemeli
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Működési célú támogatási értékű bevétel
fejezetkezelési előirányzattól hazai programokra
603 e Ft-tal
megemeli
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezetkezelésű
előirányzat EU-s forrásból
5663 e Ft-tal
megemeli
Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítási alapoktól
370 e Ft-tal
megemeli
Működési célú támogatás értékű bevétel elkül.
állami pénzalapoktól előirányzatát
896 e Ft-tal
megemeli
Beruházás célú támogatás értékű bevétel EU-s
programokhoz előirányzatát
70224 e Ft-tal
lecsökkenti
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
előirányzatát
76 e Ft-tal
megemeli
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől
előirányzatát
89 e Ft-tal
megemeli
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött
előirányzatát
2411 e Ft-tal
lecsökkenti
Normatív kötött felhasználású támogatás előir.
2948 e Ft-tal
megemeli
Központosított támogatások előirányzatát
1387 e Ft-tal
megemeli
Egyéb központi támogatás előirányzatát
215 e Ft-tal
megemeli
TEKI támogatás előirányzatát
megemeli
Működési célú hitelfelvétel összegét
lecsökkenti
Kiadásokon belül:
A likvid hitel visszafizetés előirányzatát
lecsökkenti

746 e Ft-tal
74246 e Ft-tal

40000 e Ft-tal

2. §.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22./önkormányzati
rendelet 1.§. /2/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:
c./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
személyi juttatások előirányzatát
megemeli

4166 e Ft-tal
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3 §.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010../II.22./önkormányzati
rendelet 1.§./3/ bekezdése a következő c/ ponttal egészül ki:
c./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát
megemeli
ezen belül:

188 e Ft-tal

Nyugdíjbiztosítási járulék előirányzatát
512 e Ft-tal
Természetbeni eü. hozzájárulás előirányzatát
59 e Ft-tal.
Pénzbeni eü. hozzájárulás előirányzatát
582 e Ft-tal
Táppénz hozzájárulás előirányzatát
149 e Ft-tal
megemeli
Munkaerőpiaci hozzájárulás előirányzatát
100 e Ft-tal
Munkaadót terhelő egyéb járulékok előirányzatát 1014 e Ft-tal
lecsökkenti
4. §.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./4/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:
c./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
dologi kiadások előirányzatát
13879 e Ft-tal
lecsökkenti

5.§
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./5/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:
b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
az egyéb folyó kiadások előirányzatát
1404 e Ft-tal
lecsökkenti
6.§
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./6/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:
c./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
pénzeszköz átadás egyéb támogatás kiadások
előirányzatát
3720 e Ft-tal
megemeli
ezen belül:
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás
előirányzatát
4570 e Ft-tal
Többcélú Kistérségi Társulás részére
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működési célú pénzeszköz átadás
előirányzatát
megemeli

83 e Ft-tal

Működési célú pénzeszköz átadás non-profit
Szervezeteknek előirányzatát
544 e Ft-tal
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
Non-profit szervezeteknek előirányzatát
34 e Ft-tal
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás
lakosságnak – előirányzatát
145 e Ft-tal
Tiszatenyő Önkormányzat működési célú
pénzeszköz átadás előirányzatát
210 e Ft-tal
lecsökkenti
7.§
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./7/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:
c./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete
a beruházási kiadások előirányzatát
75248 e Ft-tal
lecsökkenti
ezen belül:
Tiszatenyő-Kengyel szennyvíz beruházás 5015 e Ft-tal
Orvosi rendelő komplex bővítése
72159 e Ft-tal
lecsökkenti
Polgármesteri Hivatal
környezetvédelmi program
975 e Ft-tal
Bútorszéf vásárlás
212 e Ft-tal
megemeli
Ügyvitel-technikai eszk.beszerzését
450 e Ft-tal
lecsökkenti

Általános Iskola
Fénymásoló vásárlás
classSZOLGA program
mosogató tálca beszerzés
megemeli

925 e Ft-tal
20 e Ft-tal
244 e Ft-tal
8.§

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./8/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete
a felújítási kiadások előirányzatát
878 e Ft-tal
lecsökkenti
9.§
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./9/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete
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a ELMIB részvények vásárlásának előirányzatát
lecsökkenti
10. §.

151 e Ft-tal

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./10/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:
c./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete
az igazgatási tevékenység működési
kiadásainak előirányzatát
9375 e Ft-tal
megemeli
ezen belül:
a,/ Személyi juttatások ei.
8622 e Ft-tal
b,/ Munkaadót terhelő járulékok ei. 2590 e Ft-tal
megemeli
c,/ Dologi kiadások előir.
196 e Ft-tal
d./ Egyéb folyó kiadások ei.
1641 e Ft-tal
lecsökkenti
11.§
Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján 2011. február 18-án lép hatályba.
Kengyel, 2011. február 17.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

II. NAPIREND:
Az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének megtárgyalására készült
előterjesztéshez, rendelet-tervezethez, valamint az ülés előtt kiosztott könyvvizsgálói
véleményhez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervezetet megtárgyalta, mely az érvényes
költségvetési törvény és a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési
koncepció alapján képszült. A tervjavaslat összeállításánál törekedtek az alapellátás
működtetésének és színvonalának megőrzésére. A bevételek és kiadások fő
összege 525818 e Ft. A működési kiadások tervezett előirányzata 483456 e Ft, az
összes kiadás 91,9 %-a. A működési költség vetés hiánya 86424 e Ft, az összes
kiadás 16,4 %-a. A működési költségvetési hiány fedezetére ÖNHIKI támogatásra
pályázat benyújtását tervezi az Önkormányzat, illetve a likvidhitel rendelkezésre
állásának meghosszabbítását javasolja a bizottság.
A civilszervezetek támogatására tett javaslatot elfogadták azzal az észrevétellel,
hogy a Labdarúgó SE-től elvárják, hogy az Egyesület tagjai is tegyenek meg mindent
annak érdekében, hogy a működésükhöz szükséges pénzügyi fedezet a
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rendelkezésükre álljon. Javasolja a bizottság, hogy az Egyesület tagjai fizessenek
legalább havi 500,-Ft tagdíjat. A gazdálkodásuk átláthatóbbá tétele érdekében a
szponzorok is az Egyesület számlájára fizessék be a támogatásra szánt összegeket.
Felhalmozási kiadásként 42362 e Ft került betervezésre, ez az összes kiadás 8,1 %a. A felhalmozási kiadások hiánya 18269 e Ft, ez az összes kiadások hiányát
felhalmozási célú hitelből javasoljuk biztosítani.
Felhalmozási kiadásként azok a feladatok kerültek betervezésre, amelyre a
képviselő-testület már előzőleg kötelezettséget vállalt.
Megállapította a bizottság, hogy a költségvetési tervezetben meghatározott feladatok
és kötelezettségek betartása esetén Kengyel Község Önkormányzatának és
intézményeinek működőképessége megőrizhető.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2011. évi
költségvetési rendelet-tervezetét az írásos előterjesztés szerint
elfogadta, a
Képviselő- testületnek is elfogadásra ajánlja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdést tett fel: Varga Márta képviselő.
A kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
testület tagjai egyöntetűen elfogadtak.
Hozzászólások:
Kozák Ferencné:
Elmondja, valóban nagyon erős anyag, amit megkapott a Képviselő-testület az idei
költségvetésre. Mindig arról beszéltek, hogy a következő év jobb lesz, de valahol
még mindig rendeződött az anyagi helyzet december végére. Úgy gondolja, hogy
most is helyére kell hogy kerüljenek a dolgok. A civil szervezetek támogatásában
átrendeződéseket lát. Nem támogatja az önkormányzat a Mentőkutyás Egyesületet,
és a Tiszaföldvári Tüzoltó Egyesületet, helyette a helyi civilszervezeteket támogatja.
Meg lett emelve a Galambász Egyesület támogatottsága, mindig vita volt a
nyugdíjas klubok támogatásában, most viszont egyenlő arányban részesülnek.
Örömmel látja a Polgárőrség támogatását, mely emelkedett az előző évekhez
képest, bár ez nem sok pénz, hogy jobban végezhessék munkájukat. A Sportkör
támogatottsága kiemelkedő az anyagi viszonyainkhoz képest, viszont a szükséges
kiadásaikhoz még így is szponzorokat, vállalkozókat kell felkérni a támogatásukhoz.
Örül annak, hogy a Kunkorgó Kulturális
és Hagyományőrző Táncegyüttes is
támogatáshoz jutott, illetve újabb civilszervezetek alakultak, akik szintén
támogatásban részesülnek. Így pl. a Dalma Dance Club Kengyeli Tánccsoport
anyagi támogatása, a Kengyeli Szülői Klub, a Te.V.É.K. Egyesülete, a
Mozgáskorlátozottak
Helyi Szervezete, a Vöröskereszt helyi Szervezete,
a
Túrkevéért Alapítvány által fenntartott Egressy Béni Zene Iskola támogatása.
Az intézményvezetők előzetes egyeztetésen tudomásul vették, hogy nincs pénz a
dolgozói étkezési támogatás hozzájárulásához, ennek ellenére szeretné kérni, hogy
év végén a minimál bér 10 %-a kerüljön a dolgozók részére kifizetésre – akár
étkezési formában is, ha lehetséges.
A költségvetést nagyon részletesnek és alaposnak találja, megköszöni ezt a
tartalmas munkát a pénzügyi csoport vezetőnek, melyet elfogadásra javasol a
Képviselő-testület felé.
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Bódi Marianna:
A Sportegyesület támogatásával kapcsolatban elmondja, a Pénzügyi Bizottság előtt
bemutatták a költségvetésüket, mely 3.800.000,-Ft. Szóba került a havi tagdíj
befizetése, több marketing és nagyobb támogatottság szorgalmazása a lakosság
körében. Úgy szintén a mérkőzéseken való belépődíj szedése.
Kovács Gyula:
Érdekes dolognak tartja, hogy a köztisztviselőknek a törvény előírja a bizonyos
cafatériát, az alpolgármester asszony által felvetett juttatás kifizetését Ő maga is
javasolja, ha lehetőség van rá. Örömmel veszi, hogy az Iskolához tervezett
szabadidő szervező a Művelődési Házhoz átkerül.

Varga Márta:
Valóban nem szerepel a Tűzoltóság támogatása, viszont úgy tudja, hogy az
Önkormányzat nem jelezte a Tiszaföldvári Tüzoltóság felé kilépési szándékát. Mivel
bizottsági ülésen is megszavazták a civilszervezetek támogatását, és igen sok
beruházás előtt áll a falu, ezen civilszervezetek segítségét igénybe kell venni. Így pl.
ha beindul a szennyvízelvezetés, Sportegyesület társadalmi munkájára számítani
kell, valamint el kell érni, hogy a megnyert meccsek, sporteredmények legyenek
benne.
Nagy Szilárd:
A Tűzoltósággal kapcsolatban elmondja, a támogatás adható, de nem kötelező. Az
Önkormányzat döntését tudomásul vették, viszont ha lehetőség van rá, a támogatást
elfogadják. Úgy gondolja, hogy az oda szánt összeget inkább a helyi civilszervezetek
támogatására kell fordítani. A labdarúgás a legköltségesebb sportág, és az elnök Úr
is ígéretet tett, hogy szeretnének még több eredményeket elérni. Biztos benne, ha
oda kerül a sor, társadalmi munkában besegítenek a falu fejlődésében.
Németh Lajos:
Elmondja, nagyon nehéz költségvetést tervezni, ezért is tartja örvendetesnek egy
ilyen tartalmas költségvetést látni. Sajnos a korábbi években sem volt pénz az
intézményekre, de nagyon fontosnak tartja, hogy vannak előre mutató jelek,
fejlesztések. Valóban fontosnak tartja a szervezetek támogatását, de fontos oldalnak
tartja a szociális juttatások területét. Vannak olyan emberek, akik önhibájukon kívül
kerülnek nehéz helyzetbe. Úgy érzi, a szociális segélyezésnél is lehetne feladat,
megkeresni olyan rászoruló embereket, akik soha nem mernének jönni támogatást
kérni. Örül annak, hogy emelkedett a segélykeret, holott így is kevés összeg jut egy
kérelmezőnek.
A költségvetés az egész településre kiterjed, a maga részéről felvállalhatónak tartja.
Králik Aranka:
A fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, minden szakmai tudását hozzá teszi
ahhoz, hogy a Kengyeli Önkormányzat bevételét tudják növelni főként
az
alapszolgáltatás bővítésével. Így pl.
a bagimajorban élő lakosság házi
segítségnyújtásának fejlesztésével, a szociális étkezés, házi segítség nyújtás terén a
szolgáltatásba az ottani lakosokat is be lehetne vonni. A nappali idősek klubját egy
demens résszel is ki lehetne bővíteni. Szeretnék be vonni a lakosságot akár egy falu
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tanyagondnoki szolgáltatásba is. Az előtárgyalások megvoltak, bízik abban hogy
2011. év második fél évében meg tudják valósítani.
Futás József:
A Postagalamb Egyesület nevében elmondja, örülnek ennek a támogatásnak, de
viszont tesznek is érte. Elég rég-óta a közmunkában valamennyien kivették részüket,
így pl. az óvodában, iskolában végzett számos kőműves munkálatokkal. A kapott
támogatásokért továbbiakban is vállalják a társadalmi munkákat.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.
Kengyel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:
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igenlő

szavazattal,

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2011.(II.18.)önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
/1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011.évi költségvetését
525818 e Ft bevétellel és 525818 e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú
mellékletek szerint.
A 2011. évi költségvetés hiányát: 104693 e Ft
Ezen belül:
- a működési költségvetés hiányát
86424 e Ft
- felhalmozási célú költségvetési hiányát
18269 e Ft összegben állapítja
meg.
A kiadásokon belül a beruházási céltartalék összegét 3000 e Ft-ban fogadja el.
/2/ A személyi juttatásokat 190840 e Ft összegben fogadja el.
a./ Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél 2011 évben 67 fő
teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámot
engedélyez a 13.számú melléklet szerint.
A közfoglalkoztatási tervvel egyezően 124 fő közcélú foglalkoztatását hagyja
jóvá .
b./ A köztisztviselők részére a cafatéria juttatás összegét bruttó 200000 Ft /fő/év
összegben határozza meg.
c/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén 5000Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá 2011. II.félévi kifizetéssel az egész
évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére.
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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 50178 e Ft
összegben,
ezen belül: a./ Nyugdíjbiztosítási járulék előirányzatát
42184 e Ft
b./Természetbeni eü. hozzájárulás e.i.
2635 e Ft
c./ Pénzbeni eü. Járulék ei.
878 e Ft
d./ Munkaadót terhelő egyéb befiz.előirányzatát 2723 e Ft
e./ Munkaerőpiaci hozzájárulás előirányzatát
1758 e Ft
hagyja jóvá.
/4/ A dologi kiadásokat 84175 e Ft összegben fogadja el.
/5/ Az egyéb folyó kiadásokat 9815 e Ft,
ezen belül: az OTP Bank-tól felvett hitel kamatának megfizetését
5700 e Ft összegben hagyja jóvá.
/6/ A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát
113808 e Ft
ezen belül:
a./ Felhalm.célú pénzeszk.átad.lakosságnak
160 e Ft
b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
nonprofit szervezeteknek
5200 e Ft
c./ Társadalmi szervek támogatását
4990 e Ft
d./ Társadalmi és szocpol.juttatások
91558 e Ft
e./ KSZSZK részére működési célú pénesz.át.11100 e Ft
f./ Tiszatenyő önkormányzata részére működési célú pénzeszköz átadás
800 e Ft
összegben fogadja el.
A társadalmi szervek a kapott támogatás felhasználásáról kötelesek elszámolni
a 2011.évi zárszámadással egy időben 2012.március 30-ig.
/7/ A beruházási kiadások előirányzatát 32007 e Ft összegben hagyja jóvá a
6.számú melléklet szerint.
/8/ ELMIB részvények vásárlására 1995 e Ft-ot hagy jóvá szerződés szerint.
/9/ A Polgármesteri Hivatal 2011.évi működési kiadását 104204 e Ft
összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint.
/10/ A 2011.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja
jóvá.
/11/ A több éves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatát a 8 számú
melléklet szerint fogadja el.
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/12/ Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2011
-2012-2013 évi alakulását bemutató mérleget a 9 számú melléklet szerint
fogadja el.
/13/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 10.számú, a
korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 10/a.számú, a forgalomképes
vagyonleltárát a 10/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
/14/ Az Önkormányzat 2011. évi finanszírozási tervét a 11.számú melléklet szerint
fogadja el.
/15/ Az Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételeit és
kiadásait a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
/16/ Az Önkormányzat és intézményei 2011 évi címrendjét a 14.számú melléklet
szerint fogadja el.
2. §.
A Képviselő-testület az Áht. 8/A §. alapján a költségvetési hiány fedezetének módját
az alábbiakban határozza meg.
A működési költségvetés hiányának 86424 e Ft összeg finanszírozására ÖNHIKI-s
pályázatot nyújt be, illetve hitelt vesz fel.
Felhalmozási kiadások hiányának 18269 e Ft összeg finanszírozására pályázatot
nyújt be a beruházási kiadásokhoz szükséges önerő fedezetére, illetve felhalmozási
célú hitelt vesz fel.
3.§.
A Képviselő-testület az Áht. 75. §. előírásainak megfelelően a hitelműveletekkel
kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint szabályozza:
/1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat hitelt vehet fel.
A hitel felvételéről és nagyságáról a Képviselő-testület dönt.
4.§.
A Képviselő-testület az Áht. 8/A .§.-ában 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.
/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.
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5.§.
A Képviselő-testület az Áht. 213. §-a 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
6. §.
/1/ Az Áht. 214. §. (1) bekezdése szerint 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.
/2/ A pénzmaradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség.
/3/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet
megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
7.§.
A Képviselő-testület az Áht. 167. §.-a alapján az
kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza:

önkormányzati

biztos

/1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 60 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 3,5 %-át, vagy
összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a Képviselő-testület a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
8.§.
/1/

A Képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát
átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett:
a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett
bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat
finanszírozására
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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- Ügyrendi és Településfejlesztési
Bizottság egyetértése szükséges.
d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő
ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
9.§.
/1/

A 2011.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat
a polgármester a Pénzügyi- Ügyrendi és 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.
10.§.

/1/ A Képviselő-testület a 2011 évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a
következő feladatokat határozza meg:
a./ A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési előirányzatok felhasználása
során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el.

11.§.

A 2011.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A
féléves gazdálkodásról 2011 augusztus hónapban, a háromnegyedéves
gazdálkodásról 2011 novemberében, valamint 2012-ben a zárszámadás
készítésekor.
12.§.
Ez az önkormányzati rendelet 2011.február 18-án lép hatályba.

K e n g y e l, 2011. február 17.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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III. NAPIREND:
A hivatal dolgozói 2011. évi teljesítmény feladataira vonatkozó előterjesztéshez
szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester
hozzászólásaikat tegyék meg.

kéri

a

Képviselő-testület

tagjait,

kérdéseiket,

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a hivatal dolgozói 2011. évi
teljesítmény feladataira vonatkozó előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra
bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.
5/2011.(II.17.) számú K.t.
H a t á r o z a t:
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 2011.évi kiemelt feladatait a
következők szerint állapítja meg:
1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
2. A Képviselő-testület és Bizottságai törvényes működésének
biztosítása
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.
7. Népszámlálás 2011. évi feladatainak ellátása
8. A hivatal és az intézmények belső ellenőrzési tervének
végrehajtása, folyamatos figyelemmel kisérése.
9. A 2011. évi költségvetési feladatok maradéktalan
végrehajtása, takarékos gazdálkodás, pályázati lehetőségek
kihasználása.
10. A kistérségi társulás munkájának segítése.
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11. Az új dolgozók beilleszkedésének, feladat ellátásának
elősegítése.
12. Az Európai Uniós és hazai pályázatok felderítése,
közreműködés a támogatások elnyeréséhez.
13. A köztisztviselők szakmai felkészültségének további javítása,
képzésük, továbbképzésük szervezése.
Határidő: 2011.december 31.
Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző
IV. NAPIREND:
Az iskolai beiratkozás időszakának meghatározására készült előterjesztéshez az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Németh Lajos: elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglalt időponttal egyetértett
azzal, hogy az iskola igazgatója meghatározza a beiratkozás pontos időpontját. Az
előterjesztést a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testületet, kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester javasolja az iskola beiratkozásának meghatározását az
előterjesztés szerint, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazat mellett ellenvélemény nélkül
határozatot hozta:

a következő

6/2011.(II.17.) számú K.t.
H a t á ro z a t:
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
2011. április hónapra határozza meg.
Felhívja az ÁMK igazgatójának figyelmét, hogy a
beiratkozás időpontját határozza meg és gondoskodjon
annak közhíreléséről.
Határidő: 2011. március 17.
Felelős: Németh Lajos ÁMK igazgatója
V. NAPIREND:
Az ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról készült beszámolóhoz az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el:
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Németh Lajos: elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság a napirendet megtárgyalta, a Művelődési Ház és a Könyvtár
tevékenységéről szóló beszámolót a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testületet, kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Művelődési Ház és Könyvtár
munkájáról készült beszámolót, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazat mellett ellenvélemény nélkül
határozatot hozta:

a következő

7/2011. (II.17.) számú K.t.
Határozat
Az ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról szóló
beszámolót elfogadta.

VI. NAPIREND:
Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító okiratainak
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések
hangzottak el:
Dr. Fekete Nóra jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az Alapító Okiratok
módosítására a Magyar Államkincstár felhívására került sor. Egységes szerkezetben
megkapta mindenki, bízik benne, hogy ezekkel a módosításokkal már meg fognak
felelni.
Németh Lajos: az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a
Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testületet kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat
fenntartásában működő intézmények módosított Alapító Okiratainak elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.
A Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosítására a Képviselő-testület
7 igenlő szavazat mellett ellenvélemény nélkül a következő határozatot hozta:
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8/2011. (II.17.) számú K.t.
Határozat
a Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosításáról
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 9. §. /4/
bekezdésében valamint a 2010. évi XC. törvény 135. §-a alapján
biztosított jogkörében eljárva a Napsugár Művészeti Óvoda alapító
okiratát a következők szerint módosítja:
Az Alapító Okirat preambulumából az alábbi szövegrész törlésre
kerül:
„…..66. §-a, valamint a 2010. évi XC. törvény 135. §-a „
A helyette beillesztendő új szöveg:
„…..88. §, 90. § és 92. §-ai”
Az Alapító Okirat 3. pontjában az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„Közfeladata:
óvodai nevelés,iskolai életmódra
felkészítés”
Helyére az alábbi szövegrész kerül:
a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. alapján – óvodai nevelés
alapfeladatot
ellátó
önállóan
működő költségvetési szerv
Gazdálkodási feladatokat ellátó,
önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv neve:
Kengyel
Község
Polgármesteri
Hivatala
Törzsszáma:
410030
Cime:
Kengyel, Szabadság út 10.
Szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés
Az Alapító Okirat 4. pontjában a szakfeladat számok további egy
számjeggyel kiegészítésre kerülnek:
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása
Az Alapító Okirat 8. pontjának szövege törlésre kerül:
A helyette beillesztendő új szöveg:
Vállalkozói tevékenység
folytatása és szabad kapacitásának
használata:
Az intézmény vállalkozói tevékenységet

20

nem folytathat. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosíthatja – az
SZMSZ-ben felsorolt tevékenységek körében
A módosítást követően a mellékelt egységes szerkezetű alapító
okiratot adja ki.
Erről értesül:
1.
Nagy Szilárd polgármester
2.
Dr. Fekete Nóra jegyző
3.
Napsugár Művészeti Óvoda
4.
MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
5.
Irattár

Az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására a Képviselőtestület 7 igenlő szavazat mellett ellenvélemény nélkül a következő határozatot
hozta:
9/2011. (II.17.) számú K.t.
Határozat
az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv.
9. §. /4/ bekezdésében biztosított jogkörében, valamint a 2010.
évi XC. törvény 135. §-a alapján eljárva az ÁMK alapító okiratát
a következők szerint módosítja:
Az alapító okirat preambulumából a következő szövegrészt
törli: „ …../1/ bekezdésére,valamint a 2010. évi XC. tv. 135. §a„
A fejezetbe beillesztendő új szöveg :
„….90. § és 92. §-ai”
A Jogszabályban meghatározott közfeladata az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
önállóan működő költségvetési
szerv
Gazdálkodási feladatokat ellátó,
önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv neve:
Kengyel
Község
Polgármesteri
Hivatala
Törzsszáma:
410030
Címe:
Kengyel, Szabadság út 10.
Az Alapító Okiratban a nevelési, oktatási
meghatározása után az alábbi szöveg kerül:
Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás

feladatok
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900400
művészeti
létesítmény
működtetése
910100
könyvtári,
levéltári
tevékenység
A szakfeladat számok további egy számjeggyel kiegészítésre
kerülnek:
852011-1 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyamon)
Ezen
belül
további
speciális
tevékenység:
képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés, kompetencia
alapú oktatás, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatása
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése (1-4 évfolyamon)
852021-1
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
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása(5-8 évfolyamon)
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi
otthoni nevelése
855914-1Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
562913-1 Iskolai, intézményi étkeztetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés

931204-1 Iskolai diáksport- tevékenység és támogatása

682002-1 Nem lakóingatlan bérbe adása,
üzemeltetése
910501-1 Közművelődési tevékenységek és
támogatásuk
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
682002-1 Nem lakóingatlan bérbe adása,
üzemeltetése
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122-1Könyvtári állomány feltárása,megőrzése, védelme
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910123-1 Könyvtári szolgáltatások
619000-1 Egyéb távközlés (internet szolgáltatás a
lakosság
részére)
821900-1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (fénymásolás a
lakosság részére)
A tevékenységek felsorolása után az alábbi szövegrész kerül beillesztésre:
Vállalkozói tevékenység
folytatása és szabad
kapacitásának használata:
Az intézmény vállalkozói tevékenységet
nem folytathat. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosíthatja – az
SZMSZ-ben felsorolt tevékenységek körében

Az Alapító Okiratból a típus szerinti besorolás teljes szövege törlésre kerül.
Az alapvető szakágazat 852010 Alapfokú oktatás törlésre kerül.
A módosítást követően a mellékelt egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Kengyeli Általános Művelődési Központ
4. MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
5. Irattár
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására a Képviselő-testület 7
igenlő szavazat mellett ellenvélemény nélkül a következő határozatot hozta:
10/2011.(II.17.) számú K.t.
Határozat
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv.
38. §. /1/ bekezdésében, valamint a 2010. évi XC. törvény 135.
§-a alapján eljárva a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a
következők szerint módosítja:
Az Alapító Okirat preambulumából az alábbi szövegrészt
törli:
„66. §-a, valamint a 2010. évi XC. tv. 135. §-a”
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„88. §, 90. § és a 92. §-a”
Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
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önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
Szakágazat száma: 841105
Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú
kistérségi
társulások
igazgatási tevékenysége
Az Alapító Okirat 6. pontját törli. Helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
Vállalkozói tevékenység
folytatása és szabad
kapacitásának használata:
Az intézmény vállalkozói tevékenységet
nem folytathat. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosíthatja – az
SZMSZ-ben felsorolt tevékenységek körében
Az 1. számú mellékletben szereplő szakfeladat számok egy
hetedik számjeggyel (-1) egészülnek ki.
A módosítást követően a mellékelt egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki.

1.
2.
3.
4.

Erről értesül:
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága, 5000 Szolnok, Liget út 6.
Irattár

VII. NAPIREND:
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. A
Képviselő- testületnek is elfogadásra ajánlja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester javaslatot tesz az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezet
elfogadására, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
rendeletet alkotta.
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KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2011.(II.18.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 16/1999.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 14. § (2) bekezdés utolsó mondata törlésre kerül.
2. §
A rendelet 14. § (2) bekezdés az alábbiakkal egészül ki:
Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz az önkormányzat képviselő-testületének
hozzájárulása szükséges, kivéve a mezőgazdasági területek haszonbérleti
szerződése estében, amelyet öt évre kötnek a (4) bekezdés alapján.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kengyel, 2011. február 17.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

VIII. NAPIREND:
Az önkormányzat tulajdonában lévő 044/9 hrsz-ú és a 08/12 hrsz-ú szántó ingatlan
haszonbérletbe adásáról, illetve értékesítéséről szóló előterjesztéshez az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta. Az ajánlatot kicsit kevésnek találták, viszont mivel ez a
szántó földterület Derzsigát környékén található, arra az álláspontra jutottak, hogy az
Önkormányzatnak is előnyös lehet ezen földterületek haszonbérbe adása. A 044/9
hrsz-ú ingatlan 20.000,-Ft/év bérbe adásával egyetért a bizottság, míg a 08/12 hrszú ingatlan esetében az „A” változatot, a szántó bérbeadását javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat
tulajdonában lévő szántó ingatlanok haszonbérbe, illetve értékesítésről szóló írásos
előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Az önkormányzat tulajdonában lévő 44/9 hrsz-ú szántó ingatlan haszonbérbe
adásáról a Képviselő-testület 7 igenlő szavazat mellett ellenvélemény nélkül a
következő határozatot hozta:
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11/2011.(II.17.) számú K.t.
H a t á r o z a t:
Az Önkormányzat tulajdonában levő 044/9 hrsz-ú szántó ingatlan
haszonbérletbe adásáról
1. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az
önkormányzat tulajdonában lévő 044/9 hrsz-ú szántó ingatlan
haszonbérletbe adásához. A bérleti díjat 20.000 Ft/ év összegben díjban
állapítja meg.
2. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Fórizsné Tóvizi Mária ügyintéző
4. Győri Imre, Tiszatenyő, Ady Endre út 27.
5. Irattár
Ezután
az önkormányzat tulajdonában lévő 08/12 hrsz-ú szántó ingatlan
haszonbérletbe adásáról a Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetű
vélemény alapján az alábbi határozatot hozta.
12/2011.(II.17.) számú K.t.
H a t á r o z a t:
Az Önkormányzat tulajdonában levő 08/12
haszonbérletbe adásáról, illetve értékesítéséről

hrsz-ú

szántó

ingatlan

1. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az
önkormányzat tulajdonában lévő 08/12 hrsz-ú szántó ingatlan
haszonbérletbe adásához. A bérleti díjat 13.000 Ft/ év összegben állapítja
meg.
2. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti illetve az adásvételi
szerződés aláírására.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Fórizsné Tóvizi Mária ügyintéző
4. Kádár Miklósné Törökszentmiklós, Szent István út 36.
5. Irattár
IX. NAPIREND:
A Kinizsi P. u. 4/15 hrsz-ú terület licitálással történő értékesítésére vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, az előterjesztést megtárgyalta a bizottság, a Képviselő- testületnek is
elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a versenytárgyalás 1 héttel
később, azaz 2011. február 21. helyett 2011. február 28-án legyen megtartva.
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Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdést tettek fel: Kovács Gyula és Kozák Ferencné képviselők
A kérdésekre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevők
elfogadtak.
Hozzászólás:
Varga Márta:
A hirdetményben is meghatározott foglalót a versenytárgyalás előtt be kell fizetni, ami
nagyon rövid időnek tűnik, ezért célszerű a licitálást későbbi időpontra tenni.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a Kinizsi út 4/15 hrsz-ú
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan licitálással történő értékesítésére
vonatkozó írásos előterjesztés elfogadását a bizottság javaslata alapján, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot
hozta.
13/2011.(II.17.) számú K.t.
H a t á r o z a t:
Kengyel, Kinizsi P. u. 4/15 hrsz-ú terület licitálással történő értékesítésére
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
határozat mellékletében szereplő hirdetmény tartalmát, annak
közléséhez hozzájárul.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
Melléklet a _13/2011.(II.17.) számú Kt. határozathoz
„HIRDETMÉNY”
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő testülete versenytárgyalás útján
értékesítésre meghirdeti a kengyeli 4/15 hrsz-ú, természetben Kengyel,
Kinizsi Pál utcában lévő beépítetlen ingatlanát, egy éves beépítési
kötelezettséggel.
Az ingatlan kikiáltási ára: 850.000 Ft+ÁFA, minimálisan ajánlható ár 850.000
Ft+ÁFA
a versenytárgyalás előtt befizetendő foglaló 150.000 Ft az
önkormányzat 11745066-15410034 sz. számlájára.
A versenytárgyalásra jelentkezni írásban, a foglaló befizetését igazoló
bizonylat egyidejű becsatolásával lehet.
A versenytárgyalás nyertese a vételárat 8 napon belül köteles kiegyenlíteni.
Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a versenytárgyalást
eredménytelennek nyilvánítsa.
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A versenytárgyalás időpontja: 2011. február 28-án 13 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Érdeklődni lehet: Dr. Fekete Nóra jegyzőnél az 56-583-400 telefonszámon
X. NAPIREND:
Az önkormányzat tulajdonában lévő 707/9 hrsz-ú ingatlan /volt terménybolt/
értékesítésére vonatkozó előterjesztéshez
az alábbi szóbeli kiegészítések
hangzottak el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta. A bizottság támogatja az ingatlan eladását, és a
Képviselő- testületnek is elfogadásra javasolja.
Édes István :
Bemutatkozásában elmondja, a keresztény AGAPÉ Gyülekezet Szolnok (regisztrált,
országosan működő egyház, amihez tartoznak, agapenet.hu) nevében kereste meg
az Önkormányzatot annak a célnak megvalósítása érdekében, amit több éve tervez a
gyülekezet. Az ifjúság felé történő szolgálat eredményességének javítása érdekében
olyan keresztény ifjúsági ház létesítését tervezik, ahol lehetőség nyílik a fiatalok
szellemi, lelki és testi egészségének az építésére, amely egy egészséges életmód
folytatására tanítja meg a fiatalokat.
Elmondja, a gyülekezetnek az ifjúsági munka területén több éves tapasztalata van.
Az ifjúságra nagy hangsúlyt fordítanak, ezúton a család építésre is. Az evangélium
hirdetése, biblia tanulmányozás, tanítványozás mellett a gyülekezet karitatív
tevékenysége is szerte ágazó. Az ifjúsági ház megvalósításának finanszírozására
pályázat benyújtását tervezik, és a helyi vállalkozók, valamint
lakosok
támogatásában is bíznak.
A létesítmény működtetési alapelvének a nyitottságot tűzték ki, ami meg fog
nyilvánulni a nyitva tartásban és abban, hogy egyéb civil szervezetek részére is
lehetőséget biztosítanak a használatra és természetesen gyülekezeti imaházként is
működne. Céluk, a keresztény értékrend minél szélesebb körben történő tanítása,
bemutatása.
Úgy látja, Kengyel jövője a fiatalokban, az ifjúságban van. Kéri a Képviselő-testületet
fenti célok megvalósításának támogatására.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagjait, a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el.
Kérdést tettek fel: Kovács Gyula és Kozák Ferencné képviselők
A feltett kérdésekre Édes István presbiter adott választ, melyet a kérdést feltevők és
a Képviselő-testület elfogadott.
Hozzászólás:
Dr. Fekete Nóra
Elmondja, a megvásárolni kívánt terület a levélben és az előterjesztésben is 3000
m 2 –ként szerepel, de az egyeztetések alapján 1000 m 2 területről - Rákóczi útról 25
m, a befelé nyúló Széchenyi útra 40 m terület eladásáról – van szó. Ennek
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megfelelően javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet módosítását.
Ezt követően az önkormányzatnak telekmegosztási eljárást kell kérnie, majd az
ingatlan forgalmi értékbecslését elvégeztetni, és licitáltatni kell.
Kovács Gyula
Elmondja, a Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző Táncegyüttes nevében már
korábban jelezte, hogy szerettek volna hasonlóan közösségi házat kialakítani ezen a
helyen. Ha most a gépállomás területéből a 2 szélén eladásra kerülnek területek,
talán valamilyen koncepciót kellene kidolgozni. Szerinte ezt a nagy területet sok
mindenre ki lehetne használni.
Nagy Szilárd polgármester összefoglalva a napirendet javasolja a Képviselőtestületnek a telek értékesítését azzal a módosítással, hogy az előterjesztéstől
eltérően 3000 m2 helyett, 1000 m2 terület kerüljön kialakításra, illetve értékesítésre,
melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot
hozta.
14/2011.(II.17.) számú K.t.
H a t á r o z a t:
A Kengyel Község Önkormányzata tulajdonában lévő 707/9 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséről
1. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször
módosított 16/1999. (XI.26.) számú - önkormányzati rendelet 4. § (2)
valamint 10. § (2) bekezdésére figyelemmel- elrendeli a 707/9 helyrajzi
számú ingatlanból a Rákóczi úton lévő volt terménybolt épületének és
hozzá tartozóan 1000 m 2 telek kialakítását, telekmegosztási eljárással.
2. Az így kialakított ingatlan forgalmi értékbebecslését elvégezteti.
3. Az értékesítés során kiindulási árként a hivatalos értékbecslésben
meghatározott árat tekinti, ettől csak felfelé lehet eltérni.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás
lefolytatására.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
XI. NAPIREND:
Az önkormányzat tulajdonában lévő 707/9 hrsz-ú ingatlan /volt gépállomás/
értékesítésére vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és az eladást támogatja azzal, az hogy a testület
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hatalmazza fel a polgármestert a terület értékbecslésének elvégeztetésére, valamint
az adásvétel lebonyolítására. A Képviselő- testületnek is elfogadásra javasolja.
Bartus Csaba vállalkozó
Tájékoztatja a testületet, hogy a megvásárolni kívánt területen sportközpont
kialakítását tervezi, melyről egy tanulmánytervet mutat be a testületi tagoknak.
Elmondja, a sportközpontban 1 db multifunkcionális kispálya (labdarúgás, kézilabda,
kosárlabda) valamint 2 db lábteniszre és tollaslabdázásra is alkalmas pálya
kialakítását tervezi vendéglátásra alkalmas épület megépítésével. A telken belül
kerülnek kialakításra a parkolók.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket , véleményüket mondják el.
Kérdést tettek fel Kovács Gyula és Varga Márta képviselők
A kérdésekre Bartus Csaba adott választ, melyet a kérdést feltevők elfogadtak.
Hozzászólások:
Varga Márta
A környéken lakók nyugalma érdekében hívja fel vállalkozó figyelmét, hogy előzőleg
már a telek előtt lévő épületben működött szórakozóhely, diszkó, amely zavarta az
ott lakókat.
Oravecz Mihály:
Egyetért azzal hogy támogassák azokat az elképzeléseket melyek a település
fejlődését segítik, de egy szórakozóhely megépítését csak akkor támogassák, ha az
ott élő emberek érdekei nem sérülnek.
Bartus Csaba
Elmondja, ez szórakozóhely, szabadidő klub lesz, bízik abban hogy az ott élők
nyugalmát nem fogja megzavarni.
Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja az Önkormányzat tulajdonában
lévő 707/9 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
15/2011.(II.17.) számú K.t.
H a t á r o z a t:
a Kengyel Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 707/9 helyrajzi számú
ingatlanból (volt Gépállomás) 3000 m2 beépítetlen terület értékesítésére
1. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül
helyezi az önkormányzat tulajdonában lévő 707/9 helyrajzi számú ingatlan
megosztásáról és 3000 m2-es terület értékesítéséről szóló 14/2010.(III.22.)
számú Kt. határozatot.
2. Az ingatlan értékesítése érdekében felhatalmazza a polgármestert a terület
vagyoni értékbecslésének elvégeztetésére, valamint az adásvétel
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lebonyolítására, azzal a kikötéssel, hogy az értékbecsléstől függetlenül a
kikiáltási ár bruttó 3.000.000 Ft-nál nem lehet kevesebb.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
XII. NAPIREND:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő 1411 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta a napirendet melyet elfogadott és az írásos előterjesztés szerint a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket , véleményüket mondják el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászóltak:
Kovács Gyula, Varga Márta, Kozák Ferencné, Németh Lajos képviselők.
Dr. Fekete Nóra
Elmondja, jelenleg haszon bérleti szerződés áll fenn ezen a területen, amely 2011.
szeptember 30-ig érvényes. Amennyiben a bérbe adó felbontja ezt a szerződést,
akkor kártérítést kell fizetni. Javasolja, hogy az értékbecslést és az értékesítési
eljárást el lehet kezdeni, csak birtokba nem kell adni a szerződés lejártáig.
Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja az Önkormányzat tulajdonában
lévő 1411 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést, melyet szavazásra
bocsát.
A Képviselő-testület 6 igenlő szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
16/2011.(II.17.) számú K.t.
H a t á r o z a t:
Kengyel Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 1411 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséről
1. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kengyel,
Mikszáth K. úti beépítetlen terület értékesítéséről szóló 40/2008.(IX.25.)
számú Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.
2. Az Önkormányzat tulajdonát képező 1411 hrsz-ú 2180 m 2 beépítetlen
terület értékesítéséhez hozzájárul.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyoni értékbecslést végeztesse
el, és az értékesítési eljárást folytassa le, azzal a feltétellel, hogy az
ingatlan kikiáltási ára 500.000 Ft-nál alacsonyabb összeg nem lehet.
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4. Az ingatlan birtokba vétele a fennálló haszonbérleti szerződés lejártáig
2011. szeptember 30-ig nem történhet meg.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Kispál László, 5008 Szolnok, Eper út 27.
4. Irattár
XIII. NAPIREND:
Az Önkormányzat és az Info-Datax Kft. között fennálló szerződés /2 db játszótér
építése/ megszüntetéséről és elszámolásáról szóló előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyöntetűen elfogadott, és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket , véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester elfogadásra javasolja az Önkormányzat és az Info-Datax Kft
között fennálló szerződés megszüntetésére és elszámolására vonatkozó határozat
tervezetet, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
17/2011.(II.17.) számú K.t.
H a t á r o z a t:
Kengyel Község Önkormányzata és az Info-Datax Kft. között fennálló szerződés
megszüntetéséről és az elszámolásról
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Info-Datax Kft-vel
2010. június 6-án kötött vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felbontja.
A szerződésben vállalt munkák elvégzésének arányában az Info-Datax Kft.
Részére 400.000 Ft+ÁFA, azaz négyszázezer forint + ÁFA vállalkozói díjat
fizet ki.
A pályázaton nyert 2 db játszótér megépítésére és a teljes projekt
lebonyolításáról szóló 27/2010.(V.27.) számú önkormányzati határozatot
hatályon kívül helyezi.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2011. február 28.
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Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Info-Datax Kft. 1118 Budapest, Villányi út 89.
4. Irattár
XIV. NAPIREND:
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
helyi rendelet módosítására készült rendelet-tervezethez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:
Németh Lajos: elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és a rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testületet, kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezetet.
Kengyel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:

7

igenlő

szavazattal,

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011.(II.18.)
önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 6/2006. (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
1.§
A rendelet (továbbiakban: Ö.r.)11.§. (3) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe a
következő szöveg lép A (2) bekezdésben szabályozott esetben az ápolási díj havi
összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott
alapösszeggel egyezik meg.

2. §
Az Ö.r. 11. §. (4) bekezdésében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 130%-a szövegrész helyében, az éves központi költségvetési
törvényben meghatározott alapösszeg 130%-a szövegrész kerül.
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3. §
Az Ö.r. (5), (6), (7) bekezdéseit hatályon kívül helyezi.
4.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kengyel, 2011. február 17.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

XV. NAPIREND:
Az írásos előterjesztéshez, melyet mindenki megkapott, szóbeli kiegészítés nem
hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket , véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester elfogadásra javasolja a Falumegújítás és fejlesztésre igénybe
vehető támogatásból megvalósítható játszótér létesítésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint felhatalmazást kér új közbeszerzési
eljárás megindításának lebonyolítására, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
18/2011.(II.17.) számú K.t.
H a t á r o z a t:
a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján falumegújítás és fejlesztésre igénybe
vehető támogatásból megvalósítható játszótér létesítésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, valamint új közbeszerzési eljárás
megindításáról
1. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján falumegújítás és fejlesztésre
igénybe vehető támogatásból megvalósítható játszótér létesítésére
vonatkozó közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
2. Felhatalmazza a polgármestert új közbeszerzési eljárás
megindítására, hivatalos közbeszerzési szakértő igénybe vételével,
valamint minimum három ajánlattevő kiválasztására.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
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2.
3.
4.
5.

Dr. Fekete Nóra jegyző
Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda
Berta Ferenc közbeszerzési szakértő
Irattár

XVI. NAPIREND:
Az írásos előterjesztéshez, melyet mindenki megkapott, szóbeli kiegészítés nem
hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket , véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester elfogadásra javasolja a háziorvosi rendelő komplex
infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésére című pályázat közbeszerzési eljárásában
az ajánlattételi felhívás visszavonását, valamint felhatalmazást kér az új ajánlattételi
felhívás kiírására, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
19/2011.(II.17.) számú K.t.
H a t á r o z a t:
Az ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0010 sz. Kengyel Község háziorvosi rendelőjének
komplex infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésére című pályázat
közbeszerzési eljárásában az ajánlattételi felhívás visszavonásáról, új
ajánlattételi felhívás kiírásáról

1. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0010
sz.
Kengyel
Község
háziorvosi
rendelőjének komplex infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésére című
pályázat közbeszerzési eljárásában az ajánlattételi felhívás
visszavonását.
2. Felhatalmazza a polgármestert új ajánlattételi felhívás kiírására,
valamint minimum három ajánlattevő kiválasztására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Berta Ferenc közbeszerzési szakértő
4. Irattár
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Az interpellációs kérdésekre Nagy Szilárd polgármester és Dr. Fekete Nóra jegyző az
alábbiak szerint adnak választ:
Nagy Szilárd polgármester




Az úthálózat fejlesztésével kapcsolatban elmondja, ha most elkezdődne az
utak építse, és beindul a csatornázás, akkor több kár lesz mint haszon.
Tervezte, hogy az utcákban élőkkel elbeszélget, kőzúzalékok leszállítása,
kihelyezése is komoly költség lenne, viszont a csatornázás elindulását ki kell
várni, és bízik benne, hogy utána elkészülnek ezek az útszakaszok is. A Béke,
illetve a Bajcsy-Zs. út vége, valamint az Arany J. út vége elég kritikus. Kéri a
Képviselő-testület tagjait, legyenek egy kicsit türelmesebbek, és segítsenek
ezt az információt a lakossághoz is eljuttatni.
A tavaszi lomtalanítás meghirdetésével kapcsolatban elmondja, mindent meg
tesz valamennyi helyi médiát felhasználva, hogy minden háztartáshoz
eljusson ennek híre.


Dr. Fekete Nóra jegyző:
 A kóbor kutyákkal kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, ez ügyben
próbált már intézkedni, mely nem olcsó mulatság. A Csillagszem Alapítvány
13.000,-Ft + ÁFA összegért szállítja el a kutyákat, de előtte el kell kábítani
őket. Elmondja, megpróbálnak olcsóbb megoldást keresni.
 A méhekkel kapcsolatban jelenleg nem tud nyilatkozni, meg kell néznie a
hatályos jogszabályokat, és a legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselőtestületet.
 Az influenza elleni védőoltással kapcsolatban elmondja, vakcina hiány volt
többször is, nem biztos hogy a háziorvoson múlt minden.
A Posta nyitva tartásával kapcsolatban a képviselők megegyeznek abban, hogy
Varga Márta felveszi a kapcsolatot a Postamesternővel, és a következő ülésen
beszámol a tett intézkedésről.
Az interpellációs kérdésekre adott válaszokat a Képviselő-testület egyöntetűen
elfogadta.
Egyéb:
Kovács Gyula elmondja, általános iskolás gyerekek kérték fel, hogy egy rövid kis
levélkét adjon át a polgármester Úrnak, melyet fel is olvas. A levél lényege, hogy
szeretnének csili fesztivált rendezni, mexikói italt, ételt készítenének, versenyeket
rendeznének.
Polgármester Úr nagy örömmel vette a kezdeményezést, köszöni a levelet.
Mivel több napirend nincs, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést, az
ülést berekeszti.
Kmf.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

