Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. november 30-án
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. Lengyel Györgyi kormánymegbízott asszony
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa
Kerék Gyula az önkormányzat településfejlesztési referense
Oravecz Mihály pénzügyi bizottság tagja
Zsemlye Edit egészségügyi bizottság tagja
valamint a lakosság köréből 1 fő
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket, külön köszönti Dr. Lengyel
Györgyi kormánymegbízott asszonyt. Megállapítja, hogy a 6 fő testületi tag közül 4 fő
megjelent és 2 fő bejelentette késését, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester ismét megkéri a képviselőket, amennyiben
Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott asszonyhoz ha van kérdésük, tegyék fel.
A kérdések előtt a kormánymegbízott asszony elmondta, örül amikor ilyen szépen
fejlődő településre látogathat el. Néhány szóban bemutatta a Kormányhivatalt.
Elmondta, hogy mind a 20 fővárosi és mind a 19 megyei Kormányhivatal 2011.
január 01-én alapítódott meg. Céljaik például, hogy udvarias, ügyfélbarát
hangnemben történjen az ügyintézés az ügyfél segítséget kapjon az államtól és
hatékonyan, a lehető legrövidebb idő alatt oldódjon meg az ügye. Elmondta, hogy a
Kormányhivatalon belül ahol lehet takarékoskodnak, igazságot szolgáltatnak.
Létre jött a kormányablak, amelynek célja, hogy több ügy elintézhető egy helyen. A
kormányablak 29 helyen nyílt meg Magyarországon. Egyre bővül az ügyfelek száma.
A kormányablakban rendkívül udvarias ügyintézők vannak, akik folyamatosan
képezik magukat. Reggel 8 órától - 20 óráig van nyitva tartás, ennek célja, hogy az
ügyfél nyugodtan, munkaideje után is eltudja intézni az ügyeit.
A kormányhivatal terve, hogy 2013-ban a leendő járásokban is legyenek
kormányablakok. A jelenlegi Okmányirodákat fejlesztik fel, hogy a kormányablak
funkciókkal bírjanak.
Varga Márta képviselő tag a tájékoztató közben megérkezett.
Kérdések:
Kozák Ferencné kérdése, hogy ha a járási hivatalok megalakulnak,
Önkormányzatokat miben fogja érinteni?
Varga Márta kérdése, hogy a járóbeteg szakellátással mi a tervezet?

az
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Dr. Lengyel Györgyi a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy külön kell választani az
Önkormányzati igazgatást és az államigazgatást. Azokban a feladatokban, ahol
semmilyen helyi specialitás nincsen, azokat szeretnék bevinni a járási hivatalokba,
ilyen például a szabálysértési ügy, a gyámügyi igazgatási ügyek, az építéshatósági
ügyek.
Azokat a kórházakat, ahol járóbeteg ellátás van,
a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet /GYEMSZI/ átfogja venni
2012. év végére.
Mivel több kérdés nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni Dr.
Lengyel Györgyi kormánymegbízott asszony megjelenését és tájékoztatóját.
Ezután a polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a
tisztelt Képviselő-testületet.
 Október 17 – én a Nefag Zrt. – nél vett részt egy egyeztetésen, amelyen
kiderült, hogy a csemetekert megosztása rendkívül magas költséggel járna,
amelyet sem az önkormányzat sem az üzemeltetni kívánó Főkefe nem tud
megfizetni, így a cég egyenlőre elállt a megváltoztatott munkaképességűek
foglalkoztatásától. A Nefag Zrt azonban vállalta, hogy 2012 – ben a
közmunkaprogram keretében 15 – 20 fő kengyeli munkavállalót alkalmaz,
amelynek koordinálására megkérte az önkormányzatot.
 Október 21 – én a községi rendezvények keretében először a Kunkorgó
Egyesület meghívásának tett eleget, együtt koszorúztak a temetőben, majd a
hivatali rendezvény után felavatták a rovásírás táblát.
 Október 24 – én az MVH munkatársai a két uniós pályázattal elkészült
játszótéren tartottak ellenőrzést, ahol mindent rendben találtak. Ezért az uniós
támogatást a napokban az Önkormányzat a számlájára maradéktalanul
megkapta.
 Szintén október 24 – én tárgyalt Klárik Aranka igazgatóval az Idősek Otthona
sorsáról, eldöntötték, hogy közösen pályáznak az épület felújítására. A
szándékot a tisztelt képviselő-testület rendkívüli ülés keretében megerősítette.
 Október 25 – én tárgyalást folytatott a Veszélyes Hulladék ártalmatlanító
befektetőjével, aki arról tájékoztatta, hogy változatlanul szeretné megépíteni a
8 és fél milliárdos beruházást. Szintén e napon látogatást tett Kónya Károly, a
Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatójánál, aki elmondta, hogy az
engedélyeztetési
eljárás
során
a
másodfokú
engedélyeztetési
főfelügyelőségről visszakerült az ügy az elsőfokú illetékes hatósághoz, a
szolnoki felügyelethez. Szóban tájékoztatta még arról, hogy a működési
engedélyhez szükséges létesítmény technikai és működési adatai hiányosak,
ezek beérkezése után fognak tudni végleges álláspontot kialakítani.
 Október 27 – én újra a Nefag Zrt. – nél járt, ahol elkezdték kidolgozni a
közmunkaprogramot.
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 Október 28 – án a Törökszentmiklósi Víz – és Csatornamű ülésen a
tulajdonosi taggyűlés leváltotta Szikszai Lajos ügyvezetőt, majd pályázatot írt
ki az új igazgató személyére. A váltás fő oka az volt, hogy a többségi
tulajdonos bizalma megszűnt az igazgatóval kapcsolatban, elsősorban a
vízminőségi adatok miatt.
 Szintén október 28 – án megtörtént az Egészségház Műszaki átadása, az
önkormányzat műszaki ellenőre mindent rendben talált a kivitelezésnél.
 November 2 – án elküldte a testületünk döntését Tiszatenyő
polgármesterének, melyben kérte, hogy az Alapító Okirat módosítását tűzze
napirendre a Tiszatenyői Képviselő Testület is, hiszen ahhoz mindkét
önkormányzat döntése szükséges.
 November 4 – én, 5 – én és 6 – án a lengyelországi Jordanowban aláírta a
partnerségi szerződést, így megszületett Kengyel első testvér települési
kapcsolata.
 November 7 – én letette a magyar állampolgársági esküt Vaszi István a
Községháza dísztermében.
 Szintén november 7 – én részt vett Törökszentmiklóson a VCSM ülésen, ahol
egy bizottság jött létre az új ügyvezető igazgatói pályázat elbírálására.
 November 8 – án Kozák Ferencné alpolgármester asszony, Bódi Marianna
elnök asszony és Oravecz Mihály külsős bizottsági tag Szentesen látogatást
tettek a pellet kazán gyártó üzemben
 Közben részt vett Szolnokon a városházán a Remondis Konzorciumi ülésen,
ahol egyhangúan elutasították a 2012. évi ártalmatlanítási díjat, egy későbbi
időpontban ült össze a konzorcium.
 November 10 – én részt vett Kunhegyesen Dr. Czomba Sándor,
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára fórumán, ahol a 7. számú
választókörzet valamennyi polgármestere jelen volt. Az előadás lényege arról
szólt, hogy ha a kormány tudja jövőre is tartani a hiánycélt, akkor a 2013 – as
évben már nem lesz szükség ilyen mértékű megtakarításokra. Továbbra is cél
az 1 millió új munkahely megteremtése.
 November 13 – án részt vett a Bagimajorért Egyesület fórumán, ahol többek
között döntöttek egy karácsonyi rajzpályázatról is, melynek anyagi
támogatását Kispál László vállalkozó biztosítja.
 November 14-én tartotta a Törökszentmiklósi Helyi Védelmi Bizottság az
illetékességi területén fekvő települések polgármestereinek részvételével a
bizottsági ülését.
Beszámolt az ülésen a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság képviselője a
2011.
évi rendőrségi tevékenységükről, valamint a Törökszentmiklósi
Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka foglalta össze a 2011 évi tűzoltósági
munkát.
A védelmi Bizottság tagjainak személyében történt változást fogadta el
egyhangúlag a bizottság. A HVB titkára Törökszentmiklós nemrég kinevezett
jegyzője Dr. Papp Antal Úr lett.
Az ülés végén Terecskei Tibor vezérőrnagy tartott tájékoztatót a védelmi
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igazgatás területén várható szervezet átalakításról és jogszabályi
változásokról.
November 15 – én részt vett a Bagimajori Kápolnában Báró Szécsényi Bagi
Julianna szentmiséjén és az azt követő temetésen. A családból haza
látogatott az egyetlen élő testvére Szécsényi Bagi András és a család többi
hozzátartozója Amerikából, Belgiumból, Franciaországból és Ausztriából. A
szentmisére a kápolna és azt követő halotti torra csordultig megtelt a régi
iskola épülete is. Rendkívül pozitív benyomásokkal távoztak Kengyelről és
elmondták, hogy tapasztalatuk szerint óriási fejlődésen ment keresztül a
település mióta nem jártak itthon.
November 16 – án Kozák Ferencné alpolgármester asszony részt vett
Tiszapüspökiben a Szociális Munka Napja alkalmából megrendezett gálán,
ahol díjazták a szakma kiváló dolgozóit. Kengyelről Csehné Ildikó kapta a
megtisztelő címet.
November 17 – én a díszteremben megtartották a szokásos Falumikulás
megbeszélést, az idén december 5 – én, huszadik alkalommal indulnak útnak
az önkéntes télapók. A Jubileum alkalmából egy felvonulással is
kedveskednek a falu lakóinak, illetve szintén ezen a napon kerül sor a Szülői
Klub karácsonyi rajzpályázatának eredményhirdetésére.
November 18 - án a rendkívüli ülést követően ünnepélyes keretek között adták
át az Egészségházat, amelyben a mai napon megkezdődött a rendelés. A
csecsemő tanácsadáson 20 gondozott jelent meg, mindenki rendkívüli
örömmel fogadta az új intézményt. Az orvosok a napokban átköltöztek,
jelenleg a számítástechnikai eszközök beüzemelése zajlik, péntektől teljes
üzemben folyik már a rendelés.
November 21 – én részt vett Németh Lajos Igazgató Úr meghívásából az
Iskolagyűlésen, ahol nagyobb fegyelemre és odafigyelésre bíztatták a
gyermekeket.
November 22 – én Budapesten lobbizott különböző rehabilitációs munkaerőt
foglalkoztató cégeknél az esetleges Kengyelre történő bővítéssel
kapcsolatosan, választ februárra ígértek.
November 25 – én folytatódott a vita a szemét ártalmatlanítási díjjal
kapcsolatban, ezúttal megegyezés is született. A díj mértéke: 7988 ft + Áfa
2012 - re
Szintén november 25 – én el kezdték díszíteni az adventi teret, a munkák
vasárnapra fejeződtek be.
November 26 – án részt vett a Művelődési Házban a Mikulásgyár rendezvény
megnyitóján, majd az Iskolabálon.
November 28 – án Örményesen a Polgármesteri Hivatalban részt vett a
Kistérségi Pénzügyi Bizottság ülésén, ahol valamennyi napirendi pontot
támogatta.
Szintén e napon önkormányzatunk pénzügyi bizottsági ülésén is részt vett.
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 Szintén november 28 – án elkezdődött Bagimajorban a Turisztikai Pihenőhely
építése. Az első ütemben a talajrendezési munkálatok kezdődtek el, majd a
gépállomásról a helyszínre szállított építési törmeléket fogják feldolgozni,
amely a kialakítandó parkolók alá kerül majd feltöltésnek.
 November 29 - én részt vett a Törökszentmiklósi Víz és Csatornamű Kft
ülésén, ahol egyhangú szavazással a társaság ügyvezető igazgatójává
választották Csűrös Krisztián Urat. A pályázók közül magasan a
legalkalmasabbnak bizonyult.
 Ugyancsak november 29-én az Önkormányzat pályázatot nyújtott be 2012. évi
START munka programban való részvételre. A programnak az előnye, hogy
12 havi foglalkoztatást jelent teljes munkaidőben, 57 illetve 78 ezer forintos
bérrel. Két pályázatot készített az Önkormányzat, az egyik a mezőgazdasági
földutak rendbetételét, a másik a külterületi csatornahálózat tisztítását,
felújítását jelentené.
2x15 ember foglalkoztatásával valósulhat meg a program, amelyhez
eszközöket is vásárolhat az Önkormányzat. Egy árokásásra, gléderezésre
alkalmas munkagép (3,5 millió Ft) és egy billenős teherautó (2,5 millió Ft)
vásárlását hagyta jóvá a tegnapi egyeztetésen a Belügyminisztérium
munkatársa. A pályázati összeg a személyi és a dologi kiadásokra is fedezetet
biztosít.
 A mai napon konzultált a védőnőkkel, akik köszönetet mondtak, hogy ilyen
körülmények között dolgozhatnak tovább. Beszámoltak arról is, hogy 2011 –
ben már 40 csecsemő született Kengyelen, ez a szám 2010 - ben a fele volt
egész évben.
 November 29 – én Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte az
önkormányzatot
Törökszentmiklóson
a
Kistérségi
ülésen.
Felkéri
alpolgármester asszonyt, hogy néhány mondatban számoljon be az ott
történtekről.
Kozák Ferencné elmondta, hogy ezen az ülésen 16 napirendi pontot
tárgyaltak és beszámolt a településünket érintő napirendekről.
Döntöttek a 2012 – ben megrendezésre kerülő Vándorló Bográcsok
találkozója megrendezéséről és arról, hogy pályázatot nyújtanak be, a
pályázat 100% -os támogatást jelent utófinanszírozásban.
Tiszatenyő Polgármesteri hivatal Községi Konyha működtetéséről döntöttek.
Az Idősek Otthonában Tiszatenyő Önkormányzata biztosítja az ellátást.
Döntöttek arról, hogy 2012- ben is Ők fogják biztosítani és 2012. január 01-től
2012. december 31-ig időszakra kötnek szerződést a Tiszatenyő
Önkormányzattal.
Ördögszekér Oktató központ tarifa díjának megállapításáról is döntöttek,
amelyet az alábbiak szerint módosítottak: az óvodások körében 7 éves korig
kedvezményként adnak 10 főnél 1 fő kísérőnek ingyenes szállást, illetve
ennek az 50 %-át.

Kovács Gyula képviselő tag a beszámoló alatt megérkezett.
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Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját
fogadják el.
A Képviselő-testület a tájékoztatót 5 igenlő szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a
kiegészítéssel, hogy a testület az alábbi napirendet még tárgyalja meg:
14. Az Arany János tehetséggondozó programhoz való csatlakozást.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogatta a 14. napirendre tett javaslatot.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat a meghívóval illetve az ülés előtt
mindenki megkapta.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta
az alábbiak szerint:
NAPIRENDEK:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves
teljesítéséről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervéről
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
4. A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
5. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2011.(IV.01.) számú önk. rendelet módosítására
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
6. Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
7. Előterjesztés Kuncsorba Község Pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátására
kötött
kistérségi
megállapodásból
történő
kiválásának
támogatásáról, valamint a módosított feladatellátási megállapodás
elfogadásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
8. Előterjesztés a II. számú háziorvosi körzet praxisjogának meghirdetéséről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
9. Előterjesztés a Kengyeli Sportpálya ingyenes használatba adásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
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10.Előterjesztés a 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alaphoz történő csatlakozásról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
11.Előterjesztés az ÉAOP-5.1.2./C-11 „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs
programok elvégzése” című pályázatbenyújtásáról”
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
12.Beszámoló a településfejlesztési feladatokról
Előadó: Kerék Gyula LÁTVÁNY Plusz Kft. képviseletében
13.Előterjesztés a településfejlesztési feladatok ellátására, megbízási szerződés
meghosszabbításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
14.Előterjesztés az Arany János tehetséggondozó
csatlakozásról.
Előadó: Németh Lajos ÁMK igazgató

programhoz

való

I. NAPIREND:
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves tájékoztatóhoz az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolóját
megtárgyalták. A bizottság az előterjesztést elfogadta, a Képviselő- testületnek is
elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a negyedéves állapot a szeptemberi
állapotot tükrözi, a likvid hitel szerződést még nem sikerült megkötni de hamarosan
létre fog jönni.
Ezután a polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének háromnegyedéves tájékoztatót.
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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igenlő

szavazattal,

81/2011./XI.30./ Kt.
Határozat
az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete
az
Önkormányzat
2011.
évi
költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
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készült beszámolót az 1-4 számú mellékletek
szerint
e l f o g a d j a.
II. NAPIREND:
A Kengyel Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára való
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló
előterjesztést megtárgyalták. A bizottság az előterjesztést elfogadta, a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a településnek ennyi
pályázata és beruházása nem volt még.
A polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, nem hangzott el.
Hozzászólás:
Németh Lajos elmondta, hogy nem tudják mi lesz az iskola státuszával, de azon van,
hogy próbáljanak utána járni, hogyan lehetne megtartani az iskolát.
Polgármester kéri a Képviselő-testületi tagokat, hogy a II. napirendi pontnál tárgyalják
meg az orvosi rendelő járóbeteg szakrendelések lehetőségét, illetve a főnővéri állás
létrehozását, mivel hatással van a 2012. évi költségvetésre.
A Képviselő testület egyöntetűen elfogadta a javaslat megtárgyalását.
Dr. Fekete Nóra jegyző elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság előtt felmerült a szakrendelés és a főnővéri állás Varga Márta képviselő
asszony által, ahol több szakrendelést is felvázolt.
Utána járt, hogyan lehet megoldani a szakrendeléseket az orvosi rendelőben, viszont
több probléma merült fel a megvalósításával kapcsolatban.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, a főnővéri állás létre hozásának
javaslatához kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólt Varga Márta, Németh Lajos képviselő tagok, Kozák Ferencné
alpolgármester és Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa.
A polgármester a hozzászólások után javasolja, hogy a konkrét költségvetés
szavazásakor térjenek vissza erre a kérdésre, ezért ezt a kérdést elnapolják.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az Kengyel Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepciójára való előterjesztést, azzal a javaslattal, hogy a
főnővéri állást későbbi ülésen tárgyalják meg.
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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igenlő

szavazattal,
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82/2011./XI.30./ Kt.
Határozat
Kengyel Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
költségvetés elkészítésére a következő irányelveket állapítja meg.

2012.

évi

1. 2012. évi költségvetés tervezésekor prioritást kell biztosítani az
alapellátást nyújtó intézmények működési feltételeihez szükséges
pénzügyi források biztosítására
2. A szociális kiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani kell.
3. A Képviselő-testület kötelezettségvállalása alapján be kell tervezni:


ELMIB részvények vásárlására
/közvilágítás korszerűsítésére/
1021 e Ft-ot
 ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel Község
Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztéséhez
Önerő
11034 e Ft-ot
 ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi úthálózat
fejlesztéséhez Kengyel településre eső önrész:
11802 e Ft-ot
 KEAOP-6.2.0/A-0911 Általános Iskolához zárt
kerékpártároló megépítésére szükséges önerő,
a KEOP 6-1.0/A/11-2011. 0079 pályázat
„Egy fenntartható életmódot népszerűsítő
rendezvény sorozat megvalósítása a Kengyeli
Kossuth Lajos Általános Iskolában” pályázathoz
önerő biztosítására és az esetlegesen 2012 évben
kiírásra kerülő pályázatokon az
önkormányzat részt vehessen, és a szükséges
önerőt biztosítani tudja:
3000 e Ft
fejlesztési célú tartalékot kell képezni, amelynek
felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
4. Pályázatot kell benyújtani a piactér felújítására
intenzitás mellett.

100 %-os támogatási

5. A költségvetés hiányának csökkentése érdekében az intézmények
működési kiadásait a minimális szintre kell csökkenteni, ami még nem
veszélyezteti a feladatellátást.
6. Pályázatot kell benyújtani ÖNHIKI támogatásra.
7. A nyertes pályázatainkhoz szükséges önerő biztosítására pályázatot kell
benyújtani.
8. 2012. május hóban felül kell vizsgálni az általános iskolai csoport
létszámokat és a feladatellátáshoz szükséges pedagógus létszámot.
9. A Polgármesteri Hivatalnál meg kell szüntetni a 4 órás iratkezelői
munkakört.
10. Az állami költségvetés elfogadását követően az Államháztartási
Törvényben meghatározott határidőig be kell terjeszteni az önkormányzat
2012. évi költségvetését.
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11. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi
költségvetés jóváhagyásáig az önkormányzat bevételeit beszedje, a
legszükségesebb működési kiadásokat teljesítse, a gazdálkodási
feladatok körében kötelezettséget vállaljon a 2011. évi szinten.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

III. NAPIREND:
Kengyel Község Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló
előterjesztést megtárgyalták. A bizottság az előterjesztést elfogadta, azzal a
módosítással, hogy a belső ellenőrzési terv mellékletének első bekezdésében 2011.
évi ellenőrzési terv 2012. évi belő ellenőrzési tervre legyen módosítva. A
módosítással a Képviselő- testületnek is elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, nem hangzott el.
Hozzászólás:
Dr. Fekete Nóra elmondja, hogy a HEXAKER Kft. a jövő évben is vállalja a belső
ellenőrzési feladatokat ugyanazokkal a kondíciókkal, mint 2011. évben.
Ezután a polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a Kengyel Község
Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására vonatkozó
előterjesztés elfogadását a módosítással, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.

83/2011./XI.30./ Kt.
Határozat
Kengyel Község Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92.§-a (6) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi
belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint
jóváhagyja.
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Melléklet a 83/2012.(XI.30.) Kt. határozathoz
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2012. ÉVRE
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) számú Korm.
rendelet, illetve az ezt módosító 162/2005. (VIII.16.) Korm. rendelet alapján a
Polgármesteri Hivatal és ahhoz kapcsolódó önállóan működő
költségvetési
intézmények 2012. évi ellenőrzési tervét az alábbiak szerint szabályozom.
A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásával a HEXAKER KFT-t bízom meg, amely
a megtartott ellenőrzések megállapításait köteles írásban rögzíteni. A
megállapításokért felelősséget vállal, a tervezett ellenőrzéseket negyedéves
ütemezésben végzi.
Ellenőrzések ütemezése:
Április hónap:
Kötelező órák, túlórák, helyettesítések elszámolása ÁMK Kossuth Lajos Általános
Iskolájánál.
Május hónap:
Élelmezési térítési díjak megállapítása, beszedése. A vállalkozó által kiállított
élelmezési számlák ellenőrzése.
Szeptember hónap:
Készpénzkezelés, OTP okmányok kezelése, kötelezettség vállalás, érvényesítés,
utalványozási feladatok ellátása, szigorú számadású nyomtatványok kezelése,
nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalnál.
November hónap:
Az ÁMK és az Óvoda 2012. október 1-i létszámadatainak ellenőrzése, a tanügyi
nyilvántartások és a statisztikai jelentés egyezőségének vizsgálata.
A fenti éves belső ellenőrzési terven meghatározottakon túl további célvizsgálat
megtartására esetlegesen évközben sor kerülhet.
A belső ellenőrzési tervben foglaltak tervszerű végrehajtásáért a HEXAKER KFT. a
felelős.
Kengyel, 2011. december 1.
dr. Fekete Nóra
jegyző
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IV. NAPIREND:
A Képviselő-testület 2012. évi munkatervére vonatkozó javaslathoz az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester elmondja, írásban minden képviselő megkapta a
munkatervet.
Dr. Fekete Nóra elmondja, hogy az írásos előterjesztés módosul azzal, hogy a 2012.
február hónap napirendje közül a 2. pont „ Kengyel Község Önkormányzat
gazdasági programja” törlésre kerül, mivel azt négyévente kell a testületnek
megtárgyalnia és ez évben már megtárgyalásra került. Ezzel egyidőben a
szervezési feladatoknál a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
feladatainál a februári ülés második napirendjét szintén törölni kell, valamint az
Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság feladatainál a februári
ülés 4. napirendjét 3. napirendre kell módosítani. A Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság augusztusi ülés feladatainál szintén elírás történt, melyet első
napirendre kell kijavítani.
Ezután a polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a napirendi pontok általában
kibővülnek, sőt soron kívüli üléseket is kell sürgős ügyekben tartani. Javasolja
a módosított munkaterv elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
84/2011./XI.30./ Kt.
Határozat

A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének jóváhagyásáról.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatról
szóló
5/2011(IV.01.) önkormányzati rendelete 8. §.-ában
biztosított jogkörében eljárva – a 2012. évi munkatervét a
melléklet szerint
j ó v á h a g y j a.
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Melléklet a 84/2012.(XI.30.) Kt. határozathoz
KENGYEL KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. évi
MUNKATERVE
I.
A Községi Képviselő-testület a 2012. évi feladatainak tervszerű megoldása
érdekében a következő munkatervet fogadja el:
II.
Az ülések helye:
Polgármesteri Hivatal nagyterme
Az ülések időpontja: A kijelölt hónap csütörtöki napján 17,00 óra
I. ülés:
2012. február hó
Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének megtárgyalása /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság állásfoglalásával kerülhet a testület elé
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Bódi Marianna a bizottság elnöke

2./ Iskolai beíratkozás időszakának meghatározása /írásban/
Előadó: jegyző
3./ Beszámoló az ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára
munkájáról /írásban/
Előadó: Németh Lajos ÁMK igazgató
Felelős: jegyző

II. ülés:
2012. április hó
Napirend:
1./ Beszámoló a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
A napirend a Pénzügyi- Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság állásfoglalásával kerülhet a testület elé
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Bódi Marianna a bizottság elnöke
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2./ Beszámoló a közrend- közbiztonság helyzetéről /írásban/
Előadó: Törökszentmiklós Város Rendőrkapitánya
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
3./ Tájékoztató a polgárőrség munkájáról /írásban/
Előadó: Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

III. ülés
2012. május hó /KÖZMEGHALLGATÁS IS/
Napirend:
1./ Beszámoló az egészségügyi
ellátásáról /írásban/
Előadók: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
2./ Beszámoló a TTTKT Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ Kengyeli Tagintézménye működéséről /írásban/
Előadó: Klárik Aranka igazgató
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
3./ Beszámoló a gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról /írásban/
Előadó: jegyző

IV. ülés
2012. augusztus hó
Napirend:
1./ Beszámoló a 2012. I. félévi gazdálkodásról /írásban/
Előadó: Nagy szilárd polgármester
A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a testület elé.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Bódi Marianna a bizottság elnöke
2./ Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényességéről /írásban/
Előadó: jegyző

15

V. ülés
2012. szeptember hó
Napirend:
1./ Beszámoló az ÁMK Általános Iskolája munkájáról
/írásban/
Előadó: Németh Lajos igazgató
Felelős: jegyző
2./ Beszámoló a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról
/írásban/
Előadó: Kozák Ferencné óvoda vezető
Felelős: jegyző

VI. ülés: 2012. november hó
Napirend:

1./ Tájékoztató a 2012. évi háromnegyedéves gazdálkodásról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
A napirend a Pénzügyi- Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a Képviselőtestület elé.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Bódi Marianna a bizottság elnöke
2./ A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3./ A 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása /írásban/
Előadó: jegyző
4./ A 2013. évi munkaterv megtárgyalása /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
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III.
SZERVEZÉSI FELADATOK
Az előterjesztések elkészítésének határideje: az ülés előtti 10. nap.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg a
következő napirendeket, állásfoglalását alakítsa ki és terjessze a testület elé:
- a februári ülés első napirendjét,
- az áprilisi ülés első napirendjét,
- az augusztusi ülés első napirendjét,
- novemberi ülés első, második és harmadik napirendjét
Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság tárgyalja meg és
véleményezze a következő napirendeket:
-

februári ülés 3. napirendjét,

- a májusi ülés első, második és harmadik napirendjét,
- szeptemberi ülés első és második napirendjét.

A májusi KÖZMEGHALLGATÁS- ról a lakosságot a helyben szokásos módon
tájékoztatni kell.
Felelős: jegyző

A 2012. évi pénzügyi terveket előzetesen egyeztetni kell az érintett intézmények
vezetőivel, az érdekképviseleti szervekkel.
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IV.
EGYÉB SZERVEZÉSI FELADATOK

-

Március 15-ét községi ünnepség keretében kell megünnepelni.
Felelős: Kozák Ferencné alpolgármester

-

Október 23-i ünnepség keretében kell átadni a helyi kitüntetéseket.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

A munkatervet meg kell küldeni:
-

az önkormányzati képviselőknek,
a nem képviselő bizottsági tagoknak.

K e n g y e l, 2011. december __
Községi Képviselő-testület

V. NAPIREND:
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.)
számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó tervezethez az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) számú
önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalta. A bizottság a rendelet módosítást
elfogadta, a Képviselő- testületnek is elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testületet, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) számú önk. rendelet módosítását,
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melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
következők szerint:

ellenvélemény nélkül elfogadta a

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2011.(XII.01.)
önkormányzati rendelete
Kengyel Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
1. §
A Rendelet bevezető részének mondata ……18. § (1) bekezdése szövegrész után
az alábbiakkal egészül ki: valamint az Alkotmány 44/A § (1) bek. e) pontja
2. §
A Rendelet 11. § (1) bekezdése 2. mondatából az „ egyszerű vagy minősített
szótöbbséggel” szövegrész törlésre kerül.
3. §
A Rendelet 32. § (2) és (3) bekezdése törlésre kerül.
4. §
A Rendelet 33. § (1) bekezdése c) és d) pontja törlésre kerül.
5. §
A rendelet 63. § (5) bekezdésében a „Kjt. 4 § (5) bekezdés” szövegrész helyébe a
„Kjt. 6. § (3) bekezdés” szövegrész lép.
6. §
Az 1. számú függelék: Kengyel Község Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje III.
fejezet 1. munkarend pontja az alábbiakkal egészül ki: „A Képviselő-testület
biztosítja a rugalmas munkaidő szervezés lehetőségét a köztisztviselők részére a
Jegyző munkáltatói jogkörében meghatározva.”
7. §
E rendelet a kihirdetés napján hatályba lép.
Kengyel, 2011. november 30.
Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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VI. NAPIREND:
Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezethez az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalták
és megjegyzésként hozzá tette, hogy a lakosságnak erről a rendeletről minden
féleképpen értesülnie kell, minél szélesebb körben ismertetni. A bizottság a rendelettervezetet elfogadta, a Képviselő- testületnek is elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testületet, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés:
Németh Lajos kérdése, hogy a gazdátlan állatoknak mi lesz a sorsa?
Dr. Fekete Nóra elmondta, hogy a kóbor ebek befogását magasabb rendű jogszabály
szabályozza. Nagyobb településeken gyepmesteri szolgálat van, ahol erre a célra
megfelelő fegyvereket használnak, amivel elaltatják, illetve elkábítják a kóbor
kutyákat. Felvetődött a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésén,
hogy Törökszentmiklóssal lehetne megállapodást kötni, mivel ott végeznek ilyen
feladatokat.
Hozzászólt még Kovács Gyula és Kozák Ferencné képviselő tag.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az állattartás helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazat mellett ellenszavazat nélkül a következő
rendeletet alkotta:
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2011.(XII.01.)
önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól
A Kengyel Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló –
többször módosított – 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (2) bekezdésében, a
szabálysértésekről szóló – többször módosított – 1999. évi LXIX. törvény 1.§ (1)
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló – többször módosított –
2000. évi XLIII. törvény 31.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
állattartás helyi szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
E rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartáshoz
fűződő
nemzetgazdasági
szempontok,
a
közegészségügyi,
építésügyi,
állategészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi előírások, valamint az állattartók,
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az állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését és egyúttal biztosítják,
hogy az állattartás a szomszédos lakások lakóinak, az ingatlanok használóinak, a
közterületen tartózkodó polgároknak nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne
veszélyeztesse, ugyanakkor teremtse meg az egyes érdekek összhangját.
2. §.
(1) E rendeletet hatálya kiterjed
a)
Kengyel Község közigazgatási területén folytatott állattartásra a (2)
bekezdésben meghatározott kivétellel,
b)
Minden – Kengyel község közigazgatási területén – állattartással foglalkozó
természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságra (továbbiakban együtt: állattartó), továbbá arra, aki az állatot
vagy az állatállományt gondozza, felügyeli.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) vadon élő állatokra, a versenyeken, bemutatókon vagy sporteseményeken,
vagy ilyen tevékenység során való szerepeltetésre szánt és e célból a város
közigazgatási területére szállított állatokra, gerinctelen állatokra, vágóhidakra,
engedéllyel működő állatfelvásárlási telephelyekre, nagy létszámú
állattenyésztő és állattartó telepekre, gyepmesteri telepre, állatkertre,
vadaskertre,
b) veszélyes állatokra és tartásuk engedélyezésének szabályaira.
c) a cirkuszokra, a mutatványos tevékenységet végzőkre és az általuk tartott,
illetve bemutatott állatokra,
d) az állatkereskedéssel, - forgalmazással és állat feldolgozásával foglalkozó
üzletekre, illetve szervezetekre, valamint az ott tartott állatokra,
e) a fegyveres erőkre és testületekre, valamint a rendészeti szervekre, s az
általuk feladataik ellátása céljából tartott állatokra,
f) a magasabb szintű jogszabályok által más hatóság hatáskörébe tartozó
állattartási eljárásokra.
Értelmező rendelkezések
3. §.
(1) E rendelet alkalmazásában
a)
haszonállat: élelmiszer, gyapjú, bőr, szőrme előállításához vagy egyéb
mezőgazdasági célra, nem anyagi haszonszerzésre tartott, aa) – ac) pontokban
meghatározott állat,
aa) nagy haszonállat: a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly,
ab) közepes haszonállat: sertés, juh, kecske,
ac) kis haszonállat: baromfi (kakas, tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk,
galamb, nyúl)

(2) Ridegtartás: az állatok tartásának helyén az állatok elhelyezésére szolgáló
építmény nincs, az állatokat egész évben a szabadban tartják
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(3) Kis létszámú állattartásnak illetőleg kisüzemi állattartásnak minősül az, amely az
Állategészségügyi Szabályzat 1. számú melléklete 1. számú függelékének 4.
pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el.
(4) Nem minősül állattartásnak: a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3
baromfi, amelyet legfeljebb 2 napig tartanak.
(5) Habilitációs kutya: a jogszabályban meghatározott módon, speciálisan kiképzett,
nyilvántartásba vett, igazolvánnyal azonosítható eb, amely a fogyatékos személyek
önálló életvitelét az alábbi funkciókban segíti: vakvezető kutya, amely a látássérült
emberek nyílt és zárt térben történő vezetésére alkalmas, mozgássérült segítő kutya,
amely a mozgáskorlátozott embert mindennapi tevékenységeinek ellátásában
segíti, hangot jelző kutya, amely a hallássérült ember számára veszélyt, vagy fontos
információt jelentő hangokat jelezi, roham-segítő kutya, amely az epilepsziával élő
ember vagy más krónikus, rohamszerű állapotoktól veszélyeztetett ember számára a
roham során segítséget nyújt, személyi segítő kutya, amely a súlyosan fogyatékos
embert önálló életvitelében segíti, terápiás kutya, amely képes a gyógypedagógiai,
pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs, rehabilitációs
folyamatban részt venni.
(6) Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat,
ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom
számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a
magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.
Az állattartás általános szabályai
4. §.
(1) Kengyel Község közigazgatási területén állatot e rendelet 2. számú melléklete
szerint meghatározott – állatok tartására szolgáló építmények műszaki tervezése és
kivitelezése során alkalmazandó – védőtávolságoknak, valamint a vonatkozó
állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően kialakított építményben, e rendeletben foglalt szabályok
szerint lehet tartani.

(2) A 2. számú mellékletben foglalt állatlétszámot meghaladó állományt csak külön
jegyzői engedéllyel lehet. Az engedélyezéshez az állattartónak csatolni szükséges a
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség állásfoglalását.
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(3) Kengyel Község belterületén állatok ridegtartása tilos.
(4) Az állattartó köteles az állatot gondozni, az állat igényeinek megfelelően ellátni,
itatni, ápolni, egészségügyi állapotára ügyelni.
(5) Fertőző, járványos megbetegedések megelőzése céljából az állattartó köteles az
alapvető állathigiénia szabályait betartani. /zárt tartás, fertőtlenítő anyagok
biztosítása, állatorvos utasításainak betartása stb./.
(6) Az istállót , ólat , ketrecet /állattartás céljára szolgáló mindennemű helyiséget/
rendszeresen takarítani, fertőtleníteni kell.
(7) Az egészségügyi szempontból kártékony rágcsálók és rovarok folyamatos
irtásáról
az állattartó köteles gondoskodni.
(8) Tilos állatot elcsapni, kóborolni hagyni.
(9) Ha az állattartó nem kívánja, vagy nem tudja az állatot tovább tartani, köteles
annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.
(10) A település belterületén e rendelet 3.§ (1) bekezdésében megjelölt állat csak
olyan módon tartható, hogy az állat a lakóépületek közös használatú helyiségeit, a
lakóingatlanok erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. Az
esetleges szennyeződéseket a tulajdonos illetőleg az állat felügyeletével megbízott
személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
(11) Az állattartásra szolgáló építmények szellőző nyílásait , a nyílászárókat a saját
udvar felé kell kiképezni , elhelyezni.

Állattartási övezetek
5. §.
(1) Az állattartási övezetek meghatározását és az övezetek határait e rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza.
(2) Az I. és IV jelű állattartási övezetekben haszonállat tartása tilos.
(3) A II. és V. jelű állattartási övezetekben e rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott létszámú haszonállat tartható az ott leírt védőtávolságok betartásával.
(4) A III. jelű külterületi állattartási övezetben haszonállat és kedvtelésből tartott
állatok tartása, tenyésztése – az egészségügyi, állategészségügyi, építésügyi és
környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett – nem korlátozott, a belterületi
határtól mért minimum 1000 méter távolságon kívül eső területen.
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(5) A nevelési, oktatási, egészségügyi létesítmények és egyéb közintézmények 50
méteres körzetén belül – függetlenül attól, hogy az intézmény (létesítmény) melyik
állattartási övezetbe tartozik – tilos haszonállatot tartani.
II fejezet
Haszonállatok tartásának részletes szabályai
6. §.
(1) A védőtávolságot a lakás, nevelési, oktatási, egészségügyi létesítmény, egyéb
közintézmény épülete és az állattartásra szolgáló épület egymáshoz legközelebb
lévő nyílászáró szerkezetei között légvonalban kell mérni.
(2) Tilos haszonállatot a közterületen tartani, legeltetni, az ingatlanról felügyelet
nélkül kiengedni. A haszonállat által közterületen okozott szennyeződést a tulajdonos
azonnal köteles eltávolítani.
(3) A galambok kiengedését - a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében – a
jegyző határozott időre megtilthatja. Több galambtartót érintő esetben az eltiltás
előzetes közhírré tétellel történik.
(4) Méhek tartása a hatályos jogszabályok betartása mellett szabadon gyakorolható.
(5) Hulladékhússal táplált prémes állatok csak külterületen tarthatók.
(6) Hulladékhússal táplált prémes állatok tartását a Községi Önkormányzat Jegyzője
engedélyezi a területileg illetékes hatósági állatorvos előzetes hozzájárulásával.
III. fejezet
Ebtartási szabályok
7. §.
(1) A község közigazgatási területén az egylakásos és a többlakásos kertes családi
házak udvarán lakásonként az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb 2 eb és
egyszeri szaporulata három hónapos korig tartható.
(2) Bekerítetlen ingatlanon az ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles
gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne
hagyhassa el.
(3) Bekerített ingatlanon az eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell
kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő
bejutását megakadályozza, a közterületen közlekedők testi épségét ne
veszélyeztesse.
(4) Szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelő ólat kell
építeni.
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(5) Amennyiben a szomszédos ingatlanok , lakások, oktatási , kulturális,
egészségügyi, illetve a szociális intézmény közelében tartott eb a csendet tartósan
háborítja, és ezzel az érintett ingatlan tulajdonosát, használóját , vagy intézmény
működését zavarja , úgy a jegyző elrendelheti , hogy az állattartó az ebet úgy
helyezze el, hogy az legalább 15 méter védőtávolságra kerüljön az adott építménytől.
(6) Amennyiben az állattartó az /1/ és /2/ bekezdés alapján előírt védőtávolságot nem
tarja be , vagy az ingatlan adottságai folytán az nem tartható be , és a csend tartós
háborítása továbbra is fennáll, úgy a jegyző az eb tartását megtilthatja az adott
ingatlanon.
(7) Amennyiben az eb tartását a jegyző megtiltja, úgy az állat elszállításáról és
elhelyezéséről az állattartó köteles gondoskodni. Ha ezt nem teszi meg , akkor az
állatot a Polgármesteri Hivatal az állattartó költségére elszállíttatja.

(8) Közterületeken:
- nagytestű ebeket /40 cm feletti marmagasság esetén/ szájkosárral és
rövid
pórázon ,
- kistestű ebeket / 40 cm alatti marmagasság esetén / rövid pórázon lehet
vezetni.

(9) Az eb által megharapott , megmart személy, és az eb tulajdonosa haladéktalanul
köteles bejelentést tenni a körzeti állatorvosnak az eb által okozott sérülésről. Az eb
megfigyelésével , kivizsgálásával kapcsolatban felmerült költségek a tulajdonost
terhelik.
(10) Az eb tenyésztéséhez egyedi mérlegelés alapján külön engedély és a telekkel
határos szomszédok egyetértő nyilatkozatainak beszerzése is szükséges.
Ebtartási tilalmak
8. §.
(1) Habilitációs kutya kivételével tilos ebet beengedni, bevinni, illetve ott tartani
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, annak kerthelyiségébe,
b) üzletbe, piac területére, élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba;
c) oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére;
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe;
(2) Habilitációs kutya kivételével tilos ebet beengedni, bevinni, illetve sétáltatni a
község játszóterein.
(3) 18 éven aluli személy , támadó természetű vagy egyébként harapós ebet nem
felügyelhet.
A trágya- és trágyalé tárolásának szabályai
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9.§.

(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló épületeknek szilárd
meszelhetőnek, moshatónak és fertőtleníthetőnek kell lennie.

burkolatúnak,

(2) Az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló épületekből /helyiségekből/
rendszeresen ki kell takarítani. A trágyát az erre a célra kialakított közegészségügyi
és az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő tárolóban kell elhelyezni.
(3) A trágyatároló helyét úgy kell kijelölni , hogy a tárolóba víz ne kerüljön , illetve a
tárolóból , a trágyalé ki ne folyhasson. E célból vízhatlan aljzatú és oldalfalú
trágyatárolót kell építeni. A trágyalé, illetve szennyvíz gyűjtésére át nem eresztő falú
gyűjtőaknát kell létesíteni.
(4) Az állatok elhelyezésére szolgáló épületeket gyakori meszeléssel , az aklot
mésztejjel, vagy mészporral , esetleg klórmésszel való behintéssel és 2 %-os hypó
oldattal kell tisztán tartani. A trágyát folyamatosan keverni kell 5 dkg/m2
szuperfoszfáttal.
(5) Az állatok tartózkodási helyét , a trágyatárolót és környékét rendszeresen tisztán
kell
tartani . A fertőtlenítésről, legyek irtásáról, féregtelenítésről, rágcsálóirtásról
az állattartó köteles gondoskodni. A saját és a szomszéd lakóháza felől a bűzt élő
sövénnyel, sűrű falombbal, gyorsan növő futónövényekből létesített lugassal stb. kell
elszigetelni.
6/ A nyitott trágyalé árkot, aknát azonnal meg kell szüntetni.
Eljárási, végrehajtási szabályok, szabálysértési eljárás
10.§.
(1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az
a) akinek tartásában lévő állata a lakóépületek közös használatú helyiségeit, a
lakások, házak erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát beszennyezi és a
szennyeződéseket a tulajdonos illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy
nem távolítja el,
b) aki haszonállatot a közterületen tart, legeltet, az ingatlanról felügyelet nélkül
kienged,
c) aki a tartásában lévő ebet közterületen nem tartja vezetésre alkalmas pórázon,
d) aki az ebet bekerítetlen ingatlanon szabadon tartja és nem gondoskodik arról,
hogy az eb tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el,
e) aki vendég forgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, annak kerthelyiségébe,
üzletbe, piac területére, élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszerraktárba, oktatási,
nevelési, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, ügyfélforgalmat
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lebonyolító közintézmény épületébe, bölcsődébe ebet – habilitációs kutya kivételével
– beenged, bevisz vagy ott tart.
f) aki – habilitációs kutya kivételével – ebet a község játszótereire beenged, bevisz,
illetve ott sétáltat.
g) aki az 1.sz. mellékletben szereplő állatlétszámnál engedély nélkül többet tart.
h) aki a 2.sz. mellékletben szereplő védőtávolságokat nem tartja be.
i) aki a trágya- és trágyalé tárolásának szabályait megszegi.
j) aki a rendelet 4.§-át, az állattartás általános szabályait megszegi.
(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét 3.000 – 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni
bírsággal sújthatja a közterület-felügyelő vagy a Polgármesteri Hivatal erre
felhatalmazott ügyintézője.
Vegyes és záró rendelkezések
11. §
(1) E rendelet 2011. december 1 napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az
állattartásról szóló 12 /2006.(IX.01) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet szabályait a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(3) E rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon kell
kihirdetni és közzétenni.
Kengyel, 2011. november 30.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
1. számú melléklet

AZ ÁLLATTARTÁSI ÖVEZETEK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ÖVEZETEK
HATÁRAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA

I. JELŰ ÁLLATTARTÁSI ÖVEZET:
 kizárólag nevelési-oktatási, közművelődési intézmények elhelyezésére szolgál.
 kizárólag igazgatási, társadalmi, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egyéb
ellátó - művelődési, szórakoztató, egyházi intézmények elhelyezésére szolgál.
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 jelentős területigényű és jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények
elhelyezésére szolgál.
Terület leírása: Kengyel belterületén található óvoda, általános iskola, Községi
Könyvtár, Művelődési Ház, sportpálya, templom, kápolna, játszótér, kereskedelmi és
vendéglátó helyek.

II. JELŰ ÁLLATTARTÁSI ÖVEZET: nagytelkes, jellemzően oldalhatáron álló
beépítésű övezet.
Terület leírása: Kossuth L út 143 hrsz-tól a 119/1 hrsz-ig terjedő lakótelkek. József
Attila út Dózsa György út- Vörösmarty út közötti területeken lévő páratlan házszámú
lakótelkek.
Thököly út páros házszámú oldala a 419 hrsz-tól a 433/1 rsz-ig; a 752 hrsz-tól a 763
hrsz-ig; az 1039 hrsz-tól az 1048 hrsz-ig, valamint az 1288 hrsz-tól az 1299 hrsz-ig
terjedő ingatlanok.
Bagimajorban az Április 4. úton az 1543 hrsz-tól az 1546 hrsz-ig; az 1453 hrsz-tól az
1467 hrsz-ig; valamint a 2503 hrsz-tól a 2507 hrsz-ig teredő lakótelkek. A Tóth Árpád
úton az 1496 hrsz és 1502 hrsz közé eső lakótelkei ( a játszótér telekhatárától mért
50 méteres távolságon kívül).
III. JELŰ KÜLTERÜLETI ÁLLATTARTÁSI ÖVEZET:
 meglévő tanyás terület.
 beépített, volt nagyüzemi területek.
 jellemzően szántó művelési ágú terület, tanyát is magába foglaló beépítési
lehetőséggel.

IV. jelű állattartási övezet
gazdasági célú erdőterület,természetvédelmi terület,.vízmedrek, vízgazdálkodási
területek

V. JELŰ ÁLLATTARTÁSI ÖVEZET: nagyrészt beépült, aprótelkes valamint a
szabályos telekkialakítású, jellemzően oldalhatáron álló beépítésű övezet.
Terület leírása: a fent leírt állattartási övezetbe be nem sorolt összes többi belterület.

2. számú melléklet
A TARTHATÓ ÁLLATLÉTSZÁM, VALAMINT HASZONÁLLATTARTÁST
SZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNYEK, ÉPÍTMÉNYEKHEZ TARTOZÓ KIFUTÓK, TRÁGYA ÉS
TRÁGYALÉTÁROLÓK ELHELYEZÉSÉNÉL ALKALMAZANDÓ
VÉDŐTÁVOLSÁGOK MEGHATÁROZÁSA.
1. A tartható állatlétszám, valamint haszonállattartást szolgáló
elhelyezésénél alkalmazandó védőtávolságok meghatározása.

építmények
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I. jelű állattartási övezet: haszonállat tartása tilos.
II. jelű állattartási övezet:
llatlétszám d Állatlétszám db.

1-2
3-5
6-15
16-25
26-100

haszonállattartást szolgáló építmények elhelyezésénél
alkalmazandó védőtávolság lakó- és egyéb emberi
tartózkodásra szolgáló épületektől a település belterületén
kis haszonállat közepes haszonállat nagy haszonállat
8m
10 m
8m
15 m
10 m
20 m
6m
10 m
nem tartható
8m
nem tartható
nem tartható

III. jelű állattartási övezet:
llatlétszám d Állatlétszám db.

1 - 50
51 - 100

a település külterületén a belterületi határtól mért és
alkalmazandó védőtávolságok meghatározása 1000 méteren
belül
kis haszonállat
közepes
nagy haszonállat
haszonállat
300 m
Más jogszabályok által
100
200
szabályozott

101 - 200

200

300

201 - 500

200

501 - 2000

300

Más jogszabályok által
szabályozott
Más jogszabályok által
szabályozott

Más jogszabályok által
szabályozott
Más jogszabályok által
szabályozott
t
Más jogszabályok által
szabályozott

IV. jelű állattartási övezet: : haszonállat tartása tilos.
V. jelű állattartási övezet:
Állatlétszám db.

1-2
3-5
6-10
10-25
26-100

haszonállattartást szolgáló építmények elhelyezésénél
alkalmazandó védőtávolság lakó- és egyéb emberi
tartózkodásra szolgáló épületektől a település belterületén
kis haszonállat közepes haszonállat nagy haszonállat
8m
10 m
8m
15 m
10 m
nem tartható
6m
nem tartható
nem tartható
8m
nem tartható
nem tartható

2. A haszonállattartást szolgáló építményekhez tartozó kifutók, trágya
trágyalétárolók elhelyezésénél alkalmazandó védőtávolságok meghatározása:

és

2.1. Kis haszonállatok ketrece, ólja, kifutója ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m
távolságra helyezhető el.
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2.2. Közepes és nagy haszonállatok istállója, ólja kifutója, pöcegödör, komposztáló,
siló szemétgyűjtő, almos-trágya, ásott kúttól 15 m, fúrt kúttól 10 m, vízvezetéktől 2 m,
vízvezetéki kerti csaptól 3 m távolságra helyezhető el.

VII. NAPIREND:
Kuncsorba Község Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött kistérségi
megállapodásból történő kiválásának támogatásáról, valamint a módosított
feladatellátási megállapodás elfogadására 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 elfogadta, azzal
a kitétellel, hogy ez Kengyel Község Önkormányzatának ne kerüljön költségbe. A
Képviselő- testületnek is elfogadásra ajánlja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné elmondta, hogy a nyáron tárgyalt Kistérségi ülésen jelentette be
Kuncsorba polgármestere a Társulásból való kiválást, azzal indokolva, hogy nem
megfelelő ellátásban részesülnek. A kiválás után Fegyvernekhez csatlakoznának.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kuncsorba Község Pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátására kötött kistérségi megállapodásból történő
kiválásának támogatásáról, valamint a módosított feladatellátási megállapodás
elfogadására vonatkozó előterjesztést, azzal a megjegyzéssel, hogy Kuncsorba
kiválása Kengyel Község Önkormányzatának ne okozzon semmilyen kárt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
85/2011./XI.30./ Kt.
Határozat
Kuncsorba Község Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött kistérségi
megállapodásból történő kiválásának támogatásáról, valamint a módosított
feladatellátási megállapodás elfogadásáról
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul Kuncsorba Község Pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátására kötött kistérségi megállapodásból
történő kiválásához.
Elfogadja a határozat mellékletét képező módosított
Feladatellátási
Megállapodást.
Felhatalmazza
a
polgármestert annak aláírására.
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Erről értesül:
1.
Nagy Szilárd polgármester
2.
Dr. Fekete Nóra jegyző
3.
Kuncsorba Község Önkormányzata
4.
TTTKT, Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/a.
5.
Irattár

Melléklet a 85/2011.(XI.30.) Kt. határozathoz
A 28/2007.(I.12.) számú határozattal elfogadott, 35/2007.(I.29.), 40/2007.(II.19.),
77/2007.(XI.08.), 30/2009.(VII.16.); 14/2011.(V.23.); 25/2011.(VI.28.) sz.
határozattal módosított
FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS
Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
a Törökszentmiklósi Kistérségben
(Egységes szerkezetben)
A települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv., a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv., valamint a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv
alapján 2006. október 30-án megalakult Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás (továbbiakban Társulás) az 1/2006.(X.30.) számú Társulási
határozattal elfogadott Együttműködési megállapodásban (III. fejezet, B/6. pontjában)
vállalta többek között a pedagógiai szakszolgálati feladatok szervezését, ellátását.
A feladat konkrét ellátásának módját, területét, forrásait, stb. a társult
önkormányzatok Képviselőtestületei és a Társulás jelen megállapodás keretében
kívánják szabályozni.
I.
Általános rendelkezések
1./ A megállapodást – mint feladat átadó - aláíró önkormányzatok neve, székhelye:
- Kengyel Község Önkormányzat, 5083 Kengyel, Szabadság út 10
- Tiszabő Község Önkormányzata, 5232 Tiszabő, Fő út 47
- Tiszapüspöki Községi Önkormányzat, 5211 Tiszapüspöki, Fő út 93
- Tiszatenyő Község Önkormányzata, 5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26
- Törökszentmiklós Város Önkormányzata, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L.u. 135/a
2./ A megállapodást – mint feladatátvállaló – aláíró szervezet neve, székhelye:
Törökszentmiklós
Térsége
Többcélú
Kistérségi
Társulás,
5200
Törökszentmiklós, Kossuth L.u. 135/a
3./ A megállapodás keretében átadott-átvett feladatok:
- Logopédiai ellátás,
- Gyógytestnevelés,
- Nevelési tanácsadás,
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- Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
* 1., * 2.
4./ A feladat ellátásának területe: a megállapodást kötő önkormányzatok (1. pont)
településeinek közigazgatási területe (a megállapodás mellékletében részletesen
településenként és intézményenként)
5./ A feladatátvállalás időtartama: 2007. január 30-tól folyamatos
II.
A megállapodás célja
A pedagógiai szakszolgálati feladatok közös, kistérségi szinten, egységes
rendszerben történő ellátása a Társulás településeinek közigazgatási területén a
feladat ellátás magasabb színvonalának érdekében.
III.
A feladat megnevezése, a feladat ellátásának módja
A közösen ellátandó feladatok megnevezése:
A megállapodást aláíró önkormányzatok a Közoktatásról szóló többször módosított
1993. évi LXXIX. törvény 34.§-ban megjelölt pontok közül az:
- a nevelési tanácsadás;
- a logopédiai ellátás;
- a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;
- a gyógytestnevelés
- az iskolapszichológus
(* 1.), (*2)
közösen, a Társulás közreműködésével (szervezésében) magas színvonalon
nyújtják az arra rászorulók részére.
A feladatok ellátásának módja:
A Társulás a feladatok ellátására ellátási szerződést köt a következők szerint:
Település megnevezése Ellátandó feladat
Kengyel:

1. nevelési tanácsadás
2. logopédiai ellátás
3. a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
4. iskolapszichológus
(* 1.), (* 2).

Tiszabő:

1. nevelési tanácsadás
2. logopédiai ellátás
3. a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
4. gyógytestnevelés
5. iskolapszichológus
(* 1.), (* 2.)
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Tiszapüspöki:

1. nevelési tanácsadás
2. logopédiai ellátás
3. a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
4. gyógytestnevelés
5. iskolapszichológus
(* 1.), (* 2.)

Tiszatenyő:

1. nevelési tanácsadás
2. logopédiai ellátás
3. a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
4. gyógytestnevelés
5. iskolapszichológus
(* 1.), (* 2.)

Törökszentmiklós:

1. nevelési tanácsadás
2. logopédiai ellátás
3. a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
4. gyógytestnevelés
5. iskolapszichológus
(* 1.), (* 2.)

A feladat ellátásra szerződő szolgáltató a Törökszentmiklós város fenntartásában
működő Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.
A feladat ellátási szerződésben foglaltak végrehajtását a Tanácsnak joga van
ellenőrizni. A feladat ellátás ellenőrzését Tanács részéről a Kistérségi Iroda belső
ellenőrzési feladataival megbízott szervezet végzi.
A megállapodásban résztvevők vállalják, hogy a megállapodásban rögzített feladatok
ellátását kizárólag a Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól veszik igénybe.
Amennyiben a Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata pluszként jelzett feladat ellátását nem
tudja teljesíteni, abban az esetben az önkormányzat a plusz feladat tekintetében
mentesül ezen kötelezettsége alól.
IV.
A feladatellátás finanszírozása, pénzügyi ellenőrzése
1. A megállapodásban szereplő feladatok ellátására tárgyév január 20-ig jelen
megállapodás 1. sz. mellékletében szereplő táblázat szerinti feladat ellátásitervet készít a szolgáltató, melyben településenként, szakszolgálati
feladatonként szerepelteti az ellátandó gyerekeket, a feladatellátásához
jogszabály szerint szükséges foglakozási órák számát. A feladat ellátási-terv
jelen megállapodás 3. sz. mellékletét képező táblázat használatával szükség
szerint módosítható. Az szolgáltatást az intézmények a szolgáltatótól jelen
megállapodás 2. a.-d. sz. melléklete szerinti megrendelőn rendelhetik meg. A
feladat ellátási terveket a Társulás összesíti, a végrehajtás ellenőrzése során
alapdokumentumként kezeli. A feladat ellátási tervben szereplő adatok alapján
a Társulás a pedagógiai szakszolgálatok ellátásával kapcsolatos költségeket
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és vele egyenlő nagyságú forrást beépíti az éves költségvetésébe. Szolgáltató
a Társulás részére negyedévente megküldi a dologi és az egyéb költségek
fedezésére kiállított számlák, valamint a bérjegyzékek másolatait. Csak az a
számla fogadható el, melynek szakmai teljesítését a Pedagógiai Szakszolgálat
vezetője aláírásával igazolja.
2. A szolgáltató(k) a feladat elvégzéséről éves teljesítési beszámolót
készít(enek), melyet a szolgáltatást igénybevevő intézménnyel leigazoltatnak.
A tényleges teljesítést jelen megállapodás 4. a.-d. sz. mellékletében szereplő
táblázat alapján kell megtenni.
3. Az elszámolás fedezete a Társulás költségvetésében szereplő feladat
ellátásra járó normatíva, kiegészítve a feladat ellátási tervhez kapcsolódó
költségvetésben a településekre jutó saját erővel, mely az egyes településekre
a bevételek és a kiadások különbségén az adott településen a
szolgáltatásokat igénybe vevők létszáma szerint alapul.
4. A településekre jutó – Társulás által kiközölt - saját erőt a települések az
elszámolás alapján az azon megjelölt határidőig beérkezően a Társulás
számlájára
utalják. A Társulás az elszámolás alapján pénzeszköz átadással teljesít.
5. A települési önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a Társulás igényli a
költségvetésből a kiegészítő normatívát.
A Társulás az esetleges normatíva visszafizetésből származó pénzügyi
kötelezettségét arra az önkormányzatra hárítja át, amelyiknél a visszafizetési
kötelezettséget előidéző ok bekövetkezett.
6. A feladatellátást végző szakemberek lehetőség szerint a társult települések
oktatási intézményeiben végzik a feladatukat. Ennek érdekében a települési
önkormányzatok az oktatási intézményük épületében egy helység használatát
(* 1.) – ezen megállapodás aláírásakor meglévő berendezési, felszerelési
tárgyakkal együtt – saját költségükön biztosítják a feladatok helyben történő
ellátásához.
V.
A megállapodásban résztvevők tagsági viszonya
A csatlakozás és kiválás szabályai:
A megállapodásban részt venni kívánó települések a megállapodáshoz való
csatlakozásukat önkormányzat képviselőtestületének, minősített többséggel
hozott határozatával mondhatják ki., melyben rögzítik a megállapodásban
rögzített feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
A megállapodáshoz újonnan csatlakozni kívánó, vagy a megállapodásból kilépni
szándékozó önkormányzat a Társulás felé jelzi csatlakozási/kilépési szándékát,
valamint csatlakozás esetén azt, hogy az érvényben lévő Feladatellátási
megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
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A Társulás a megállapodásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei elé
terjeszti a csatlakozni/kilépni szándékozó önkormányzat adataival kiegészített
(módosított) Feladatellátási megállapodás tervezetét, melyet csatlakozás esetén
a régi és az új, kiválás esetében pedig a társult tag önkormányzatok
képviselőtestületeinek minősített többséggel hozott határozattal kell elfogadniuk.
Felmondás, kiválás különös szabályai:
A megállapodást bármely tag legalább hat hónapos felmondási határidővel, a
felmondás közlését követő év június 30-ára szólóan felmondhatja.
A megállapodást aláírók a felmondásról szóló minősített többséggel hozott
határozatukkal a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatják azt a települési
önkormányzat képviselő testületét, amely a megállapodásban foglalt
kötelezettségének ismételt felhívásra sem tesz eleget a megadott határidőre.
Fontos oknak minősül:
- A képviselő testület a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben –
több alkalommal, de legalább kétszer – fizeti be, utalja át.
- A feladatellátás működéséhez szükséges előzetes egyeztetési, valamint
döntési kötelezettségének nem tesz eleget.
Megszűnés szabályai:
A Társulás feladat ellátási kötelezettsége megszűnik ha:
- ha a megállapodásban szereplő valamennyi tagja kimondja a megszűnést.
- a bíróság jogerős döntése alapján
- ha a megállapodásban résztvevő önkormányzatok száma kettő alá csökken
A tagok a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről, vagy felmondásáról a
kezdeményezés megküldésétől számítva legkésőbb 60 napon belül döntenek.
Kilépéskor és megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni, úgy hogy a
követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között.
VI.
Vegyes rendelkezések
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény és a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2005. évi CVII. Törvény
rendelkezései az irányadónak.
A megállapodást aláírók egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból
eredő, illetve a működés során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen
egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre.
Jelen Feladatellátási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését
és megértését követően a megállapodásban résztvevő települési önkormányzatok
képviselő testülete képviseletében eljáró polgármesterek, képviselő testületeik
határozata alapján, mint akaratukkal egyezőt saját kezű aláírásukkal látják el.
Törökszentmiklós, 2011. ______
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Kengyel Község Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10

Nagy Szilárd sk.
polgármester

(* 3.)
Tiszabő Község Önkormányzata
5232 Tiszabő, Fő út 47
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat
5211 Tiszapüspöki, Fő út 93
Tiszatenyő Község Önkormányzata
5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L.u. 135/a

Farkas Barnabás sk.
polgármester
Polgár István sk.
polgármester
Kazinczi István sk.
polgármester
Dr. Juhász Enikő sk.
polgármester

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L.u. 135/a
Dr. Juhász Enikő sk.
elnök

Záradék:
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa és a
megállapodásban meghatározott feladatok ellátása társult települési önkormányzatok
képviselő testületei a Feladat ellátási megállapodást határozataikban jóváhagyták, az
abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A Feladat ellátási megállapodást jóváhagyó határozatok száma:

Kengyel Község Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10

1/2007.(I.25.)

Kuncsorba Község Önkormányzat,
5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26

3/2007.(I.24.)

(* 3.)
Tiszabő Község Önkormányzata
5232 Tiszabő, Fő út 47

19/2007.(I.30.)

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat
5211 Tiszapüspöki, Fő út 93

7/2007.(I.18.)

Tiszatenyő Község Önkormányzata
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5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L.u. 135/a

15/2007.(I.31.)

9/2007.(I.25.)

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L.u. 135/a
28/2007.(I.12.)

* 1. 35/2007.(I.29.) sz. határozattal módosítva
* 2. 40/2007.(II.19.) sz. határozattal módosítva
* 3. 77/2007.(XI.08.) sz. határozattal módosítva

Dr. Juhász Enikő
Elnök

VIII. NAPIREND:
A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának meghirdetésére vonatkozó írásos
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Németh Lajos: elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
felé.
Dr. Fekete Nóra jegyző elmondta, hogy az írásos előterjesztésben módosítani kell a
következő bekezdésben az évszámot. „Amennyiben a működtetési jog
megszerzésére nem lesz jelentkező, úgy a jelenlegi megbízott orvossal 2012. június
30-ig a szerződést meghosszabbítja.”
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a II. számú háziorvosi
körzet praxisjogának meghirdetéséről szóló módosított előterjesztés elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazat mellett ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta:
86/2011./XI.30./ Kt.
Határozat
A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának meghirdetéséről
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a II. számú háziorvosi körzet
praxisjoga
ingyenes
átadásának
meghirdetéséhez.
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Felhatalmazza a polgármestert a jelentkezőkkel
történő előzetes tárgyalások lebonyolítására.
Amennyiben a működtetési jog megszerzésére
nem lesz jelentkező, úgy a jelenlegi megbízott
orvossal 2012. június 30-ig a szerződést
meghosszabbítja.
Határidő: 2011. december 31.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Dr. Litkei Tamás
4. Irattár

IX. NAPIREND:
A Kengyeli Sportpálya ingyenes használatba adására vonatkozó előterjesztéshez az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, az előterjesztést megtárgyalta a bizottság, melyet a Képviselő - testületnek
is elfogadásra javasol.
Nagy Szilárd polgármester elmondta, hogy ugyanúgy mindenki használhatja a
sportpályát. A Kengyel Község Labdarúgó Sportegyesületének a LEADER
pályázathoz van szüksége erre a szerződésre.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás:
Dr. Fekete Nóra elmondta, hogy az Ingyenes használatba adási szerződésben a
keltezés Kengyelre módosul.
Kozák Ferencné véleménye, hogy a sportpályára kellene egy olyan ember, aki ott
lakna és felügyelné a területet.
Hozzászólt Kovács Gyula képviselő tagok és kérdést tett fel Varga Márta képviselő
tag
A kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő
képviselő elfogadott.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a Kengyeli Sportpálya
ingyenes használatba adására vonatkozó előterjesztés elfogadását a módosítással,
melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot
hozta.
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87/2011./XI.30./ Kt.
Határozat
A Kengyeli Sportpálya ingyenes használatba adásáról
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő 0159
hrsz-ú Sportpályát ingyenesen használatba adja
2015. december 31-ig Kengyel Község Labdarúgó
Sportegyesületének.
Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a
határozat mellékletét képező szerződés aláírására.
Erről értesül:
1.
Nagy Szilárd polgármester
2.
Dr. Fekete Nóra jegyző
3.
Kengyel Község Labdarúgó Sportegyesülete
4.
Irattár

Melléklet a 87/2011.(XI.30.) sz. határozathoz
INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Kengyel Község Önkormányzata
cím: 5083 Kengyel, Szabadság út. 10. képviseli Nagy Szilárd polgármester,
mint használatba adó (a továbbiakban használatba adó)
másrészről Kengyel Község Labdarúgó Sportegyesülete
székhely: 5083 Kengyel, Hunyadi út 19/a.
képviselő: Erdei László
mint használó (a továbbiakban használó)
között, az alulírott napon és helyen.

1. Használatba adó jogosult a tulajdonában lévő Kengyel Sportpálya 0159 hrszú számú ingatlan használatba adására.
2. Használatba adó ingyenes használatba adja, Használó használatba veszi az
1. pontban megjelölt ingatlant.
A használat időpontjai:
2011. december 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra, edzések és
mérkőzések lebonyolítására.
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3. Használatba adó a használat idejére a közművek használatát biztosítja. A
Használó az ingatlant csak a rendeltetésének megfelelően használhatja. Az
ingatlanban okozott kárért felelősséget vállal.
4. A jelen szerződés a 2. pontban meghatározott ideig tart. A szerződés
lejártakor a Használó haladéktalanul köteles az ingatlant Használatba adónak
visszaadni.
5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. A bérletre vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
6. Jelen szerződés 2 db eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban
készült, amelyet a felek akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak.
Kengyel, 2011. december 1.
Használatba adó képviseletében
Nagy Szilárd polgármester

Használó képviseletében
Erdei László elnök

X. NAPIREND:
A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő
csatlakozásra vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak
el:
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság támogatja a 2012. évi JászNagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozást és a
Képviselő- testületnek is elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester elmondta, hogy sajnos Kengyel településén is nagyon
sokan szenvednek a parlagfű okozta allergiától.
A polgármester kéri a testületi tagjait, a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket tegyék
fel.
Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület elfogadott.
Hozzászólás
Kozák Ferencné elmondta, hogy több bejelentést is tett nyáron az Önkormányzat
felé, mert elég sok lakatlan épületeknél hatalmas volt a gaz.
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Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásra vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot
hozta.
88/2011./XI.30./ Kt.
Határozat
A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő
csatlakozásról

1. Kengyel Község Önkormányzata csatlakozni kíván a 2012.
évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alaphoz.
2. Az Alap működéséhez szükséges hozzájárulást 39.110 Ft-ot
a 2012. évi költségvetésből biztosítja.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. JNSZ Megyei Önkormányzat, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
4. Irattár

XI. NAPIREND:
Az ÉAOP-5.1.2./ C-11 „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése”
című pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés
hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság támogatja azzal a módosítással, hogy
amennyiben lehetőség van rá, a pályázati anyagba ne szerepeljen konkrét összeg. A
javaslat módosítással a Képviselő- testületnek is elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel Varga Márta képviselő
A kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület elfogadott.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné elmondta, hogy a pályázat megvalósításával lenne egy szép
területe Kengyelnek és már azt is nagy eredménynek tartja, hogy az emberek nem
viszik oda az elhalt állatok tetemét.
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Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja az ÉAOP-5.1.2./ C-11 „Helyi és
kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázat benyújtására
vonatkozó előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
89/2011./XI.30./ Kt.
Határozat
Az ÉAOP-5.1.2./ C-11 „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése”
című pályázat benyújtásáról

1. A Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja az ÉAOP-5.1.2./ C-11 „Helyi és kistérségi
szintű rekultivációs programok elvégzése”
című
pályázat benyújtását, a kengyeli állati hulladéklerakó
rekultivációjára.
2. A pályázathoz szükséges önerőt az Önkormányzat a 2013.
évi költségvetéséből biztosítja.
Értesülnek:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

XII. NAPIREND:
Településfejlesztési feladatokról szóló írásos
kiegészítés hangzott el:

beszámolóhoz az alábbi szóbeli

Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta a napirendet, melyet elfogadott és a beszámolót a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Kerék Gyula a LÁTVÁNY – PLUSZ Kft. megbízottjának szóbeli kiegészítését a
Képviselő testület egyöntetűen elfogadta.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Kozák Ferencné elmondta, hogy a beszámolóval egyetért, nagyon jól tudtak együtt
működni egyéb pályázatok során. Szeretné, hogy a jövőben a vállalkozókkal és a
civil szervezetekkel való kapcsolat az eddiginél még szorosabb legyen és minél több
civil szervezetnek és vállalkozónak tudjon az Önkormányzat segítséget nyújtani az
előre jutásukhoz. Véleménye, hogy a településfejlesztési referens munkájára
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szüksége van az Önkormányzatnak és a településnek is, mivel nélküle sok minden
nem valósult volna meg.
Kerék Gyula elmondta, hogy információk alapján dolgozik. Csak azok a pályázatok
kerültek beadásra, ahol biztos volt a sikeresség, és amennyiben a település az
önerőt biztosítani tudja.

Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a településfejlesztési referens
beszámolót, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
90/2011./XI.30./ Kt.
Határozat
A településfejlesztési referens beszámolójára
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
településfejlesztési referens munkájáról szóló beszámolót
elfogadta.

XIII. NAPIREND:
A
településfejlesztési
feladatok
ellátására,
megbízási
szerződés
meghosszabbításáról szóló előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott
el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta. A bizottság az előterjesztést elfogadta, azzal a
módosítással, hogy az írásos előterjesztéshez csatolt megbízási szerződés helyett
egy teljesen új szerződést kell létrehozni, mivel egyéni vállalkozóként vállalná Kerék
Gyula a településfejlesztési referensi feladatok ellátását. Ezzel a módosítással a
Képviselő- testületnek is elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester elfogadásra javasolja a településfejlesztési feladatok
ellátására, megbízási szerződés meghosszabbítására vonatkozó a módosított
előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
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91/2011./XI.30./ Kt.
Határozat
A településfejlesztési feladatok ellátására megbízási szerződés meghosszabbításáról
1. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
településfejlesztési feladatok ellátásáról szóló megbízási
szerződés
aláírására
felhatalmazza
Nagy
Szilárd
polgármestert, azzal a feltétellel, hogy a megbízott 2012
november 30-ig 220.000,-Ft + ÁFA/hó végezheti a munkát.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Kerék Gyula 5000 Szolnok, Ispán krt. 1. 6/6 szám
4. Irattár

XIV. NAPIREND:
Az Arany János tehetséggondozó programhoz való
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

csatlakozásról

szóló

Németh Lajos: elmondta, hogy azoknak a diákoknak hozták létre ezt a programot,
akik hátrányos helyzetűek, és akiknek nagy segítséget jelent, hogy színvonalas
iskolába járhassanak. Molnár Rékát javasolja, mivel szorgalmas, jóra való és jó
tanuló.
Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testületet, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az Arany János tehetséggondozó
programhoz való csatlakozásról. szóló előterjesztést
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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igenlő

szavazattal,

92/2011./XI.30./ Kt.
Határozat
Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
Kengyel Község Képviselő-testülete benyújtja a pályázatát az
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
Támogatja Molnár Réka /sz: Szolnok, 1997.08.27. an: Zelenák
Erzsébet/ Kengyel, Rákóczi út 38. szám alatti lakost, hogy részt
vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diákot a
programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre,
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tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjjal támogatja.
Amennyiben a támogatott igazoltan a Varga Katalin
Gimnáziumba felvételt nyer, úgy 2012. 09.01-től havonta a
Molnár Réka számlájára az ösztöndíjat átutalja.
A
Képviselő-testület
ennek
költségvetésében biztosítja.

fedezetét

a

település

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt
a Varga Katalin Gimnázium címére küldje meg.
Határidő: 2011. december 9.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Varga Katalin Gimnázium Szolnok, Szabadság tér 6.
4. Molnár Réka Kengyel, Rákóczi út 38.
5. Irattár

Mivel több napirend nincs, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést, az
ülést berekeszti.
Kmf.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

