Jegyzőkönyv

Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 február 23-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. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa
Oravecz Mihály pénzügyi bizottság tagja
Bajnai Zsolt Kengyeli Futár újság szerkesztője
valamint a lakosság köréből 5 fő
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi
tagok teljes létszámmal megjelentek /100%/, 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
hozzászólásuk van tegyék fel.
Varga Márta:

A félreértések elkerülése érdekében szeretné, hogy ezek után a
jegyzőkönyvben a neve szerepeljen, amikor nemmel szavaz.

Véleménye, hogy a településen működő kocsmai helyek, szórakozó helyek
nyitva tartásával kapcsolatos rendeletet kellene alkotni.
Csabainé Bártfai Margit:

A temetőben nagyon gyakori a rongálás, értékes dolgokat tesznek tönkre. Ez
már többször is téma volt
Kozák Ferencné:

Szeretné megköszönni a közmunkásoknak és a vezetőjüknek a munkáját,
mivel a településen a hó által okozott fennakadások elkerülése érdekében
mindent megtettek.
Kovács Gyula:

Ebben az időszakban a főutca teljesen jeges volt kb. egy hétig. Nagyon nehéz
volt közlekedni gépjárművel. Síkosítást kellett volna végezni.

Sok helyen nem folyik le a víz, ami reggelre megfagy és balesetveszélyes,
erre jobban oda kellene figyelni.

Több hozzászólás, nem hangzott el.
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Ezután Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban
tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet.
 2011. december 27–én a Belügyminisztériumtól a hátrányos helyzetű
önkormányzatok kiegészítő támogatására 9.422.000 Ft-ot kapott a Kengyel
Községi Önkormányzat, a helyi önkormányzatok hiteltörlesztő támogatására
8.088.000 Ft-ot, esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatására
4.812.000 Ft-ot
 2011. december 29-én részt vett Szolnokon a Remondis Tagsági ülésen.
 Január 5-én Debrecenben aláírta Dr. Fekete Nóra jegyző asszonnyal az
óvoda pályázat támogatási szerződést.
 Január 16-án tárgyalt Gellén Sándorral a Vízikömű-társulat elnökével, aki
felhívta figyelmet arra, hogy az OTP-től kapott borítékkal nincs semmi
teendője a lakosoknak, ezt az interneten és később a Kengyeli Futár újságba
is közzé tették.
 Szintén január 16-án miután a képviselő-testület tagjaival egyeztetet aláírta
Némethné Icuka pályázatát, amelyben az önkormányzat hozzájárulását kérte
az útfejlesztéséhez.
 Január 17-én részt vett a művelődési házban tartott közmeghallgatáson,
amelynek témája a kerékpárút építése volt, a meghívottak a szomszédos
telkek tulajdonosai voltak.
 Január 19-én pénteken részt vett a Megyeházán a Magyar Kultúra Napja
rendezvényen.
 Január 24-én kedden Törökszentmiklóson részt vett a VCSM ülésén, amelyen
téma volt az új víziközmű törvény.
 Február 1-én elindult a Start Munkaprogram, amelynek keretében kétszer
tizenöt embert tudnak foglalkoztatni 8 órában, december 31-ig.
 Február 2-án részt vett az általános iskola félévi értekezletén.
 Február 4-től a Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság készültséget rendelt el a
rendkívüli időjárásra való tekintettel. A művelődési házban és Bagimajorban a
kisiskolában éjjel – nappali melegedőt jelöltek ki, ahol forró teával várták a
rászorultakat. A közmunkások közben folyamatosan takarították a települést,
ezért köszönetet mond nekik. Folyamatosan figyelték az időseket, Gálné
Kácsor Judit a Családsegítővel összedolgozva folyamatosan járta az időseket,
ahol szükség volt azonnal intézkedtek.
 Február 7-én Fejér Andor országgyűlési képviselő volt a vendége, akit a
település helyzetéről tájékoztatott. Fejér Andor felajánlotta segítségét az idei
évre is támogatások tekintetében.
 Február 9-én Budapesten a Fejlesztési Minisztériumban tárgyalt Dr. Nyerges
Attilával a települést érintő fejlesztésekről.
 Február 16-án Törökszentmiklóson folytatódott a tárgyalás a víziközmű
törvénnyel kapcsolatban.
 Február 21-én Szolnokon részt vett a Városházán a Remondis taggyűlésen.
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Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját
fogadják el.
A Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igenlő szavazattal elfogadta.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a
kiegészítéssel, hogy a testület az alábbi napirendet még tárgyalja meg:
13. Pályázat benyújtásáról nemzetközi kulturális programok
megvalósítására.
14. A 9/2004.(IV.21.) számú a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról alkotott önkormányzati rendelet módosítására.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 13. illetve 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. Beszámoló az ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról
Előadó: Németh Lajos igazgató
2. Előterjesztés a 12/2011.(X.01), a 10/2011.(V.18) önkormányzati rendeletekkel
módosított 2/2011.(II.18) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2011. évi
költségvetésére kiegészítésére, módosítására
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
4. Előterjesztés a 347/1 hrsz-ú ingatlanrésznek a 371/ hrsz-ú ingatlanhoz történő
csatolásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
5. Előterjesztés az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről
alkotott 16/2011.(X.13.) Ör. módosításáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
6. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 15/2011.(IX.01) számú rendelet módosítására
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
7. Előterjesztés az iskolai beiratkozás időszakának meghatározására
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
8. Előterjesztés a Kengyeli Általános Művelődési Központ igazgatói pályázatának
közzétételéről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
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9. Előterjesztés a Kengyeli Napsugár
pályázatának közzétételéről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Művészeti

Óvoda

óvodavezetői

10.Előterjesztés A köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező
célokról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
11.Tájékoztató a jegyzői munkateljesítmény értékeléséről 2011. év
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
12.Előterjesztés a jegyző költségtérítésének módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
13.Előterjesztés pályázat benyújtásáról
megvalósításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

nemzetközi

kulturális

programok

14.Előterjesztés a 9/2004.(IV.21.) számú a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról alkotott önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

I. NAPIREND:
Az ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról készült beszámolóhoz az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el:
Németh Lajos: elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság a napirendet megtárgyalta, a Művelődési Ház és a Könyvtár
tevékenységéről szóló beszámolót a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a Művelődési Ház és Könyvtár
munkájáról készült beszámolót.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

7

igenlő

szavazattal,

1/2012./II.23./ Kt.
Határozat
Az ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK
Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
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II. NAPIREND:
A 12/2011.(X.01), a 10/2011.(V.18) önkormányzati rendeletekkel módosított
2/2011.(II.18) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2011. évi költségvetésére
kiegészítésére, módosítására vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet
megtárgyalták. A bizottság az előterjesztést elfogadta, a Képviselő- testületnek is
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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igenlő

szavazattal,

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelete
A 12/2011.(IX.01.), a 10/2011.(V.18.) önkormányzati rendeletekkel módosított
2/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2011. évi
költségvetésére - kiegészítésére, módosítására
1.§.
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011. (II.18.)önkormányzati
rendelet 1.§./1/ bekezdése a következő c / ponttal egészül ki:
c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
2011 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát
megemeli.

109915 e Ft-tal

Bevételen belül
Intézményi működési bevételeit
megemeli

5843 e Ft-tal

Vállalkozók kommunális adóját
megemeli

175 e Ft-tal

Magánszemélyek kommunális adóját
lecsökkenti

446 e Ft-tal
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Iparűzési adó előirányzatát
lecsökkenti

2024 e Ft-tal

A pótlék bírság bevételi előirányzatát
megemeli

1422 e Ft-tal

Gépjárműadó előirányzatát
lecsökkenti

295 e Ft-tal

Egyéb sajátos bevétel előirányzatát
megemeli
Környezetvédelmi bírság előirányzatát
megemeli

218 e Ft-tal

Lakásépítési- vásárlás kölcsön megtérülés
előirányzatát
megemeli
Előző évi egyéb költségvetés kiegészítés visszatérítése
előirányzatát
megemeli

60 e Ft-tal

482 e Ft-tal

5577 e Ft-tal

Működési célú támogatásértékű bevétel
központi költségvetési szervtől előirányzatát 3493 e Ft-tal
megemeli
Működési célú támogatási értékű bevétel
fejezetkezelési előirányzattól hazai programokra
megemeli
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezetkezelésű
előirányzat EU-s forrásból
megemeli
Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítási alapoktól
megemeli
Működési célú támogatás értékű bevétel elkül.
állami pénzalapoktól előirányzatát
megemeli
Működési célú támogatás értékű bevétel
többc.kistérs.társ.-tól előirányzatát
megemeli
Beruházás célú támogatás értékű bevétel
önk.kv-i szervtől előirányzatát
megemeli

812 e Ft-tal

2960 e Ft-tal

582 e Ft-tal

3015 e Ft-tal

425 e Ft-tal

2325 e Ft-tal
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Beruházás célú támogatás értékű bevétel
hazai programokra előirányzatát
megemeli
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
előirányzatát
megemeli

26656 e Ft-tal

136 e Ft-tal

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől
előirányzatát
megemeli

1509 e Ft-tal

Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s kv-től
előirányzatát
megemeli

2298 e Ft-tal

Beruházási célú pénzeszköz átvétel EU-s kv-ből
előirányzatát
megemeli
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött
előirányzatát
lecsökkenti

64568 e Ft-tal

1912 e Ft-tal

Normatív kötött felhasználású támogatás előir.
megemeli

4749 e Ft-tal

Központosított támogatások előirányzatát
megemeli

5258 e Ft-tal

Egyéb központi támogatás előirányzatát
megemeli

942 e Ft-tal

Önhibáján kívül hátr.helyz..önkorm
támogatása előirányzatát
megemeli

2520 e Ft-tal

Működési célú hitelfelvétel előirányzatát
lecsökkenti

37096 e Ft-tal

Rövidlejáratú fejl.c. likvid hitelfelvétel előirányzatát
megemeli

15663 e Ft-tal

Kiadásokon belül:
A működési célú likvid hitel visszafizetés előirányzatát
megemeli

37904 e Ft-tal
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2. §.
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011. (II.18.)
önkormányzati rendelet 1.§. /2/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki:
b./ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
személyi juttatások előirányzatát
megemeli

4550 e Ft-tal

3 §.
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011 (II.18.)önkormányzati
rendelet 1.§./3/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki:
b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete
a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát
megemeli

994 e Ft-tal

ezen belül:
Nyugdíjbiztosítási járulék előirányzatát
Természetbeni eü. hozzájárulás előirányzatát
Pénzbeni eü. hozzájárulás előirányzatát
Táppénz hozzájárulás előirányzatát
Munkaerőpiaci hozzájárulás előirányzatát
START-kártyával rend,utáni jár.10% előirányzatás
Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát
megemeli
Munkaadót terhelő egyéb járulékok előirányzatát
lecsökkenti

480 e Ft-tal
48 e Ft-tal.
18 e Ft-tal
119 e Ft-tal
27 e Ft-tal
36 e Ft-tal
471 e Ft-tal
205 e Ft-tal

4. §.
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011 (II.18.).önkormányzati
rendelet 1.§./4/ bekezdése a következő c/ ponttal egészül ki:
c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
dologi kiadások előirányzatát
1154 e Ft-tal
megemeli
5.§
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011 (II.18.)önkormányzati
rendelet 1.§./5/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
az egyéb folyó kiadások előirányzatát
1905 e Ft-tal
megemeli
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6.§
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011 (II.18.)önkormányzati
rendelet 1.§./6/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki:
b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
pénzeszköz átadás egyéb támogatás kiadások
előirányzatát
lecsökkenti

17477 e Ft-tal

ezen belül:
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás
előirányzatát

9357 e Ft-tal

Többcélú Kistérségi Társulás részére
működési célú pénzeszköz átadás
előirányzatát

6556 e Ft-tal

Működési célú pénzeszköz átadás non-profit
Szervezeteknek előirányzatát

440 e Ft-tal

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
Non-profit szervezeteknek előirányzatát

964 e Ft-tal

Lakáshoz jutás végl.jell. előirányzatát

160 e Ft-tal

lecsökkenti
7.§
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011 (II.18.)önkormányzati
rendelet 1.§./7/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:
c / Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete
a beruházási kiadások előirányzatát
megemeli

80723 e Ft-tal

ezen belül:
Orvosi rendelő építése

11914 e Ft-tal

Játszótér építés

19477 e Ft-tal

Kerékpárút építés
Ügyviteli,szám.tech.eszközök beszerzés
Egyéb gép, berendezés beszerzés
Szoftver beszerzés
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás
megemeli

1456 e Ft-tal
23066 e Ft-tal
3599 e Ft-tal
66 e Ft-tal
21585 e Ft-tal
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Kerékpártároló építése

440 e Ft-tal

lecsökkenti
8.§
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011 (II.18.)önkormányzati
rendelet 1.§./8/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete
a ELMIB részvény vásárlásának előirányzatát
megemeli

162 e Ft-tal

9. §.
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011 (II.18.)önkormányzati
rendelet 1.§./9/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:
a/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete
az igazgatási tevékenység működési
kiadásainak előirányzatát
megemeli

2790 e Ft-tal

ezen belül:
a,/ Személyi juttatások előirányzatát
lecsökkenti

1334 e Ft-tal

b/ Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát
c/ Dologi kiadások előirányzatát
d./ Egyéb folyó kiadások előirányzatát
megemeli

439 e Ft-tal
3214 e Ft-tal
471 e Ft-tal

10.§

Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

K e n g y e l , 2012. február 16.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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III. NAPIREND:
A Kengyel Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

vonatkozó

Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy rengeteg jogszabály változás jellemzi ezt
a költségvetést, sok benne még mindig a bizonytalanság. A koncepció elkészítésekor
még nem tudták, hogy a gazdaságilag és társadalmilag elmaradott települések
támogatása, ami 8,5 millió forint kimaradt az Önkormányzat költségvetéséből, erre
majd pályázatot lehet benyújtani. Időközben elfogadták a stabilitási törvényt, ami
korlátozza az önkormányzatok hitelfelvételét.
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét megtárgyalta, a következő
módosító javaslatot teszi:
A költségvetés tervezet összeállításánál figyelembe vették a Képviselő-testület által
jóváhagyott 2012. évi költségvetési koncepcióban meghatározott irányelveket. A
könyvvizsgálói jelentés megállapítása szerint a költségvetési rendelet-tervezet a
törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben készült el.
Megállapítja, hogy az előző évhez képest nőtt az Önkormányzat költségvetési
hiánya, melynek oka egyrészt a gazdasági tényezők változása, az áfa törvény
módosítása, az energia árak emelkedése, másrészt az Önkormányzat bevételének
csökkenése, a helyi adó bevételének valamint az állami támogatások csökkenése.
A takarékosságra törekedve a Bizottság két területen lehetőséget látott a költségek
csökkenésére.
A dologi kiadásoknál 2.278 e Ft megtakarítást javasol:

Az egyéb önkormányzati rendezvények közül nem javasolja a majális
megtartását, mely 500 e Ft megtakarítást jelent.

A falunapra tervezett 1.500 e Ft összeget 500 e Ft-tal javasolja csökkenteni.

A mikulás, advent, szilveszteri ünnepekhez kapcsolódó programok kiadásait
650 e Ft-tal javasolja csökkenteni.

A Törökszentmiklósi Rádió és a helyi televízió műsor összeállítását nem
javasolja, amely 628 e Ft megtakarítást eredményez.

Az ingyenes Kengyeli Futár újság 1.200 e Ft előirányzatát abban az esetben
támogatja, ha önköltségi áron a lakosság számára fizetős szolgáltatássá válik, így a
ráfordított költség a bevétel oldalon megtérül.
A társadalmi szervek támogatásánál az előirányzatot 400 e Ft-tal javasolja
csökkenteni, ezen belül:

A Kengyeli Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
támogatási előirányzatánál a tánc csoport fellépőruha vásárlását és az újonnan
induló íjász csoport létrehozását nem javasolja támogatni.
Javasolja a 2013. évi költségvetési tervezetben keretösszeg kerüljön
meghatározásra a civilszervezetek támogatására, valamint a pályázati rendszer
kerüljön bevezetésre a keretösszeg felosztására.
Javasolja az általános tartalék összeg megemelését 2.678 e Ft összeg
megtakarításokkal.
A háziorvosokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata során
felvetődött részükről az orvosi rendelő rájuk eső részének takarítását saját
hatáskörben kívánják megoldani, ha nem lehetséges akkor a költségek csökkenése
érdekében a jelenlegi 6 órás takarítói álláshelyet 4 órásra szeretnék csökkenteni.
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A bizottság véleménye, hogy a feladatot továbbra is az Önkormányzat takarítója
végezze, a takarítási terület nagysága indokolttá teszi a 6 órás foglalkoztatást.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az intézmények létszámkeretét a 2012. évi
költségvetés tervezet 11. számú mellékletében foglaltak szerint változatlan formában
hagyja jóvá.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendelet-tervezetét az elhangzott módosítások figyelembe vételével
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát az alábbiak szerint fogadja be:

Az egyéb önkormányzati rendezvények közül a majálisra szánt költségének
törlését befogadja.

A Törökszentmiklósi Rádió és a helyi televízió műsorok összeállításának
költségének törlését befogadja.

A falunapra, a mikulás, advent, szilveszteri ünnepekhez kapcsolódó
programok kiadásainak csökkentésére tett javaslatát nem támogatja.

Az Kengyeli Futár újság fizetőssé tételét nem támogatja.

A társadalmi szervek támogatásánál módosított javaslatát nem támogatja.
A nem támogatott módosított javaslatokat az általa benyújtott tervezet szerint ajánlja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
A polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tettek fel Varga Márta és Kovács Gyula képviselő tagok.
A kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő elfogadott.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné elmondja, hogy a polgármester módosított javaslatával egyetért.
Amikor a helyi újság előfizetős volt, csak néhány kengyeli lakoshoz jutott el. Nagyon
sok ember nem tudná megvenni. Véleménye szerint nagyon jó lenne, ha a Kengyeli
Futár újság ingyenes maradna. A falunapi és a szilveszteri rendezvények színvonalát
meg kellene tartani. Elfogadja a Bizottságnak azt a javaslatát, hogy takarékoskodni
kell mindenkinek, aki ebből a költségvetésből részesül.
Németh Lajos elmondja, hogy a helyi újságot Ő kezdte el készíteni, amely nagyon
nehéz feladat. Egy újság működéséhez szakember szükséges. Amennyiben
előfizetőssé válik, attól kezdve nem fog működni. A spórolás mellett áll, de ez olyan
hírszerzési lehetőség amit ingyenesnek kell meghagyni.
A 2011. évi falunapot a lengyel vendégek is nagyon színvonalasnak tartották, ennek
színvonalából nem szabadna engedni.
Kovács Gyula véleménye szerint a helyi, vállalkozók is többen hirdetnének a helyi
újságban, ha kevesebb lenne a hirdetés ára.
Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Fogathajtó verseny, amelyet a volt
gépállomás területén rendeznének meg, amelynek a rendbetételére kért összeg
mellé önerőre és rengeteg társadalmi munkára lesz szükség.
Varga Márta elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
álláspontját támogatja, mivel túl sok a rendezvény az embereknek kevés a pénzük.
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Véleménye szerint ezeket a programokat szerényebb körülmények között is
meglehetne tartani. A szilveszteri tűzijátékot is el lehetne hagyni.
A polgármester módosított javaslatát nem támogatja, így nem fogja megszavazni a
költségvetési rendeletet.
Nagy Szilárd polgármester elmondja a költségvetésből lehet látni, hogy nem lettek
kihagyva a rászoruló lakosok sem. A béreket, közüzemi számlákat ki tudják fizetni,
az intézmények működnek. A faluban vannak olyan emberek, akiknek szükségük van
a rendezvényekre.
Szeretné, ha a Kengyeli Futár újságban megjelennének az anyakönyvi hírek, az
önkormányzati rendeletek, illetve amennyiben mód van rá az iskola besegítene a
szerkesztésbe.
Azzal, hogy 2012.évben ne legyen tűzijáték, egyetért.
Rendkívül jó ötletnek tartja a 2013. évre a keretösszeg bevezetését és azt a feltételt,
hogy csak olyan civilszervezet pályázzon, aki bejegyzést nyer. Ez abszolút
egyszerűbbé, és tisztává teszi a pályázati rendszert. Illetve az orvosi rendelőben a
takarítói állást nem javasolja 4 órára csökkenteni.
Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság Kengyel Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezetet módosító indítványát

A falunapra szánt 1.000 e Ft-ra való csökkentését.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem támogatja a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság módosító indítványát.

A mikulás, advent, szilveszteri ünnepekhez kapcsolódó programok
kiadásainak csökkentését.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem támogatja a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság módosító indítványát.

A Kengyeli Futár újság előfizetőssé tételét
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem támogatja a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság módosító indítványát.

A társadalmi szervek támogatásának csökkenését.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem támogatja a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a társadalmi szervek
támogatása csökkentésének módosító indítványát.

A háziorvosi rendelőben a jelenleg 6 órás takarítói álláshely továbbra is
megmaradjon és önkormányzati legyen.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatja a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság módosító indítványát.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint elfogadott
módosított javaslatokkal az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
/1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.évi költségvetését
574650 e Ft bevétellel és 574650 e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú
mellékletek szerint.
A 2012. évi költségvetés hiányát: 140441 e Ft
Ezen belül:
- a működési költségvetés hiányát
72309 e Ft
- felhalmozási célú költségvetési hiányát
68132 e Ft összegben állapítja
meg.
A kiadásokon belül az általános tartalék összegét 3966 e Ft-ban fogadja el.
/2/ A személyi juttatásokat 201552 e Ft összegben fogadja el.
a./ Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél 2012 évben 67 fő
teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámot
engedélyez a 11.számú melléklet szerint.
START munkaprogram keretében 30 fő napi 8 órás, 11 havi hosszú távú
közfoglalkoztatását, Közfoglalkoztatás keretében 4 fő 6 órás 2x4 havi
foglalkoztatása, 4 fő 6 órás 3 havi és 1 fő 8 órás 11 havi hosszú távú
foglalkoztatását hagyja jóvá.
b./ A köztisztviselők részére a cafetéria juttatás összegét bruttó 200000 Ft /fő/év
összegben határozza meg.
c./ Az Önkormányzat és intézményei 2012. évben a keresetbe tartozó személyi
juttatás maximálisan 8 %-át fordíthatják jutalmazásra. Az összeg
meghatározásánál nem kell figyelembe venni a jubileumi jutalom összegét.
d/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén 5000Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá 2012. II.félévi kifizetéssel az egész
évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére.
e./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.
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/3/ A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó előirányzatát
50279 e Ft
ezen belül:
a./ szociális hozzájárulási adó előirányzatát 49283 e Ft
b./ Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát 996 e Ft
összegben hagyja jóvá.
/4/ A dologi kiadásokat 95372 e Ft összegben fogadja el.
Ezen belül:
2012. évre tervezett önkormányzati rendezvények kiadására
4945 e Ft összegben fogadja el.
/5/ A dologi jellegű kiadásokat 10672 e Ft,
ezen belül: az OTP Bank-tól felvett hitel kamatának megfizetését
4942 e Ft
A Tisza Takarékszövetkezettől felvett likvid hitel kamatát 1958 eFt
összegben hagyja jóvá.
/6/ A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát
ezen belül:
a./ Felhalm.célú pénzeszk.átad.lakosságnak
b./ nonprofit szervezetek támogatását

100295 e Ft
160 e Ft
2610 e Ft

az alábbiak szerint:
- Nyugdíjas klubok támogatása

200 e Ft

Ebből: Őszirózsás Klub támogatása 100 e Ft
Nefelejcs Klub támogatása

100 e Ft

- Vöröskereszt helyi szervezetének támogatása

50e Ft

- Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének támogatása

50e Ft

- Postagalamb egyesület

50 e Ft

- Polgárőrség

200 e Ft

- Sportegyesület támogatása

1000 e Ft

- Kengyeli Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző

800 e Ft

Közhasznú Egyesület támogatása

Ebből Fogathajtó verseny
Tánccsoport fellépő ruha v.
I

íjász csoport létrehozása

200 e Ft
200 e Ft
200 e Ft

gépállomásnál közösségi tér rendezése 200 e Ft
- Tegyünk Valami Értékeset Kengyelért Egyesület támog.

50 e Ft

- Kengyeli Szülői Klub támogatása

50 e Ft

- Kengyeli Ifjúság Jövőjéért Egyesület

90 e Ft

- Túrkevéért Alapítvány által fenntartott Egressy Béni Zene Iskola
támogatása

20 e Ft

- Dalma Dance Klub Kengyeli Csoport támogatása

50 e Ft
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c./ Társadalmi és szocpol.juttatások

93005 e Ft

d./ KSZSZK részére működési célú pénzeszköz átadás

3300 e Ft

e./ Tiszatenyő önkormányzata részére működési célú pénzeszköz átadás

800 e Ft

f./ EGYMI Törökszentmiklós

420 e Ft

összegben fogadja el.
A társadalmi szervek a kapott támogatás felhasználásáról kötelesek elszámolni
a 2012.évi zárszámadással egy időben 2013.március 30-ig.
/7/ A beruházási kiadások előirányzatát 37561 e Ft összegben hagyja jóvá a
6.számú melléklet szerint.
/8/ ELMIB részvények vásárlására 1021 e Ft-ot hagy jóvá szerződés szerint.
/9/ A Polgármesteri Hivatal 2012.évi működési kiadását 84762 e Ft
összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint.
/10/ A 2012.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja
jóvá.
/11/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 8.számú, a
korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 8/a.számú, a forgalomképes
vagyonleltárát a 8/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
/12/ Az Önkormányzat 2012.évi finanszírozási tervét a 9.számú melléklet szerint
fogadja el.
/13/ Az Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételeit és
kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Áht. 23.§(2) bekezdés f
pontja szerint az alábbi fejlesztési célokat hagyja jóvá, melyek
megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
Saját forrás
ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel
Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex
fejlesztése /Nyert pályázat/
ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi
úthálózat fejlesztése /Elbírálás alatt/
Martfű-Kengyel
között
ÉAOP-5.1.2./C-11 Helyi és kistérségi szintű
rekultiváció (dögkút) /Elbírálás alatt/
KEOP-6.2.0/A-09-11 Kerékpártároló építése
/Elbírálás alatt/
KEOP-6.1.0/A-09-11 Fenntarthatóbb
életmód
ÖSSZESEN:

11034

11802
5074
526
240
28676
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/14/ Az Önkormányzat és intézményei 2012 évi címrendjét a 12.számú melléklet
szerint fogadja el.
2. §.
A Képviselő-testület az Áht. 23. §.(2) bek. e.,pontja alapján a költségvetési
hiány fedezetének módját az alábbiakban határozza meg.
A működési költségvetés hiányának 72309 e Ft összeg finanszírozására ÖNHIKI-s
pályázatot nyújt be, illetve hitelt vesz fel.
Felhalmozási kiadások hiányának 68132 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. 23.§.(2) bekezdés h.,pontja 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. A Stabilitási tv.
3.§.(1) bekezdése és a 10. §. alapján.
4.§.
A Képviselő-testület az Áht. Végrehajtásáról szóló kormányrendelet 35.§ (10)
bekezdésében 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.
5.§.
A Képviselő-testület az Áht. 86. § (5) bekezdése 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
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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
/2/ 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.
/3/ A pénzmaradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség.
/4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet
megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
6.§.
A Képviselő-testület az Áht. 71.§. (4) bekezdése alapján az önkormányzati biztos
kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza:
/1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy
összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a Képviselő-testület a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
7.§.
/1/

A Képviselő-testület az Áht. 23.§.(3) bek. 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
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.
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8.§.
/1/

A 2012.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.
9.§.

/1/ A Képviselő-testület a 2012 évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a
következő feladatokat határozza meg:
a./ A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési előirányzatok felhasználása
során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el.
10.§.

A 2012.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A
féléves gazdálkodásról 2012 augusztus hónapban, a háromnegyedéves
gazdálkodásról 2012 novemberében, valamint 2013-ban a zárszámadás
készítésekor.

11.§.
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

K e n g y e l, 2012. február 10.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400.
1.számú melléklet
Kengyel Községi Önkormányzat 2012. évi tervezett
bevételei és kiadásai
Ezer forintban!
BEVÉTELEK
I. Működési bevételek
1. Intézményi ellátás díja
Alkalmazottak térítése
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás
Bérleti és lízing bevétel
Továbbszámlázott szolgáltatás
ÁFA bevétel és visszatérülés
Intézmények működési bevétele

1835
1015
1205
2698
1360
3687
11800

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Helyi adók:
- iparűzési adó
- magánszemélyek kommunális adója
Helyi adók összesen:

15000
15300
30300

Önkormányzatok
sajátos működési bevétele összesen:

2.2. Átengedett központi adók
- személyi jövedelemadó helyben maradó része
- jövedelemkülönbség mérséklése
- gépjárműadó
Átengedett központi adók

16311
105921
11700
133932

Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen:

164232

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2/

176032

II. Támogatások

Normatív hozzájárulás
1. Település- üzemeltetési igazgatási és sport feladatok
2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
3. Óvodai nevelés
2012.01.01-2012.08.31.
2012.09.01.-2012.12.31.
4. Iskolai oktatás
2012.01.01.-2012.08.31.
a./ 1-4 évfolyamon
b./ 5-8 évfolyamon
2012.09.01.-2012.12.31.
a./ 1-4 évfolyamon
b./ 5-8 évfolyamon

15159
115
14413
6815

11907
15823
6345
7520
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5. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása
6. Általános Iskolai napközis foglalkozás /tanulószobai isk.fogl.
2012.02.01.-2012.08.31.
2012.09.01-2012.12.31.
7. Pénzben és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások
Normatív támogatások összesen:
Központosított előirányzat /prémium évek program/
Normatív kötött felhasználású támogatás
1. Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása
2. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
Óvodában,iskolában szervezett kedvezményes
3. étkeztetés
Pedagógus
4. szakvizsga,továbbképzés
5. Osztályfőnöki pótlék kiegészítés
6. Gyógypedagógiai pótlék
Egyes jövedelempótló támogatások
7. kiegészítése
Normatív kötött felhasználási támogatások összesen:
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

1568

783
392
31621
112461
2983

468
2280
9180
195
416
65
74450
87054
202498

III. Támogatás értékű működési bevétel
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami
pénzalapoktól
Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási
alaptól
Támogatás értékű működési bevétel összesen:

34817
14362
49179

IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami
pénzalapoktól
V.Kölcsönök megtérülése

6000
500

VI.Hitel felvétel
Felhalmozási célú hitel felvétel
Müködési célú hitel felvétel
Hitel felvétel összesen:

68132
72309
140441

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

574650

Intézményfinanszírozás bevétele(ÁMK,Napsugár Műv.Óvoda)

262220

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

836870

KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
Szociális hozzájárulási adó
49283

201552
50279
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Egészségügyi hozzájárulás
III. Dologi kiadás
IV. Dologi jellegű kiadások
V. Pénzeszköz átadás
Műk célú pénzeszk. átad.
Önkormányzatnak
- Non-profit szervezetek tám.
- Felh. célú pénzeszk. átad.
lakosságnak
- Társ és szoc.pol.támog
- Műk.célú
pénzeszk.átad.többc.kist.társulásnak
- EGYMI működési célú
pénzeszk.átad.
VI. Felhalmozási kiadás
ELMIB
részvények
Beruházások
VII. Likvid hitel törlesztés
VIII. Tartalék
KIADÁSOK

Ö S S Z E S E N:

996
95372
10672
100295
800
2610
160
93005
3300
420

1021
37561
73932
3966
574650

Intézményfinanszírozás kiadása (önkormányzati ktv.)

262220

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

836870

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400.

2.számú melléklet

Működési célú bevételek és kiadások
2012. évi m é r l e g e
Ezer forintban!
BEVÉTELEK
1.

Intézmény működési bevétele

2.

Átengedett központi adók

3.

Helyi adó

4.

Normatív támogatás

5.

Normatív kötött felh.támog.

6.

Központosított támogatás

7.

Támogatás értékű működési bevétel
OEP-től

2012. évi terv
11800

133932

30300

KIADÁSOK

63033
119844
84762
178951

2. Működési célú hitelkamatkiadás

4942

3. Kistérségi Szociális Szolg. Központ
részére működési célú pénzátad.

3300

112461
4. EGYMI

420

5. Tiszatenyő önkormányzat részére műk.c. p

800

87054
2983
6. Tartalék

8.

Elkülönített állami pénzalapoktól
Működési célú bevételek összesen:
Működési célú hitelfelvétel
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

2012. évi terv

1. Intézmények működési kiadásai
-Napsugár Művészeti Óvoda
-Általános Művelődési Központ
- Polgármesteri Hivatal
- Önkormányzat

3966

14362
34817
427709
72309
500018

Működési célú kiadások összesen:
Működési célú hiteltörlesztés
KIADÁS MINDÖSSZESEN

460018
40000
500018

Kengyel Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400.

3.számú melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2012. évi m é r l e g e
Ezer forintban!
BEVÉTELEK
1.

2.

Területi kiegyenlítést szolgáló
fejlesztési célú támogatás
Felh.c. nyújtott kölcsön visszatérülés

Felhalmozási célú bevételek összesen:
Felhalmozási célú hitel felvétel

KI ADÁSOK

2012. évi terv

1. Beruházások
6000
500
2. ELMIB részvények vásárlása

1021

3. Felhalmozási célú pénzeszk.
átadás lakosságnak

160

6500

Felhalmozási célú kiadások összesen:

38742

68132

Felhalmozási célú likvidhitel visszafizetés

33932

Felhalmozási célú likvidhitel kamata

BEVÉTELEK MIDÖSSZESEN

2012. évi terv
37561

74632

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1958

74632

Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete
5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400.
5.számú melléklet
Polgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett működési kiadásai
Ezer forintban!
Tervezett
A FELADAT MEGNEVEZÉSE
előirányzat
1. Személyi juttatások
Köztisztviselők alapilletménye
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók
Köztisztviselők illetmény kiegészítése
Köztisztviselők helyettesítési díja
Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttat.
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.norm.jutalma
Köztisztviselők jubileumi jutalma
Egyéb bérrendszer hat.alá tart. jubileumi jutalma
Köztisztviselők napi díja
Köztisztviselők önként. bizt. pénztárba történő befiz.
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befizetés
Egyéb sajátos juttatások
Köztisztviselők üdülési hozzájárulása
Köztisztviselők közlekedési költségtérítése
Köztisztviselők étkezési hozzájárulás
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hozzájárulása
Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulás
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és
hozzájárulás
Temetési segély
Részmunkaidőben foglalkoztattottak egyéb bérr.alá tart.saj.jutt.
Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/
Helyi önkormányzati képviselők juttatása
Felmentett munkavállalók
juttatásai
Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyezés
Személyi juttatás összesen:

2. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
Szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi hozzájárulás
Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó összesen:

35793
1116
719
600
586
0
1929
0
25
165
24
290
0
327
1964
129
3298
25
60
0
900
3090
0
150
51190

12994
996
13990
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3. Dologi kiadások
Gyógyszerbeszerzés
Irodaszer, nyomtatvány
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó
Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök
Munkaruha beszerzés
Karbantartási anyagok
Bútor, textília
Egyéb készlet beszerzés
Tisztítószer
Telefondíjak
Internet díj
Egyéb kommunikációs szolgáltatás
Bérleti és lízingdíjak
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Víz- és csatornadíjak
Számítógép, sokszorosító eszköz karbantartása
Egyéb gépek, berendezések karbantartása
Épület karbantartás
Postai levél, csomag
Hulladékszállítás
Tűzoltókészülékek, kémények ellenőrzése, gázóra hitelesítés
Vásárolt közszolgáltatás
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
Belföldi kiküldetés
Reprezentáció
Dologi kiadások összesen:

40
1060
570
0
30
440
80
0
200
1450
300
1250
422
1700
800
115
730
100
300
1000
100
350
1200
3305
142
465
16149

4. Dologi jellegű kiadások
Kamat kiadás államháztartáson kívülre (folyószámla hitel
kamata)
Munkáltató által fizetett SZJA
Különféle adók, egyéb befizetések
Dologi jellegű kiadások összesen:
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: /1+2+3+4/

0
667
2766
3433
84762
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Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság út 10.Telefon:583-400.

6. sz. melléklet

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. évre tervezett beruházásai
Ezer forintban

A FELADAT MEGNEVEZÉSE

Tervezett
előirányzat

ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel Község Napsugár
Művészeti Óvoda komplex fejlesztése
saját erő

11034

ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi úthálózat fejlesztése
saját erő

11802

ÉAOP-5.1.2./C-11 Helyi és kistérségi szintű rekultiváció (dögkút)
saját erő

5074

Gyalogátkelőhely építés /Kossúth L. út - 2 db/

1875

Autóbuszváró felújítás 2 db

1250

Jármű beszerzés START munkaprogram
SCB földmunkagép

3500

IVECO kistehergépkocsi

2500

KEOP-6.2.0/A-09-11/ Kerékpártároló építés önrész

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

526

37561
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583400.
7. számú melléklet

KIMUTATÁS
a 2012. évi közvetett támogatásokról
Ezer forintban!

Adónem

Tervezett
adóbevétel 2012ben

Közvetett
támogatás 2012ben

Iparűzési adó

15000

Kedvezmény
Adóelengedés
Mentesség

Magánszemélyek kommunális
adója

15300

Kedvezmény
Adóelengedés
Mentesség

HELYI ADÓK ÖSSZESEN

30300

Gépjárműadó

11700

M I N D Ö S S Z E S E N:

42000

580
250
82
912

Kedvezmény
Adóelengedés
Mentesség

205

Kedvezmény
Adóelengedés
Mentesség

785
250
532

450

A kedvezmény a GJT. 8. §-a alapján meghatározott környezetszennyezést csökkentő
berendezéssel ellátott gépjárművek után van elszámolva 205 eFt.
A mentesség a GJT. 5. §. F./ pontja szerinti súlyosan mozgáskorlátozott személyek után van
elszámolva 407 e Ft.
A GJT. 5. §. A./ pontja alapján a Polgármesteri Hivatal gépkocsija után 43 e Ft a mentesség.
A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1. §. /1/ bekezdése alapján kapott
felhatalmazás alapján a Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 17/2003. /XI.28./ számú önkormányzati
rendelet 5. §-a alapján meghatározott kedvezmény: 580 e Ft,mentesség 82 eFt,
6.§.mérséklés,elengedés : 250 eFt.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5083. Kengyel,Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400

8. sz. melléklet

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON LELTÁRA
/ 2012. JANUÁR 1./
adatok ezer forintban!
Sorszám

Helyrajzi szám

1./
2./

161/3
163

3./

653/1
653/1
4/15

4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./
20./
21./
22./
23./
24./
25./
26./
27./
28./
29./
30./
31./
32./
33./
34./
35./

4/30
4/32
0/16
0207
343,340/1,340/2
03
4/16,4/31
22
54
84
85
116,291,341,466,
798,1021,1079,1
254
117
160
162
170
199,321
259
354
387,573
416/1,417,434,
764,1049
436

Ingatlan megnevezése,helye

Bruttó

Nettó

Vásártér, Temető út
Közterület /játszótérnek kijelölt/
Szabadság út vége /jobb oldal/
Szántó, temetőnek kijelölt /EÁRT-ben/
Kénező kamra
Beépítetlen terület Kinizsi út
/gázfogadó és zöldterület/
Beépítetlen terület /víztorony védterület/ Kinizsi út
Beépítetlen terület /zöldterület/ Kinizsi út
Árok külterületi út mellett
Árok Cseberér
Játszótér,Szabadság u. közpark
Szolnoki országút, /külterület/
Helyi közút, Kinizsi út
Helyi közút, Vasvári út
Helyi közút, Damjanich út
járda, Zrínyi út
Helyi közút, Jókai út

--------10
---

-------------

--------19144
--2705
680
3304
1506
3076

--------15442
--1750
408
2745
1327
2535

Helyi közút,Kossuth L út

38776

24111

Mg.út Kossuth L. út mellett
Helyi közút Hunyadi út
Helyi közút Szabadság út
Helyi közút Temető út
Helyi közút Ady E. út
Helyi közút Sallai út
Helyi közút Achim út
Helyi közút Petőfi út

--2631
8243
465
10437
1303
1898
3731

--2217
5969
214
6700
839
1290
1689

9259

7014

9020
14737

6757
14485

3497

3025

1344

942

4931

3039

1241
2338
7331
---

965
1944
6340
---

2702

2211

Helyi közút Thököly út
Helyi közút Rákóczi út
Játszótér Rákóczi út

521,719,835,998,
1111,1215
Helyi közút Bajcsy-Zs út
572
Helyi közút Táncsics út
613,904,960,694,
1152
Helyi közút, Arany J. út
340/1
Autóbuszváró
Helyi közút Rózsaköz
616
639,666,930,1173 Helyi közút József A. út
654
Helyi közút /kénező mellett/
706,869,979,
1129,1201
Helyi közút Széchenyi út

31

36./
37./
38./
39./
40./
41./
42./
43./
44./
45./
46./
47./
48./
49./
50./
51./
52,/
53./
54./
55./
56./
57./
58./
59./
60./
61./
62./
63./
64./
65./
66./
67./
68./
69./
70./
71./
72./
73./
74./
75./
76./
77./
78./
79./
80./
81./
82./
83./
84./
85./
86./

710
751
941
1038
1200,1287
1212,1240,1247,
1265,1270
1426
1427,1412
1449
1450
1468,1541
1495,1503,1505
1513
1542
1036
038/3
1271
1300
615
1174
169
016
0207
0115
409
0159
707/2
018/12
041/3
42
011,026/3,0208/5
,0209,0211
118/1
026/4
36
113
132
0144/2
119
0157/2
062/4
0153/15,0153/8
0160/2
0174
0179
0180
0182
0189
026/23
035,034,037/5
,037/9,037/10
037/15

Helyi
Helyi
Helyi
Helyi
Helyi

közút, Bartók Béla út
közút Dózsa Gy. út
közút, Béke út
közút, Ságvári út
közút, Vörösmarty út

Helyi közút Kolozsvári út
Helyi közút Bagimajor névtelen
Helyi közút Mikszáth út
Helyi közút Kaffka M. út
Járda Felszabadulás út
Helyi közút Április 4. Út
Helyi közút Tóth Á. út
Játszótér /Tóth Árpád út
Helyi közút Május 1 út
Helyi közút Radnóti út
Játszótér Ságvári út
árok 4629 sz. út mellett
szilárd hulladék lerakó telep
tervezett erdősáv / Thököly út szemetes/
anyaggödör Petőfi út
belvízcsatorna /József A. út/
temető /régi/
árok
árok
Szélmalom /műemlék/ Bagimajor
Piactér
Sportpálya
Bartók Béla út
mg. Út /Béke Tsz/
mg. Út /Béke Tsz/
mg. Út /Béke Tsz/
mg út Ürgehát és a Derzsigát között
csatorna /Kossuth út vége/
árok
csatorna /Szolnoki o.úttól-Hékiág felé/
csatorna
csatorna /Erzsébeti erdőtől Bagimajor felé/
árok /halastó között/
mg. Út /Martfű felé/
csatorna /Sportpályától a halastó felé/
árok /volt vadászház után/
csatorna /Kossuth út-halastói út/
árok /Sportpályától a kénező felé/
csatorna /halastó mellett Rfalva felől/
árok /halastó között/
csatorna /halastó között/
csatorna /halastó között/
csatorna /halastó között/
mg út /Ürgehát/
mg út /Ürgehát/
mg út /Ürgehát és a vasút között/

1728
5732
62
2489
1037

1519
4410
42
1809
876

---

---

--847
--110
2028
1054
16063
1953
1419
------35
----------7831
2204
1980
50
472
274
2939

--459
--94
1435
694
15789
1251
1237
------35
----------7201
1597
1670
44
472
274
2939

2939

2939

349
373
121
641
396
89
532
689
838
797
157
472
28
277
639
342
1805

349
373
121
641
396
89
532
689
838
797
157
472
28
277
639
342
1805

1675

1675

43

43
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87./
88./
89./
90./
91./
92./
93./
94./
95./

96./
97./

98./
99./
100./
101./

102./
103./
104./
105./
106./
107./
108./
109./
110./
111./
112./
113./
114./
115./
116./
117./
118./
119./
120./
121./

037/31
mg út
mg út
040/2
043
mg út
mg út
046
049,048/10,052,0
56,060
mg út
mg út
063
065,066,070,
077/4
mg út
mg út
079/10
083,081/30,081/31mg út
085,086/17,087,0
91,095/1,095/2,0
95/3,099/1
mg út
mg út
0103,0126
0106,0111,0114/
6,0114/12,0114/1
mg út
5,0116
0112
mg út
0121,0123
mg út
mg út
0133/1
0140/7,0140/5,01
40/12,0142/12,01
mg út
42/15
0145
mg út
mg út
0175
0176/3
mg út
0177
mg út
mg út
0184
0146,0152
mg út
0151
mg út
mg út
0154
0163/8
mg út
mg út
0163/10
mg út
0163/12
0158,0165
mg út
0172/1,0173/14 mg út
0195
mg út
0201,0204
mg út
mg út
092/24
0150/6
mg út
0166
töltés
töltés
0170

/vasút mellett ürgeháti oldalon/
/Újkút Dűlő/
/Ungvári földek/
/Kengyel-Kétpó között/
/Ungvári földek és Polgárhalom között/
/vasút mellett Polgárhalom oldal/
/Dózsa Tsz. Körül/
/Szöllőút folytatása/
/Szöllőút/

/Polgárhalom/
/Polgárhalom R.újfalu felé/

/Polgárhalom R.újfalu felé/
/Polgárhalom/
/Martfű felé/
/Bagimajor/

/Halastó körül/
/Halastó Rfalva körül/
/Halastó Rfalva körül/
/Halastó Rfalva körül/
/Halastó Rfalva körül/
/Halastó Rfalva körül/
/Halastó között/
/Halastó között/
/Halastó között/
/Halastó között/
/Halastó között/
/Halastó között/
/Halastó között/
/Sporttelep után/
/Derzsigát Szolnoki rész/
/Sporttelep után/

/Sporttelep után/
/Sporttelep után/

ÖSSZESEN:
Üzemeltetésre átadott:
1./
614

Köztemető

ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN:
FORGALOMKÉPTELEN VAGYON ÖSSZESEN

425
445
476
1494

425
445
476
1494

3518

3518

231

231

9685

9079

349
26106

349
24589

4347

4347

855

855

2729

2729

287
795
68

287
795
68

1862

1862

15341
360
397
485
351
1380
675
281
166
22
21
16258
198
326
1487
374
102
221
254

14381
360
397
485
351
1380
675
281
166
22
21
15239
198
326
1487
374
102
221
254

310189

259276

2082

1345

2082

1345

312271

260621

33

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5083. Kengyel,Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400

8/a sz. melléklet

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KORLÁTOZOTTAN FORGALOM KÉPES VAGYONLELTÁRA
/ 2012. JANUÁR 1./
adatok ezer forintban!
SorszámHelyrajzi

1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./
20./
22./
23./
24./
25./

szám Ingatlan helye

013
1504
02
2504
0176/2
086/27
0140/11
086/26
435/1
347/1
386/4
382
386/3
1202
468/1
386/5
371/1
408/2
371/3
383
086/27
920,921,2504,
1073
08/112
0107

megnevezése

Bruttó

Nettó

Szajol-Kengyel határút mellett
Tóth Á. út beépítetlen terület

erdősáv
játszótér
Kolozsvári út -Szolnoki o.út tartalék lakóterület
Április 4. Út
tartalék lakóterület
OFI major mellett
felhagyott temetkezési hely
Pedagógus föld
szántó
Dögtér, dögkút
Pedagógus föld
szántó
Kossuth út 100.
Általános Iskola
Kossuth út 48.
Általános Iskola
Petőfi út
Óvoda
Achim út
Óvoda
Petőfi út /óvoda mellett/
beépítetlen terület
Széchenyi út /tart. lakóter/ beépítetlen terület
Kossuth út 139.
Orvosi rendelő és védőnői szolg.
Petőfi út 1.
Gyermekorvosi rend. és szolg. lakás
Szabadság út 10.
Polgármesteri Hivatal
Kossuth út 98.
Műv ház és Könyvtár
Achim A. út. 3
Klub helyiség
Állatorvosi szolgálati lakás
Achim A. út 14.
Termálkút

726
--271
90
--576
1001
145
36655
10189
5930
7268
--84
81885
4385
12592
21720
351
438
5945

726
--271
90
--576
688
145
21447
5748
4036
4644
--84
78983
2829
7847
16049
167
158
4117

Szociális bérlakások

27799

22868

15
297

15
297

218362

171785

9738
20461

8135
14340

30199

22475

248561

194260

Derzsigát
Erdő

szántó, külterület

ÖSSZESEN :
Üzemeltetésre átadott:
1./
270
Sallai út 16.
2./
232
Kossuth út 81-83.

Családsegítő szolg.fogorvosi rendelő

Idősek Otthona

ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN:
KORLÁTOZOTTAN FORGALOM KÉPES VAGYON ÖSSZESEN :
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5083. Kengyel,Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400
8/b sz. melléklet
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FORGALOMKÉPES VAGYON LELTÁRA
/ 2012. JANUÁR 1./
adatok ezer forintban!
Sorszám

1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./
20./
21./
22./
23./
24./
25./
26./
27./
28./
29./
30./
31./
32./
33./
34./
35./
36./
37./
38./
39./
40./
41./
42./
43./
44./

Helyrajzi szám
4/6
4/25
4/27
410
923/2
925
944
947/1
947/2
1119/8
1119/9
1119/10
1119/11
1136/1
1136/2
1137
1142
1143
1156
1159
1160
1161
1164
1165
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190

Ingatlan megnevezése,helye
Kinizsi P. út
Kinizsi P. út
Kinizsi P. út
Thököly út 27/a
József A. út 30.
József A út 48.
József A. út 64.
József A. út 64.
József A. út 46.
Széchenyi út
Széchenyi út
Széchenyi út
Széchenyi út
Széchenyi út 73.
Széchenyi út 75.
Széchenyi út 79.
Arany J. út 118
Arany J. út 116.
Arany J. út 105.
Arany J. út 111.
Arany J. út 113.
Arany J. út 115.
József A. út 66.
József A. út 64.
József A. út 84.
József A. út 82.
József A. út 80.
József A. út 78.
József A. út 76.
József A. út 74.
József A. út 53.
József A. út 55.
József A. út 57.
József A. út 59.
József A. út 61.
József A. út 63.
József A. út 65.
József A. út 67.
József A. út 69.
József A. út 71.
József A. út 73.
József A. út 75.
József A. út 74.
József A. út 79.

építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési
építési

telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek
telek

Bruttó
105
110
110
194
55
122
104
64
64
74
74
74
74
64
64
66
109
115
117
119
118
109
118
116
111
116
117
122
129
126
122
121
121
121
120
120
121
117
121
119
118
119
117
117

Nettó
105
110
110
194
55
122
104
64
64
74
74
74
74
64
64
66
109
115
117
119
118
109
118
116
111
116
117
122
129
126
122
121
121
121
120
120
121
117
121
119
118
119
117
117

35

45./
46./
47./
48./
49./
50./
51./
52,/
53./
54./
55./
56./
57./
58./
59./
60./
61./
62./
63./
64./
65./
66./
67./
68./
69./
70./
71./
72./
73./
74./
75./
76./
77./
78./
79./
80./
81./
82./
83./
84./
85./
86./
87./
88./
89./

József A. út 81.
József A. út 85.
József A. út 87.
József A. út 89.
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Bajcsy-Zs. út
Kossuth út 283.
Kolozsvári út 114.
Kolozsvári út 116.
Kolozsvári út 118.
Kossuth út 285.
Kossuth út 289.
Kolozsvári út
Kolozsvári út
Kolozsvári út
Kolozsvári út
Kolozsvári út
Kossuth út
Kossuth út 196.
Kossuth út 198.
Kossuth út 204.
Kossuth út 205.
Kolozsvári út
Thököly út 120.
Április 4. Út
Április 4. Út 2
Április 4. Út
Április 4. Út
Április 4. Út
Április 4. Út
Rákóczi út

1191
1195
1196
1197
1205/2
1205/3
1205/4
1205/5
1205/6
1207
1208
1214
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1223
1224
1239
1241
1242
1243
1244
1246
1248
1249
1250
1252
1253
1260
1261
1262
1266
1267
1269
1297
1472
1471
2505
2506
2507
2508
707/9

építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek
építési telek /iskola mellett/
/volt iskola/
tartalék lakóterület
tartalék lakóterület
tartalék lakóterület
tartalék lakóterület
Gépállomás épület és telek

92
116
115
116
74
74
74
74
88
110
112
114
110
119
109
126
115
120
123
109
115
103
106
109
134
102
111
122
130
205
237
114
117
116
125
122
68
37
57
18389
82
98
121
46
6519

92
116
115
116
74
74
74
74
88
110
112
114
110
119
109
126
115
120
123
109
115
103
106
109
134
102
111
122
130
205
237
114
117
116
125
122
68
37
57
15848
82
98
121
46
6224

34309

31473

45493

39875

ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN:

45493

39875

FORGALOMKÉPES VAGYON ÖSSZESEN:

79802

71348

ÖSSZESEN :
Üzemeltetésre átadott:

1./

8516,6384/5,19611/3,19802,2110/3,029/40,0
Kétpói Hulladéklerakó
160/45, idegen
önkorm.tulajdoni részaránya
ter.,029/38,029/37,029/39,029/41
1,9128%

Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400

9. számú melléklet

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI

FINANSZÍROZÁSI TERVE
Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

I.

II.

III.

5623
8960

8660
7840

6112

9412

10621
4010
745
11430
5850
7055
990
4678
6000

IV.

HAVONKÉNTI
ÜTEMEZÉS
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

XII.

8053
8184

9281
4010

8604

10935

15541
4268
746
16840

990
4679

3080
990
4678

924
4681

125
23681
54316

9974
42948

4675
47675

18681
4860
10067

18546
4734
9177

17203
3045
7128

125
7426
12782
376

125
9990

240
7287

377

377
2838
9557

51981 54316 42948
0
0
0

47675
0

Összesen

BEVÉTELEK
1./ Normatív állami támogatás
2./ Normatív kötött felhasználású
3./ Központosított előirányzat
5./ Személyi jövedelemadó
6./ Gépjármű adó
7./ Helyi adó
8./ Intézményi működési bevétel
9./ Támogatás értékű működési bevétel
10./Támogatás értékű felhalmozási bevétel
11./ Munkált. kölcsönmegtérülés
12./ Hitelfelvétel
BEVÉTELEK Ö S S Z E S E N:

990
1197

990
1190

125
46062
69069

5945
34037

51379

KIADÁSOK
1./ Személyi juttatás
2./ Munkaadót terhelő jár. és szoc.hozzáj. adó
3./ Dologi és dologi jellegű kiadás

15241
3890
9177

14205
3626
9177

15208
3881
9177

6660
170

6858
170

537
7426
5281
1130

4./ Felhalmozási célú pénzeszk.átad.lakosságnak

5./ Társadalmi szervek támogatása
6./ Társadalmi és szocpol. Juttatás
7./ Felhalmozási kiadás

8/ Támogatás értékű működési kiadás
9./ Tartalék
10./ Hitel törlesztés
KIADÁSOK Ö S S Z E S E N:
BEVÉTELEK-KIADÁSOK KÖZÖTTI ELTÉRÉS:

33932
69069
0

8053
4010

9281
10610

8722
8184

8723
8184

9956

9282
8184
747
9956

8557

990
4680

9500

9500

13110
990
4679

990
4680

983
4679

983
4678

48626

23051
56890

125
6025
38218

8277
40345

14175
3618
9177
80
125
7426
4189
376

14175
3618
9177

21890
5584
9384

16821
4294
9176

16821
4293
8067

530
7426
3884
377

125
7426
12106
376

125
7426

556
10231

18586
4836
8287
80
125
7426

377

377

377

39166
0

48626
0

56890
0

38218
0

40345
0

125
12751
39166

8739

34037
0

51379
0

9439

10621
10610
745
11430
5850
7055
990
4680

51981

12265

112461
87054
2983
122232
11700
30300
11800
49179
6000
500
140441
574650
0
0
201552
50279
107172
160
2610
93005
38582
4520
2838
73932

574650
0

Kengyel Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete
5083. Kengyel, szabadság út 10. Tel: 56/583-400.

10. sz. melléklet

2012. évben Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

BEVÉTEL
Pályázati
Saját
támogatás forrás

ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel
Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex
fejlesztése /Nyert pályázat/

99306

ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi úthálózat
fejlesztése /Elbírálás alatt/

207630

Martfű-Kengyel között

Adatok Ezer forintban
KIADÁS
Összesen

11034

/23070/
Kengyelre
eső önrész

110340

110340

230700

230700

11802

ÉAOP-5.1.2./C-11 Helyi és kistérségi szintű
rekultiváció (dögkút) /Elbírálás alatt/

96400

5074

101474

101474

KEOP-6.2.0/A-09-11 Kerékpártároló építése
/Elbírálás alatt/

10000

526

10526

10526

4552

240

4792

4792

417888

28676

457832

457832

KEOP-6.1.0/A-09-11 Fenntarthatóbb
életmód
ÖSSZESEN:

Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400.

11.számú melléklet

Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek
2012. évre engedélyezett létszámkerete
____________________________________________________________________________________________________

Intézmény megnevezése

1.

Státusz

2011.dec.31 záró
létszám
Teljes
Rész
munkaidőben fogl.

Csökkenés

Növekedés

2012.évi engedély.
létszám
Teljes
Rész Teljes
Rész
munkaidőben fogl.
munkaidőben fogl.

Teljes
Rész
munkaidőben fogl.

Napsugár Művészeti Óvoda

2.

óvónő
dajka
óvodatitkár
karbantartó
konyhalány

9
5
1
15

1
1
2

-

-

-

-

9
5
1
15

1
1
2

pedagógus
szabadidő szervező
iskolatitkár

22
1
1

-

1
-

-

-

- -

22

-

takarító
konyhalány

3
27
1

2
2
-

1 -

-

-

-

3
26
1
1
2 -

Napsugár Művészeti Óvoda összesen:
Általános Művelődési Központ
- Kossuth Lajos Ált. Iskola

Általános Iskola Összesen:
- Művelődési Ház

takarítónő

-

szabadidő szervező
Művelődési Ház Összesen:

1
1

1

-

1
2
2
-

-Közművelődési Könyvtár
könyvtáros
3.

230

Általános Művelődési Központ össz:
Polgármesteri Hivatal
polgármester
jegyző
ügyintézők
fizikai alkalmazott

-

1
1
13
1
16

Polgármesteri Hivatal összesen:
4. Önkormányzat

2

1 -

-

-

-

-

-

-

230

1 -

- -

-

1
1
13
1
16

-

2

-

Védőnői Szolgálat
védőnő
takarítónő

2
-

1

-

-

-

-

2
-

1

háziorvos
körzeti ápoló

1
1

-

-

-

-

-

1
1

-

karbantartó
piacfelügyelő

2
-

1

-

-

-

-

2
-

1

6

2

-

0

-

6

2

67

6

-

1

67

6

Háziorvosi Alapellátás

5.
Város és Községgazdálkodás

Önkormányzat összesen:
MINDÖSSZESEN:

1

Közfoglalkoztatás a foglalkoztatási terv alapján:
START munkaprogram

Hosszú távú foglalkoztatás

Közcélú foglalkoztatás

Prémium évek programban résztvevők:
Kossuth Lajos Általános Iskola
Napsugár Művészeti Óvoda

11 hó

30 fő 8 órás foglalkoztatása

11 hó
8 hó
3 hó

1 fő 8 órás
4 fő 6 órás
4 fő 6 órás

1 fő

takarítónő

2010.01.01

1 fő

óvónő

2009.06.15

foglalkoztatása
foglalkoztatása
foglalkoztatása

-

K en g y el K öz s é gi Ö nk or m á n yz at K é pv ise lő -tes tü le te
5 0 8 3. K en g ye l, Sza b ad s á g út 1 0 . T e l: 5 6/5 8 3 -4 0 0 .

1 2 .sz á m ú m e llé k le t

K EN G YEL KÖ Z SÉ G I Ö N K O R M ÁN Y Z AT

Sz.

Kiemelt
előirányz.

szám

Előirányzat
csoport

szám

Alcím

Cím szám

C ÍM R E N D J E

C í m n é v

Alc ím n év

Elő irá n y za t c s o p or tn év

E z er fo rintb a n!

Kie m e lt el őir á n yz a t
K ia dá s

1

20 1 2 . é vi e lő irá n yza t
S aját
b e v é te l
Tá m o g atá s

P o lgá rm e steri H iv a ta l
1

8 47 6 2
Mű k ö d é s i k ö lts ég v e tés

1
2
3

Sz e m é lyi ju tta tás
M un k a a d ó t te rh .j ár.é s s z oc .h j.a d ó
D o lo g i k ia dá s
1 . C ím ö s s z es en :

5 1 19 0
1 3 99 0
1 9 58 2
8 4 76 2

N ap s u g á r M ű vé s ze ti Ó vod a

2
1

8 47 6 2
1 8 14

6 12 1 9

1 8 14

6 12 1 9

3 0 00

1 0 22 8 4

3 0 00

1 0 22 8 4

4 58

73 8 9

4 58

73 8 9

1 47

65 6 6

1 47
3 6 05

65 6 6
1 1 62 3 9

Mű k ö d é s i k ö lts ég v e tés
1
2
3

Sz e m é lyi ju tta tás
M un k a a d ó t te rh .j ár.é s s z oc .h j.a d ó
D o lo g i k ia dá s
2 . C ím ö s s z es en :

3 4 62 9
929 4
1 9 11 0
6 3 03 3

K e ng y eli Á ltalá n o s M ű ve lő dé si Kö z p o nt
Ko s s u th L a jo s Általán o s Isk o la
Mű k ö d é s i k ö lts ég v e tés

3
1
1
1
2
3

Sz e m é lyi ju tta tás
M un k a a d ó t te rh .j ár.é s s z oc .h j.a d ó
D o lo g i k ia dá s
1. Alc ím ö s s ze s e n:

6 3 16 4
1 6 75 8
2 5 36 2
1 0 5 28 4

J ózs e f Attila M ű v e lő dé s i H á z
Mű k ö d é s i k ö lts ég v e tés

2
1
1
2
3

Sz e m é lyi ju tta tás
M un k a a d ó t te rh .j ár.é s s z oc .h j.a d ó
D o lo g i k ia dá s
2. Alc ím ö s s ze s e n:

391 8
105 8
287 1
784 7

Kö zsé g i Kö z m űve lő d é s i Kö ny v tá r
Mű k ö d é s i k ö lts ég v e tés

3
1
1
2
3

Sz e m é lyi ju tta tás
M un k a a d ó t te rh .j ár.é s s z oc .h j.a d ó
D o lo g i k ia dá s
3. Alc ím ö s s ze s e n:
3 . C ím ö s s z es en :

383 7
103 6
184 0
671 3
1 1 9 84 4

Kiemelt
előirányz.
Sz.

Előirányzat
csoport
szám

Alcím
szám

Cím szám

4

C ím n év

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat

2012. évi előirányzat
S aját
bevétel
Támogatás
Kiadás

K engyel Községi Önk ormányzat
1

Út, autópálya építés
2

Felhalmozási kiadás
2

Beruházás

11802
11802

Beruházás

11034
11034

1. alcím összesen:

2

Lakó és nemlakó épület építése
Felhalmozási kiadás

2
2

2 alcím összesen:
3

Folyadék szállítására s zolgáló k özműépítés

3

Pénzeszköz átad.
1

Műk ödési célú tám.
3. alcím összesen:

4

800
800

Egyéb máshova nem sorolható építmény építése
Felhalmozási kiadés

2
2

Beruházás
4. alcím összesen:

5

8725
8725

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, felújítása
Működési költségvetés

1
3

Dologi k iadás
5. alcím összesen:

762
762

Sz.

előirányz.

Kiemelt

szám

csoport

Előirányzat

szám

Alcím

Cím szám

C í m n é v

A lc í m n é v

E lő irá n y z a t c s o p o r t n é v

K ie m e lt el ő ir á n yz a t
K ia d á s

6.

La k ó in g at la n b ér b e a d á s a , ü z e m e lt e t é s e
M ű k ö d é s i k ö lt s é g v e t é s

1
3

D o lo g i k ia d á s
6. a lc í m ö s s z e s e n :

7.

2 0 1 2 . é v i e lő ir á n yz a t
S aját
b e v é te l
T á m o g a tá s
1 2 29
2 00 7
2 00 7

N e m la k ó in g a tla n b é r b e ad á s a , üz e m e lt e t é s e
M ű k ö d é s i k ö lt s é g e k

1
3

3 7 74
D o lo g i k ia d á s

7. a lc í m ö s s z e s e n :
8.

1 2 29

97 9
97 9

3 7 74

Ö nk o r m á n y z a t i jo g a lk o t á s
M ű k ö d é s i k ö lt s é g v e t é s

1
3

D o lo g i k ia d á s

5 15 0
5 15 0

D o lo g i k ia d á s

88 9
88 9

D o lo g i k ia d á s

34 0
34 0

D o lo g i k ia d á s

2 75 0
2 75 0

D o lo g i k ia d á s

6 26 7

R é s z v é n y v á s á r lá s

1 02 1

8. a lc í m ö s s z e s e n :
9.

Z ö ld t e r ü le t e k k e ze lé s e
M ű k ö d é s i k ö lt s é g v e t é s

1
3
9. a lc í m ö s s z e s e n :
10.

N e m z e t i ü n n e p e k p r o g ra m ja i
M ű k ö d é s i k ö lt s é g v e t é s

1
3

10 . a lc í m ö s s z e s e n :
11.

K ie m e lt á lla m i é s ön k o r m á n y z a t i r e n d e z v é n y e k
M ű k ö d é s i k ö lt s é g v e t é s

1
3

11 . a lc í m ö s s z e s e n :
12.

K ö z v ilá g í t á s
M ű k ö d é s i k ö lt s é g v e t é s

1
3
2

F e lh a l m o z á s i k ö lt s é g v e t é s
3
12 . A lc í m ö s s z e s e n

13.

7 28 8

V á ro s é s k ö z s é g g a z d á lk o d á s m . n . s . s z o lg á lt a t á s
M ű k ö d é s i k ö lt s é g v e t é s

1
1
2
3

8 26
S z e m é lyi ju t t a t á s
M u n k a a d ó t t e r h .j á r . é s s z oc . h j. a d ó
D o lo g i k ia d á s

13 . A lc í m ö s s z e s e n :

3 86 9
1 04 4
2 95 2
7 86 5

8 26

Sz.

előirányz.

Kiemelt

szám

csoport

Előirányzat

Címszám

Alcímszám

14.
3
1

15.

Cí m n é v

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat

Önkormányzat valamint kistérs.társulás elszámolásai
Pénzeszköz átadás
Működési célú támogatás
14. alcím összesen:

2012. évi előirányzat
Saját
Kiadás
bevétel
Támogatás
164232
202498
3720
3720

Finanszírozási műveletek elszámolásai
Működési költségvetés

1
3
4

1.
5

17.

Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveivel
Működési költségvetés
Intézményfinanszírozás
16. alcím összesen:

6900
73932
80832

140441

262220
262220

Háziorvosi alapellátás
1

202498

140441
Dologi kiadás
Hitel visszafizetés

15. alcím összesen:
16.

164232

8736
Működési költségvetés

1
2
3

Személyi juttatás
Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó
Dologi kiadás
17. alcím összesen:

18.

6109
1649
1546
9304

8736

Háziorvosi ügyeleti ellátás
Működési költségvetés

1.
3.

Dologi kiadás
18. alcím összesen:

19.

1441
1441

Ifjúság, egészségügyi gondozás
Működési költségvetés

1.
1
2
3

182
Személyi juttatás
Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó
Dologi kiadás

19. alcím összesen:
20.

72
19
91
182

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás
Működési költségv etés

1
1
2
3

5444
Személyi juttatás
Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó
Dologi kiadás

20. alcím összesen:
21.

5467
1476
792
7735

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások
Pénzeszköz átadás

3
1

Működési célú támogatás

88705
88705

Működési célú támogatás

4200
4200

21. Alcím összesen:
22.

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Pénzeszköz átadás

3
1

22. alcím összesen:

182

5444

Sz.

előirányz.

Kiemelt

szám

csoport

Előirányzat

Alcímszám

Címszám

23.

Cí m n é v

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat

2012. évi előirányzat
Saját
Kiadás
bevétel
Támogatás

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
Pénzeszköz átadás

3
2

500
Felhalmozási célú támogatás

23.alcím összesen:
24.
1
3
3
1

25.
1
3

26.

Önkormányzati, ifjúsági kezdeményezések és programok tám.
Működési költségek
dologi kiadás
Pénzeszköz átadás, egyéb tám.
Működési célú támogatás
24. alcím összesen:
Idősügyi Önk.kezdeményezések,programok, valamint tám.
Működési költségvetés
Dologi kiadás
25. alcím összesen:

160
160

500

855
100
955

226
226

Civil szervezetek támogatása
Pénzeszköz átadás

3
1

27.
3
1

28.

26. alcím összesen:

Működési célú támogatás

1610
1610

Versenysport tevékenység támogatása
Pénzeszköz átadás, egyéb tám.
Működési célú támogatás
27. alcím összesen:

1000
1000

Szabadidősport tevékenység, és támogatása
Működési költségvetés

1
3

Dologi kiadás
28. alcím összesen

29.

1000
1000

Köztemető fenntartás és működtetés
29.alcím összesen:

30.
1
1
2
3
2
3

31.

552
552

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb idejű foglalkoztatása
Működési költségek
Személyi juttatás
Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó
Dologi kiadás
Felhalmozási kiadások
Beruházások
30.alcím összesen:

40817
29297
3955
2332
6000
41584

40817

Fejezeti és általános tartalékok
Működési költségvetés

1
6

Tartalék
31. alcím összesen
4. Cím összesen:

CÍMEK
MINDÖSSZESEN
Intézményfinanszírozás miatti halmozódás

3966
3966
569231

311554

257677

836870
316973
519897
-262220
-262220
∑ :
574650
316973
257677
Az intézményfinanszírozás miatt a bevételek között a támogatások összege 262220 eFt halmozódást tartalmaz, ugyanezen összeg a kiadási oldalon is halmozott adatként
megjelenik.

IV. NAPIREND:
A 347/1 hrsz-ú ingatlanrésznek a 371/1 hrsz-ú ingatlanhoz történő csatolására
vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el.
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság a 347/1 hrsz-ú ingatlanrésznek a 371/1 hrsz-ú ingatlanhoz történő
csatolására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és ebben szereplő 2. változatot
ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Dr. Fekete Nóra jegyző elmondja, hogy az általános iskola várhatóan 2013. január 1től az állam tulajdonába kerül. Az ingatlanokat fel lehetne használni műhely vagy
munkahely teremtés lehetőségére is.
Ezután a polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel Kovács Gyula és Kozák Ferencné képviselő tagok.
A kérdésre Dr. Fekete Nóra adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselőtestület elfogadott.
Hozzászólások:
Németh Lajos elmondja, hogy sajnos nem lehet tudni mi lesz az általános iskola
sorsa. A kis iskolában két osztály maradt, de innen már két osztályt áthelyeztek az
emeletes iskolába.
Kozák Ferencné véleménye szerint ki lehetne alakítani ezen a területen lévő
szolgálati lakásból az iskolának egy irodát és egy vizesblokkot.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a 347/1 hrsz-ú
ingatlanrésznek a 371/1 hrsz-ú ingatlanhoz történő csatolásáról szóló írásos
előterjesztésben szereplő 2. változat elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal és 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
2/2012./II.23./ Kt.
Határozat
347/1 hrsz-ú ingatlanrésznek a 371/1 hrsz-ú ingatlanhoz történő csatolásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 347/1 hrsz-ú ingatlanon lévő 1. sz. épületet (szolgálati lakás, 2 db
tanterem) a hozzá kapcsolódó telekrésszel a 371/1 hrsz-ú
Polgármesteri Hivatal épületéhez csatolja.
A megosztási,- telek egyesíti vázrajzot elkészítteti, az ingatlan
nyilvántartáson átvezetteti.
Az iskola 2. sz. épületét társasházzá nyilvánítja.
Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Irattár

45

V. NAPIREND:
Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről szóló 16/2011.(X.13.)
számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó tervezethez az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
épített örökség és természeti környezet helyi védelméről szóló 16/2011.(X.13.)
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 épített örökség és természeti
környezet helyi védelméről szóló rendelet-tervezetet.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyöntetű
vélemény alapján az alábbi rendeletet alkotta:
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012.(II.24.)
Önkormányzati rendelete
Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről alkotott
16/2011.(X.13.) sz. rendeletének módosításáról, kiegészítéséről
1.§.
(1)A rendelet 1.§.(3)bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szabályozás lép:
(3)A helyi védelem feladatai
A különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi , táji,
építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti , művészeti, műszaki,-ipariagrár szempontból védelemre érdemes értékek számbavétele,
meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása,megőrzése, megőriztetése és
a lakossággal történő ismertetése, a védett értékek károsodásának
megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.
(2)A rendelet 1.§.-át az alábbi (4) bekezdéssel egészíti ki
(4)A helyi védelem fajtái
a)Helyi területi védelem
-a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód,az
építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy
növényzet),
-a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép),
-a település táji környezete (a település megjelenése a tájban,
hagyományos művelési mód, növényzet és természetes környezet),
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-a településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái,
anyagai, színvilága együttesen)
védelmére terjed ki.
b) A helyi területi védelem a műemléki környezetet (MK) közvetlenül határoló
terület, valamint a műemléki jelentőségű terület (MJT) közvetlen környezetére
is kiterjeszthető.
c) A helyi egyedi védelem
-az építmény (épület és műtárgy) vagy ezek együttese egészére vagy
valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.),
-az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes
növényzetére,
-szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére,
-egyedi tájérték védelmére
terjedhet ki.
2.§
A rendelet 3. §-ának „a 9/1998.(IV.3.)KTM rendelet 5.§(1)e.) szerinti”
szövegrészét hatályon kívül helyezi.
3.§.
(1)A rendelet 7.§.(1) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
7.§.(1) A helyi védelem alatt álló értékről
nyilvántartást kell vezetni
66/1999.(VIII.13.)FVM rendelet 8.§.-a szerinti tartalommal.
(2)A rendelet 7.§.(3).bekezdését hatályon kívül helyezi.
4.§.
A rendelet 8.§.(1) bekezdéséből a
” a műemlékvédelemről szóló törvény szerinti módon” szövegrészt hatályon kívül
helyezi.
5.§.
(1)A rendelet 10.§. alcíméből a „védettségi kategóriák és „szövegrészt hatályon
kívül helyezi.
(2)A rendelet 10. § e)pontjának Az indokolt áthelyezések kezdetű mondatából a
városi szó törlésre kerül.
(3)A rendelet 10.§.(1).bekezdés f) pontját hatályon kívül helyezi.
6.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazni kell.
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K e n g y e l , 2012. február 23.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

VI. NAPIREND:
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
rendelet módosítására készült rendelet-tervezethez az alábbi szóbeli kiegészítések
hangzottak el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
Képviselő- testületnek.
Németh Lajos: elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezetet a beterjesztett
formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezet elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a következő
rendeletet alkotta:
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló
15/2011. (IX. 01.) Önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
Az Ör. 1.§ (4) bekezdés a.) pontjában található „ Magyar Köztársaság” helyébe a
Magyarország szövegrész kerül.
2. §
Az.Ö.r. 2.§- ban található „a lakásfenntartási támogatásra„ vonatkozó szövegrész
hatályát veszti.
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3. §.
Az Ör. 3.§ (3) bekezdés dc.) pontja „ Az öregségi nyugdíj legkisebb összegét
meghaladó részét” szövegrész helyébe a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
összegét meghaladó részét szövegrész kerül.
4. §
Az Ö.r. 7.§- a hatályát veszíti és helyébe a következő szöveg kerül.
Kengyel Község Jegyzője kérelemre normatív lakásfenntartási támogatást állapít
meg az Sztv. 38.§ (2)-(8) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megjelelő
jogosultaknak.
5. §
Az Ö.r. 1 számú melléklete hatályát veszíti.
6. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
K e n g y e l , 2012. február 23.
Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

VII. NAPIREND:
Az iskolai beiratkozás időszakának meghatározására vonatkozó előterjesztéshez az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Németh Lajos: elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel Varga Márta képviselő tag.
A kérdésre Kozák Ferencné és Németh Lajos adott választ, melyet a kérdést feltevő
és a Képviselő – testület elfogadott.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné elmondja, hogy a ebben az évben 35 kis gyermek lesz tanköteles
tanuló az első évfolyamra.
Ezután a polgármester szavazásra bocsátja az iskolai beiratkozás időszakának
meghatározásáról szóló előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

7

igenlő

szavazattal,
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
3/2012.(II.23.) Kt.
Határozat
Az iskolai beiratkozás időszakának meghatározására
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 66. § (6) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva – a tanköteles tanulók első évfolyamára történő
beiratkozás időszakát 2012. április hónapra határozza meg.
Felhívja az ÁMK igazgatójának figyelmét, hogy a beiratkozás
időpontját határozza meg, és gondoskodjon annak közhíreléséről.
Határidő: 2012. március 19.
Felelős: Németh Lajos ÁMK igazgató
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. ÁMK
4. Irattár
VIII. NAPIREND:
A Kengyeli Általános Művelődési Központ igazgatói pályázatának közzétételére
vonatkozó írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Németh Lajos: elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a Kengyeli Általános
Művelődési Központ igazgatói pályázatának közzétételéről szóló előterjesztés
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazat mellett, ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta:
4/2012.(II.23.) Kt.
Határozat
A Kengyeli
közzétételéről

Általános

Művelődési

Központ

igazgatói

pályázatának

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kengyeli
Általános Művelődési Központ igazgatói megbízására
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A közzététel határideje:
a.
Az Oktatási és Kulturális Közlöny
Szerkesztőségébe: azonnal
b. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ honlapján: 2012. március 14.
Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző
2. A pályázat feltételeit a
tartalmazzák.

határozat mellékletében

szereplő hirdetmények

3. A pályázat közzétételéről, a pályázati eljárás törvényes lebonyolításáról, az
elbíráláshoz szükséges egyeztetési, véleményezési eljárások lefolytatásáról a
jegyző gondoskodik.
Határidő: 2012. június 30.
4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§ (6)
bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő szakmai bizottság tagjaira (legalább
három fő) javaslatot kell tenni 2012. április 5-ig. A szakmai bizottságról a
Képviselő-testület 2012. áprilisi rendes ülésén dönt.
5. A szakmai bizottság tagjaira a javaslatot Nagy Szilárd polgármesternek kell
benyújtani írásban a Képviselő-testület tagjainak.
Erről értesülnek:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztősége
4. Irattár
Melléklet a 4/ 2012.(II.23.) Kt. határozathoz

Kengyel Község Polgármesterétől
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
Tárgy: igazgatói pályázat közzététele
Oktatási és Kulturális
Közlöny Szerkesztősége
Budapest V.
Szalay út 10-14.
tel: 06-1/ 795-47-22
Tisztelt Szerkesztőség!
Kérem, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 33. törvény 20/A.§ (4)
bekezdése és a 138/ 1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdésében foglaltak
alapján az Oktatási és Kulturális Közlönyben sürgősséggel az alábbi pályázatot
megjelentetni szíveskedjen. Kérem a pályázat tartalmi követelményeinek közlésére
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is, amely e felhívás melléklete. A pályázat megjelentetéséről Kengyel Községi
Önkormányzat a 4/2012.(II.23.) K.t. határozatában döntött.
A pályázatot meghirdető szerv:
Kengyel Községi Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
Munkahely és beosztás.
Kengyeli Általános Művelődési Központ
5083 Kengyel
Kossuth Lajos út 100.
igazgató
A magasabb vezetői megbízás időtartama:
2012. augusztus 1-től
2017. július 31-ig 5 tanév
A megbízás feltételei:
-

az intézménytípusnak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség
büntetlen előélet
10 éves szakmai gyakorlat
pedagógus szakvizsga és/vagy közoktatás vezető szakképzettség
előnyt jelent
 többcélú közoktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot,
- intézmény vezetésére vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket, a pályázat tartalmi követelményei alapján. ( vezetési
program )
Csatolni szükséges:
-

oklevél ( ek ) hitelesített ( munkáltatói vagy jegyzői vagy közjegyzői ) másolatát
egyéb végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
nyilatkozatokat:
1) személyes adatainak szükséges kezeléséről a pályázati eljárás során
2) pályázatának tárgyalási módjáról Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nyílt/zárt ülésen tárgyalja )
3) benyújtott
pályázata
tartalmának
harmadik
személlyel
való
közölhetőségéről

Illetmény: Kjt + vezetői pótlék
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A pályázat benyújtásának határideje, helye
A pályázat KSZK honlapján való megjelenésétől (2012. 03.14.) számított 47 nap,
2012. április 27. (postabélyegző dátuma) Kizárólag postai úton, nyomtatott formában.
Nagy Szilárd polgármester
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
Tel: 56/583-400
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. július 15.
Kengyel, 2012. március …..
Nagy Szilárd
polgármester

Melléklet a 4/ 2012.(II.23.) Kt. határozathoz

Nyilatkozatok
I.
Alulírott …………………………….( név ) ( ……..……lakcím……………… ) pályázó
nyilatkozom arról, hogy
HOZZÁJÁRULOK*

NEM JÁRULOK HOZZÁ*

személyes adataim szükséges kezeléséhez a pályázati eljárás során.
Dátum: _____________________
__________________________
pályázó
* Kérem aláhúzással jelölje nyilatkozatát.
1992. évi XXXIII. törvény- A közalkalmazottak jogállásáról
„ 20/A.§
(5) A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon
túlmenően - a pályázathoz csatolja
b) ) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,”
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II.
Alulírott …………………………….( név ) ( ……..……lakcím……………… ) pályázó
nyilatkozom arról, hogy
HOZZÁJÁRULOK*

NEM JÁRULOK HOZZÁ*

benyújtott pályázatom tartalma harmadik** személlyel közölhető.
Dátum: _____________________
__________________________
pályázó
* Kérem aláhúzással jelölje nyilatkozatát.
**Harmadik személy: A jogszabályokban előírt véleményezésre, egyetértésre,
döntésre jogosultakon kívüli személy.
1992. évi XXXIII. törvény- A közalkalmazottak jogállásáról
„ 20/A.§ (7) A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.

III.
Alulírott …………………………….( név ) ( ……..……lakcím……………… ) pályázó
nyilatkozom arról, hogy
HOZZÁJÁRULOK*

NEM JÁRULOK HOZZÁ*

ahhoz, hogy Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a (……intézmény
neve…..) igazgatói megbízására vonatkozó előterjesztést nyilvános ülésen tárgyalja,
Dátum: _____________________
__________________________
pályázó
* Kérem aláhúzással jelölje nyilatkozatát.
1990. évi LXV törvény – A helyi önkormányzatokról
A képviselő-testület működése
12. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést
össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület
bizottságának az indítványára.
(2) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a
képviselő-testület ülését.
(3) A képviselő-testület ülése nyilvános.
(4) A képviselő-testület
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a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános
tárgyalásba
nem
egyezik
bele;
továbbá
önkormányzati,
hatósági,
összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárás tárgyalásakor.
IX. NAPIREND:
A Kengyeli Napsugár Művészeti Óvoda óvodavezetői pályázatának közzétételére
vonatkozó írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Németh Lajos: elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a Kengyeli Napsugár
Művészeti Óvoda óvodavezetői pályázatának közzétételéről szóló előterjesztés
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta:
5/2012.(II.23.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Napsugár
közzétételéről
1.

Művészeti

Óvoda

óvodavezetői

pályázatának

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kengyeli
Napsugár Művészeti Óvoda vezetői megbízására

A közzététel határideje:
a.
Az Oktatási és Kulturális Közlöny
Szerkesztőségébe: azonnal
b. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ honlapján: 2012. március 14.
Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző
2.

A pályázat feltételeit a határozat mellékletében szereplő hirdetmények
tartalmazzák.

3.

A pályázat közzétételéről, a pályázati eljárás törvényes lebonyolításáról, az
elbíráláshoz szükséges egyeztetési, véleményezési eljárások lefolytatásáról a
jegyző gondoskodik.

Határidő: 2012. június 30.
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4.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§ (6)
bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő szakmai bizottság tagjaira
(legalább három fő) javaslatot kell tenni 2012. április 5-ig. A szakmai
bizottságról a Képviselő-testület 2012. áprilisi rendes ülésén dönt.

5.

A szakmai bizottság tagjaira a javaslatot Nagy Szilárd polgármesternek kell
benyújtani írásban a Képviselő-testület tagjainak.
Erről értesülnek:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztősége
4. Irattár
Melléklet a 5/ 2012.(II.23.) Kt. határozathoz

Kengyel Község Polgármesterétől
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
Tárgy: igazgatói pályázat közzététele
Oktatási és Kulturális
Közlöny Szerkesztősége
Budapest V.
Szalay út 10-14.
tel: 06-1/ 795-47-22
Tisztelt Szerkesztőség!
Kérem, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 33. törvény 20/A.§ (4)
bekezdése és a 138/ 1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdésében foglaltak
alapján az Oktatási és Kulturális Közlönyben sürgősséggel az alábbi pályázatot
megjelentetni szíveskedjen. Kérem a pályázat tartalmi követelményeinek közlésére
is, amely e felhívás melléklete. A pályázat megjelentetéséről Kengyel Községi
Önkormányzat a 5/2012. (II.23.) K.t. határozatában döntött.
A pályázatot meghirdető szerv:
Kengyel Községi Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
Munkahely és beosztás.
Kengyeli Napsugár Művészeti Óvoda
5083 Kengyel
Áchim út 12.
igazgató
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A magasabb vezetői megbízás időtartama:
2012. augusztus 1-től
2017. július 31-ig 5 tanév
A megbízás feltételei:
- Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
- büntetlen előélet
- 10 éves szakmai gyakorlat
előnyt jelent
 vezetői gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot,
- intézmény vezetésére vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket, a pályázat tartalmi követelményei alapján. ( vezetési
program )
Csatolni szükséges:
-

oklevél ( ek ) hitelesített ( munkáltatói vagy jegyzői vagy közjegyzői ) másolatát
egyéb végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
nyilatkozatokat:
1) személyes adatainak szükséges kezeléséről a pályázati eljárás során
2) pályázatának tárgyalási módjáról Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nyílt/zárt ülésen tárgyalja )
3) benyújtott
pályázata
tartalmának
harmadik
személlyel
való
közölhetőségéről

Illetmény: Kjt + vezetői pótlék
A pályázat benyújtásának határideje, helye
A pályázat KSZK honlapján való megjelenésétől (2012. 03.14.) számított 47 nap,
2012. április 27. (postabélyegző dátuma) Kizárólag postai úton, nyomtatott formában.
Nagy Szilárd polgármester
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
Tel: 56/583-400
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. július 15.
Kengyel, 2012. március …..
Nagy Szilárd
polgármester
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Melléklet a 5/ 2012.(II.23.) Kt. határozathoz
Nyilatkozatok
I.
Alulírott …………………………….( név ) ( ……..……lakcím……………… ) pályázó
nyilatkozom arról, hogy
HOZZÁJÁRULOK*

NEM JÁRULOK HOZZÁ*

személyes adataim szükséges kezeléséhez a pályázati eljárás során.
Dátum: _____________________
__________________________
pályázó
* Kérem aláhúzással jelölje nyilatkozatát.
1992. évi XXXIII. törvény- A közalkalmazottak jogállásáról
„ 20/A.§
(5) A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon
túlmenően - a pályázathoz csatolja
b) ) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,”
II.
Alulírott …………………………….( név ) ( ……..……lakcím……………… ) pályázó
nyilatkozom arról, hogy
HOZZÁJÁRULOK*

NEM JÁRULOK HOZZÁ*

benyújtott pályázatom tartalma harmadik** személlyel közölhető.
Dátum: _____________________
__________________________
pályázó
* Kérem aláhúzással jelölje nyilatkozatát.
**Harmadik személy: A jogszabályokban előírt véleményezésre, egyetértésre,
döntésre jogosultakon kívüli személy.
1992. évi XXXIII. törvény- A közalkalmazottak jogállásáról
„ 20/A.§ (7) A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.
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III.
Alulírott …………………………….( név ) ( ……..……lakcím……………… ) pályázó
nyilatkozom arról, hogy
HOZZÁJÁRULOK*

NEM JÁRULOK HOZZÁ*

ahhoz, hogy Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a (……intézmény
neve…..) igazgatói megbízására vonatkozó előterjesztést nyilvános ülésen tárgyalja,
Dátum: _____________________
__________________________
pályázó
* Kérem aláhúzással jelölje nyilatkozatát.
1990. évi LXV törvény – A helyi önkormányzatokról
A képviselő-testület működése
12. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést
össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület
bizottságának az indítványára.
(2) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a
képviselő-testület ülését.
(3) A képviselő-testület ülése nyilvános.
(4) A képviselő-testület
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános
tárgyalásba
nem
egyezik
bele;
továbbá
önkormányzati,
hatósági,
összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárás tárgyalásakor.
X. NAPIREND:
A köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokra vonatkozó írásos
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:
Dr. Fekete Nóra jegyző elmondja, hogy kötelező meghatározni a teljesítmény
követelmények alapját képező célokat a ktv. szerint, ennek alapján tettek eleget a
célok meghatározásának.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a köztisztviselői
követelmények alapját képező célokról szóló előterjesztést.

teljesítmény-

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot
hozta.

59

6/2012.(II.23.) Kt.
Határozat
A köztisztviselői teljesítmény- követelmény meghatározásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –a Köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992.évi XXIII. tv. 34.§./3/ bekezdésében biztosított jogkörében- a
köztisztviselői teljesítmény-követelmények 2012. 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. A hivatal és az intézmények belső ellenőrzési tervének
végrehajtása, folyamatos figyelemmel kisérése.
8. A 2012. évi költségvetési feladatok maradéktalan
végrehajtása, takarékos gazdálkodás, pályázati lehetőségek
kihasználása.
9. A kistérségi társulás munkájának segítése.
10. Az Európai Uniós és hazai pályázatok felderítése,
közreműködés a támogatások elnyeréséhez.
11. A köztisztviselők szakmai felkészültségének további javítása,
képzésük, továbbképzésük szervezése.
12. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az Alaptörvény és egyéb
jogszabályok változásait, a megjelenő sarkalatos törvényeket,
valamint az ezekből adódó feladatok végrehajtását.
Határidő: 2012.december 31.
Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző

XI. NAPIREND:
A jegyzői munkateljesítmény értékelésére vonatkozó írásos tájékoztatóhoz az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el:
Nagy Szilárd polgármester elmondja, jogszabály írja elő, hogy kötelező a jegyző
munkateljesítményének értékelése.
Ezután a polgármester kéri a testületi tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket tegyék fel.
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Kérdést tett fel Kovács Gyula képviselő tag.
A kérdésre Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa adott választ,
melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a jegyzői munkateljesítmény
értékeléséről szóló tájékoztatót, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
7/2012.(II.23.) Kt.
Határozat
A jegyzői munkateljesítmény értékeléséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. év
jegyzői munkateljesítmény értékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja.
XII. NAPIREND:
A jegyző költségtérítésének módosításáról szóló írásos előterjesztéshez az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta a napirendet, melyet elfogadott és az előterjesztést a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a jegyző költségtérítésének
módosítására vonatkozó előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
8/2012.(II.23.) Kt.
Határozat
A jegyző költségtérítésének módosításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Fekete
Nóra jegyző havi költségátalányát 2012. március 1-től 120.000,Ft, azaz Egyszázhúszezer forint összegben határozza meg.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Rimóczi Jánosné pénzügyi vezető
4. Irattár
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XIII. NAPIREND:
Pályázat benyújtása nemzetközi kulturális programok megvalósításáról szóló
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a pályázat 100%-os finanszírozású,
amelynek benyújtására 2012. március 1-ig van lehetőség. Ez a Visegrádi Alaphoz
történő csatlakozás, amellyel az önkormányzat testvér-települési kapcsolatukat
szeretné ápolni és ezért szeretnének pályázni. A pályázható összeg 6000 euró. Mivel
a pályázatot angol nyelven kell benyújtani, ezért a szakfordítás díját az
önkormányzatnak kell állnia, ami 90.000 Ft, de sikeres pályázat esetén ezt a
költséget el lehet számolni. A pályázat feltétele, hogy legalább három uniós
országból érkezzenek a meghívott vendégek. A program során a Kengyeli Falunapra
érkeznének lengyel, szlovák és cseh vendégek.
Ezután a polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tettek fel: Bódi Marianna, Varga Márta és Kovács Gyula képviselő tagok.
A kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület elfogadott.
Hozzászólás:
Kovács Gyula véleménye szerint Szerbiából, Csóka délvidéki vajdasági településéről
is lehetne vendégeket hívni.
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy csak uniós országra lehet pályázni, de
azon felül meglehet hívni más országból is vendégeket.
Ezután a polgármester elfogadásra javasolja a pályázat benyújtása nemzetközi
kulturális programok megvalósítására vonatkozó előterjesztést, melyet szavazásra
bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
9/2012.(II.23.) Kt.
Határozat
Pályázat benyújtásáról nemzetközi kulturális programok megvalósításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
pályázat
benyújtásához
nemzetközi
kulturális
programok
megvalósítására.
A pályázat előkészítése során felmerülő legfeljebb 90.000 Ft
költséget a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2012. március 1.
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Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Rimóczi Jánosné gazdasági és pénzügyi vezető
4. Irattár
XIV. NAPIREND:
a 9/2004.(IV.21.) számú a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására készült rendelet-tervezethez az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Dr. Fekete Nóra jegyző elmondja, hogy a rendeletben még az előző szolgáltató neve
szerepel. Mivel kötelező szolgáltatásról van szó, így nem kötelező egyenként a
lakosokkal szerződést kötnie a szolgáltatónak.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.
A Kengyeli Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett,
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2012.(II.24.) számú
Önkormányzati rendelete
a 9/2004.(IV.21.) számú
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról alkotott
önkormányzati
rendelet módosításáról
1.§.
(1)A képviselő testület a rendelet 4.§.(2)bekezdés „Hg.tv. tv. 28.§-ában foglalt
tartalmi szempontokat figyelembe véve a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató
KFT / 5200 Törökszentmiklós, Stadion utca 12.szám /” szövegrész-ét hatályon kívül
helyezi , helyébe az alábbi szabályozás lép:
(2)REMONDIS Kétpó Kft 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
2.§.
(1) A rendelet 5 § (1) bekezdésében a szerződés tartalmi elemei rész törlésre kerül.
(2) A Képviselő-testület (2) bekezdést hatályon kívül helyezi.
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3. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
K e n g y e l , 2012. február 23.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a II. napirendhez
kiegészítésként a Kengyel Községben működő civil szervezetek 2013. évi
támogatásáról szóló Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság módosító
indítvány elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
10/2012.(II.23.) Kt.
Határozat
Kengyel Községben működő civil szervezetek 2013. évi támogatásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
költségvetésében pénzkeretet különít el a civil szervezetek
támogatására.
Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki a kidolgozott
pályázati feltételeknek megfelel, és határidőben benyújtja
pályázatát.
A pályázati rendszer kidolgozása a jegyző feladata, amelyet a
Képviselő-testület
jóváhagy.
Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző
Határidő: 2012. február 28.

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

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

