Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án
megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is.
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. Kozma Katalin gyermekorvos
Medgyesné Csatos Klára védőnő
Dr. Litkei Tamás körzeti orvos
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa
Oravecz Mihály pénzügyi bizottság tagja
valamint a lakosság köréből 1 fő
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi
tagok teljes létszámmal megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Kéri megjelenteket, a közmeghallgatással kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket,
mondják el véleményüket.
A közmeghallgatással kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg.
Bódi Marianna:
 A csatornázással kapcsolatban elmondja, akik most befizettek bizonyos részt
a szerződéses összegből, lehetőség nyílt rá, hogy augusztus 31-ig
kiegyenlítsék, vagy LTP szerződést nyissanak. A falugyűlésen is úgy hangzott
el, hogy csak a fennmaradó összeget kell teljesíteni, viszont a lakosság
körében úgy terjedt el, hogy az egészet kell kifizetni, és amit eddig befizettek
majd egyszer megkapják. Kérdése, hogy valóban így van ez, és a
falugyűlésen félre tájékoztatták a lakosságot?
Kovács Gyula

 Nagynénje nevében vett át levelet a Vizi-közmű Társulástól, melyben
felszólítják az összeg befizetésére, amennyiben nem fizeti be az összeget, a
jegyző asszony fog gondoskodni a továbbiakban ezzel kapcsolatban.
Kérdése, mi lesz a felszólítottak sorsa?
Több kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a felmerült kérdések
megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban
tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet.

 Április 27-én törvényességi ellenőrzést tartott a Kormányhivatal törvényességi
osztálya a Polgármesteri hivatalban. A testületi munkát és a polgármesterre
átruházott hatáskörben hozott döntéseit vizsgálták. Írásos jegyzőkönyvet még
nem kapott a Hivatal az ellenőrzésről, de a működést rendben találták, egy –
két javaslatot fogalmaztak meg.
 Április 30-án lezajlott a Falumajális a parkban a civil szervetek
közreműködésével.
 Május 2 -án Kazinczi István elnök Úrral Budapesten a Provital Zrt-nél
tárgyaltak, a közbeszerzési anyagok folyamatosan készülnek a csatorna
beruházással kapcsolatban.
 Május 4-én Tiszatenyőn meghallgatott egy tájékoztatót, geotermikus energiát
használó beruházásról, a tárgyalások várhatóan szeptemberben folytatódnak.
 Szintén e napon Dr. Kozma Katalin gyermekorvos kérte az önkormányzat
segítségét az ún. Léghajó Programmal kapcsolatban.
 Május 7-én Bak Richárd tűzoltóval tárgyaltak egy Önkéntes Kengyeli Tűzoltó
Egyesület megalakításáról.
 Május 8-án az Idősek Otthonában köszöntötte az édesanyákat Kozák
Ferencné alpolgármester asszonnyal és Bódi Marianna képviselőasszonnyal.
 Május 13-án az időjárás miatt elmaradt a Kengyelfutás.
 Május 14-én részt vett a Kengyeli Vízi-közmű Társulat Küldöttgyűlésén.
 Május 15-én ülésezett Tiszatenyőn a Közbeszerzési Bizottság a csatorna
beruházással kapcsolatban, Kengyelt Bódi Marianna és Kovács Gyula
képviselte.
 Kozák Ferencné alpolgármester asszony részt vett Törökszentmiklóson a
VCSM Taggyűlésen, illetve a Kistérségi ülésen.
 Május 15-én lezajlott a Falugyűlés, a jelenléti ívek alapján közel 250 fő helyi
lakos részvételével.
 Május 16-án egy háromtagú szakmai bizottság meghallgatta az óvoda vezetői
és az ÁMK Igazgatói pályázatra jelentkezőket és kialakította szakmai
véleményét. Ez volt az első lépés, ezt követően a tantestületek és az
érdekképviseletek előtt folytatódik a meghallgatás.
 Szintén e napon részt vett Tiszatenyőn a Falugyűlésen.
 Május 19-én lezajlott a Kengyelfutás immáron 31. alkalommal.
 Május 21-én az Őszirózsa Nyugdíjas Klub meghívásának tett eleget Jegyző
Asszonnyal, a tavaszi- nyári felújítás szemléjére kapták a meghívást.
 Május 23-án részt vett a Remondis konzorciumi ülésén, ahol elfogadták a
társaság 2011. évi beszámolóját és az idei üzleti tervét.
 Május 26-án Bagimajorban, majd 27.-én Kengyelen zajlott a gyermeknap,
rendkívül nagy sikerrel. Kengyelen 650 db ingyen lángost és 150 db ingyen
palacsintát kaptak a gyermekek.
 Május 27. és 29. között Csabainé Bártfai Margit és Németh Lajos
képviselőkkel részt vettek Lengyelországban Jordanow Kistérség 20.
évfordulóján. Parlamenti képviselők, vezető tisztségviselők, partner
települések vezetőivel találkoztak. Megállapodtak abban, hogy szeptemberben
egy több napos, 20-30 fős lengyel delegáció érkezik Kengyelre.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját
fogadják el.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

34/2012./V.30./ Kt.
Határozat
Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
polgármester két ülés közötti beszámolóját e l f o g a d j a .

Nagy

Szilárd

Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján
azzal a kiegészítéssel, hogy a testület az alábbi napirendeket még tárgyalja meg:
VI. NAPIREND: Az
Óvodafejlesztés
című
TÁMOP-3.1.11-12/2
benyújtására vonatkozó írásbeli előterjesztést
VII. NAPIREND: 4/6 hrsz-ú építési
előterjesztést

telek

értékesítésére

vonatkozó

pályázat

írásos

VIII. NAPIREND: Az
ÉAOP
4.1.1/A-2-AO-2010-0002
a
kengyeli
óvoda
korszerűsítése és bővítése című pályázat benyújtására vonatkozó
írásbeli előterjesztést
IX. NAPIREND: „Közétkeztetés biztosítása Kengyel Községi Önkormányzat által
fenntartott intézmények részére” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményhirdetésére vonatkozó írásbeli előterjesztést
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatokat.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat a meghívóval, illetve az ülés előtt
mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
35/2012./V.30./ Kt.
Határozat
A Napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett
javaslatot e l f o g a d j a .
NAPIRENDEK:
1. Beszámoló az egészségügyi ellátásáról /írásban/

Előadó: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos
2. Előterjesztés költségvetési rendelet módosításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3. Előterjesztés Önkormányzati rendeletekben szabálysértési rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
4. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2011.
évben /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
5. Előterjesztés az Összefogással az idősekért Alapítvány részére hozzájáruló
nyilatkozat megadásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
6. Előterjesztés az Óvodafejlesztés
benyújtására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

című

TÁMOP-3.1.11-12/2

pályázat

7. Előterjesztés a 4/6 hrsz-ú építési telek értékesítésére /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
8. Előterjesztés az ÉAOP 4.1.1/A-2-AO-2010-0002 a kengyeli
korszerűsítése és bővítése című pályázat benyújtására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

óvoda

9. Előterjesztés a közétkeztetés biztosítása Kengyel Községi Önkormányzat által
fenntartott
intézmények
részére
tárgyú
közbeszerzési
eljárás
eredményhirdetésére /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
I. NAPIREND:
Az egészségügyi ellátásról szóló írásos beszámolókhoz az alábbi szóbeli
kiegészítések hangzottak el.
Németh Lajos elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Dr. Kozma Katalin gyermekorvos szóbeli kiegészítésében elmondja, tavaly volt az
óvodában az első Léghajó program, mely alapítványon keresztül hozzá értő
szakember segítségével egész napos oktató képzés keretében a gyerekekkel
foglalkozó szakemberek, az óvónők és védőnők egészségügyi ismereteit biztosította.
Ehhez a programhoz kérik továbbra is az Önkormányzat segítségét. A Szülői Klub is
szeretne ilyen programot szervezni olyan szülők részre, akik több gyermeket
nevelnek, valamint sérült gyermekeket nevelő családokban is nagyon jó lenne.
Régóta szeretnék a választható védőoltások körét kibővíteni és ezzel segíteni a
lakosságot. Van védőoltás, ami nem kötelező, de térítésmentesen választható, a
szülő dönti el, hogy kéri, vagy sem. Tapasztalatok szerint Kengyelen ezt az oltást kéri

mindenki, ha a szülőket sikerül informálni az oltások jótékony hatásáról, a megelőzés
lehetőségéről.
Az agyhártyagyulladás elleni védőoltás egy része támogatott, 2 éves kor alatti
gyermek részére 25 %-ot kellene oltásonként a szülőnek mellé tenni, de akik nem
kérik ezt az oltást, azok nem tudják mellé tenni a szükséges pénzt, mivel Ők azok,
akik szociálisan rászorultak.
Akik ezt az oltóanyagot gyártják Magyarországon, az a cég önkormányzati programot
tud kialakítani, tud támogatni önkormányzatokat. Tárgyalások folynak az
Alapítványon keresztül ezen oltások 25 %-át, az első oltásnál a szülőt terhelné, a
második részt hozzá adná az Önkormányzat, a harmadik részt pedig az Alapítványon
keresztül a Gyógyszert gyártó cég. Van igény ezen oltásokra, bízik benne, hogy meg
tudják valósítani.
Nagy Szilárd polgármester megköszöni az orvosok, védőnők beszámolóját, odaadó
munkájukat, további sikeres együttműködést kíván. A Képviselő-testület nevében
elmondja, a továbbiakban is megpróbálnak segítséget nyújtani.
Kéri a testületi tagokat kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék fel.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Kozák Ferencné
A lakossági észrevételek szerint rendelési időt nem mindig tartja be a fogorvos úr,
illetve berendeli a beteget és közben elmegy szabadságra. Javasolja, levélben
felkeresni doktor urat, hogy szabadsága idején helyettesítéséről gondoskodjon.
Kovács Gyula
Hozzászólásában elmondja, Dr. Csécsei László doktor úr munkájával meg van
elégedve, de mostanában változott a hozzáállása. Hiányolja a mostani ülésről is,
valamint elég kurta a beszámolója, csak az éves statisztikai jelentését nyújtotta be.
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy a fogorvos az Önkormányzattal
területi ellátásra kötött szerződést, vagyis kötelező alapellátásról van szó. A
szerződésében bele van foglalva, hogy a szabadság idejéről az Önkormányzatot
értesíteni kell és a rendelési idő elmaradásáról a tájékoztatót látható helyre kell ki
helyezni, ez minden orvosra egyformán vonatkozik.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az egészségügyi ellátásról
szóló beszámolókat.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
36/2012./V.30./ Kt.
Határozat
Az egészségügyi ellátásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két háziorvos, a
gyermekorvos, a fogorvos valamint a védőnő által készített - az egészségügyi
ellátásról szóló - 2011. éves beszámolókat e l f o g a d j a .

II. NAPIREND:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésére, kiegészítésére, módosítására vonatkozó
rendelet-tervezethez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el.
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet megtárgyalta, az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető elmondja, a költségvetési törvényben
felhatalmazást kapott a polgármester úr a Képviselő-testülettől, hogy a megkezdett
feladatokhoz önállóan átcsoportosíthat az általános tartalék terhére. Mivel a Petőfi úti
szolgálati lakáshoz is kérnek átcsoportosítást, úgy etikus, hogy a Képviselő-testület
döntsön erről, erősítse meg, hogy engedélyezi ezt az összeget. Amikor a 2 millió Ftot elkülönítette az Önkormányzat ennek a lakásnak a rendbetételéhez, sajnos nem
szembesültek azzal, hogy a felső része ennek a lakásnak teljesen használhatatlan.
Túlságosan drága lenne a felújítása. A földszinten kialakítható egy használható
lakásrész, de a fűtés felújításával, kazán vásárlásával, vízvezeték áthelyezésével
olyan költségek merültek fel, amit előre nem kalkuláltak be. E feladathoz kell még
500 ezer Ft, hogy a folyamatában lévő munkák befejezésével egy tisztességes,
lakható szolgálati lakás legyen.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester úr javasolja az önkormányzat 2012. évi költségvetésére,
kiegészítésére, módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett,
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja.
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2012.(V.31.) önkormányzati
rendelet
2/2012.(II.24.)önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2012.évi
költségvetésére - kiegészítésére, módosítására.
1.§.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012.(II.24.)önkormányzati
rendelet 1.§./1/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a/ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2012. évi költségvetés általános tartalékát
lecsökkenti
2. §.

1780 e Ft e Ft-tal

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012.(II.24.)önkormányzati
rendelet 1.§./4/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a dologi kiadások előirányzatát

1750 e Ft-tal

Ezen belül:
- Petőfi úti szolgálati lakás karbantartására elfogadott
előirányzatot
500 e Ft-tal
megemeli
-

A Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth út
100. szám alatti épületek villámvédelmi
rendszer karbantartására
1250 e Ft-ot
hagy jóvá
3. §.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 1.§./6/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát

30 e Ft-tal

ebből: Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének támogatását
30 e Ft-tal
megemeli
4. §.
Ez az önkormányzati rendelet 2012. május 31-én lép hatályba.
Kengyel, 2012. május 30.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

III. NAPIREND:
Az Önkormányzati rendeletekben szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezésére vonatkozó rendelet-tervezethez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott
el:
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a szabálysértésekről,
szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7 igenlő szavazat mellett,
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja.
Kengyel Községi Önkormányzat 9/2012.(V.31.) számú rendelete
Önkormányzati rendeletekben szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről
Kengyel Községi Önkormányzat a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254 § (2)
bekezdése értelmében az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Képviselő-testület az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2011.(XII.01.) Ör. 10. §át hatályon kívül helyezi.
2. §
Képviselő-testület az avar és a kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezésről szóló 11/2011.(VI.01.) Ör. 8. §-át hatályon
kívül helyezi.
3.§
A Képviselő-testület a település környezetvédelméről, a környezet rendjének és
tisztaságának kialakításáról, fenntartásának védelméről szóló 11/2006.(IX. 01.) Ör.
23. §-át hatályon kívül helyezi.
4. §
A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 9/2004.(IV.21.) Ör. 10. §-át hatályon kívül helyezi.
5. §
A Képviselő-testület a temetőkről és temetkezésről szóló 9/2000.(IX.29.) Ör. 9.§-nak
első mondatát hatályon kívül helyezi.

6§
A Képviselő testület Kengyel község címeréről, zászlajáról, a címer és a zászló
használatának rendjéről szóló 5/1997. számú rendelet módosításáról szóló
11/2001.(VIII.31.) Ör – t hatályon kívül helyezi.

7. §
A Képviselő testület Kengyel község címeréről, zászlajáról, a címer és a zászló
használatának rendjéről szóló 5/1997. számú rendelet 14. § (2) és (3) bekezdését
hatályon kívül helyezi.
8. §
A
Képviselő-testület
a
közterületek
rendeltetéstől
eltérő
használata
engedélyezésének szabályairól szóló 13/1995.(VII.13.) Ör. 12. §-át hatályon kívül
helyezi.
9. §
A Képviselő-testület a piacokról, és vásárokról szóló 9/1992.(XI.12.) Ör. 12. §-át
hatályon kívül helyezi.
10. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kengyel, 2012. május 30.

Nagy Szilárd

Dr. Fekete Nóra

polgármester

jegyző

IV. NAPIREND:
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztéshez az
alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el.
Németh Lajos elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy kötelező
feladatról van szó, hiszen minden évben el kell készíteni az előző évi munkáról szóló
beszámolót, melyet meg kell küldeni a Megyei Gyámhivatalnak május 31-ig. A
kollegák munkájával meg van elégedve, szerinte nagyon precízen végzik ezt a
munkát is. Mint ahogyan a beszámolóban is szerepel, vannak olyan területek, ahol
jó, hogy el vagyunk maradva az országos átlagtól. Utal jegyző asszony a
bűnelkövetésre, s bízik abban, hogy ez a tendencia nem fog erősödni. Véleménye
szerint a családsegítő szolgálattal jól együttműködnek a kollegák, jól össze tudnak
dolgozni, ami nagyon jól működik, és reméli, hogy a jövőben is így lesz.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2011.évi beszámoló elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

37/2012./V.30./ Kt.
Határozat
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2011. évben
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2011. éves beszámolót
elfogadja.

V. NAPIREND:
Az Összefogással az Idősekért Alapítvány részére hozzájáruló nyilatkozat
megadásáról szóló előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra támogatja a Képviselő-testület felé a
hozzájáruló nyilatkozat 2. pontban lévő időszak módosítással: „az Összefogással az
Idősekért Alapítvány házi segítségnyújtás szolgáltatását az év minden napján,
hétköznapokon 16.00 órától másnap reggel 7.30 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon 24 órában biztosítja.”
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 Képviselő-testületet kérdéseiket tegyék meg.
Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő.
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző és Nagy Szilárd polgármester adott választ,
melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület elfogadott.
Hozzászólások:
Varga Márta
Elmondja, ez így többlet feladat, de szeretné, ha ezzel nem rontaná az önkormányzat
tendenciáját, hogy nem veszik igénybe a napközis ellátást. Aki gondozásra szorul,
nappal bemegy az idősek otthonába, és délután 4 órától reggel fél 8-ig az
otthonában kapná a szolgáltatást, ha igényli.

Kovács Gyula
Véleménye szerint úgy lehetne dönteni a nyilatkozat megadásáról, ha erről többet
tud a testület, így pl. hogy mennyien veszik ezt a szolgáltatást igénybe, vagy esetleg
egy beszámoló előzte volna meg a döntéshozatalt.
Nagy Szilárd polgármester összefoglalva a napirendet elmondja, a következő
testületi ülésre meghívják Králik Aranka KSZSZK vezetőjét, hogy személyesen
tudjanak kérdéseket feltenni. Szavazásra bocsátja az Összefogással az Idősekért
Alapítvány részére hozzájáruló nyilatkozat kiadását a módosítással együtt.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, 1 nemleges
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2012./V.30./ Kt.
Határozat
Az Összefogással az Idősekért Alapítvány részére hozzájáruló nyilatkozat
megadásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat
mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat kiadását az Összefogással az
Idősekért Alapítvány részére.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Összefogással az Idősekért Alapítvány Tiszapüspöki, Szabadság út 14.
Irattár
Melléklet a 38/2012.(V.30.) Kt. határozathoz
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Kengyel Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az Összefogással az Idősekért
Alapítvány házi segítségnyújtás szolgáltatás részére Önkormányzati hozzájáruló
nyilatkozatot ad ki, mert az olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen,
amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást.
1. Kengyel Önkormányzata nyilatkozik, hogy a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.), valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) rendelkezései alapján
személyes gondoskodásra kötelezett. A személyes gondoskodás keretébe
tartozó szociális alapellátási formák közül a Sztv. 57. §. (1) bekezdése d)
pontjában foglalt házi segítségnyújtásra az Összefogással az Idősekért
Alapítvány házi segítségnyújtás szolgáltatás részére hozzájáruló nyilatkozat
megadásával kívánja a továbbiakban bővíteni.

2. az Összefogással az Idősekért Alapítvány házi segítségnyújtás szolgáltatását
az év minden napján, hétköznapokon 16.00 órától másnap reggel 7.30 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 24 órában biztosítja.
Az Összefogással az Idősekért Alapítvány házi segítségnyújtás szolgáltatást végző
munkatársai Kengyel közigazgatási területén tevékenykednek.

Fenti hozzájáruló nyilatkozatot Kengyel Önkormányzata a 38/2012.(V.30.) számú
határozatával jóváhagyta, illetve a Szociális Törvény 58./A. § (2) 2.b.) – ban írtak
szerinti normatív állami támogatás igénybevételéhez adta ki.

Kelt, 2012. év május hó 30. nap

Nagy Szilárd
polgármester

VI. NAPIREND:
Az Óvodafejlesztés című TÁMOP-3.1.11-12/2 pályázat benyújtására vonatkozó
írásbeli előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és a várható gazdasági helyzetre való tekintettel is arra
jutottak, támogatja a bizottság az előterjesztést, és a Képviselő-testület felé
elfogadásra javasolja.
Kozák Ferencné vezető óvónő szóbeli kiegészítésként elmondja, ez az óvoda
fejlesztési pályázat lényegében humánerőforrás pályázat, ami azt jelenti, hogy az
óvónők képzését segítené elő, több témában tehetséggondozás területén. 10 millió
Ft-ra pályázik az Óvoda, önerőt nem kell biztosítani, előlegként a pályázati összeg
25 %-a lehívható, igaz hogy az elszámolások nem olyan folyamatosan történnek.
Eszközfejlesztésre 30 %-ot lehetne fordítani ebből az összegből, és sok olyan családi
programot lehetne szervezni, amivel még többet tudna nyitni az óvoda a családok
felé. Tudja, hogy nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat, de véleménye
szerint nem szabad elszalasztani ezt a lehetőséget.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester szavazásra bocsátja az Óvodafejlesztés című TÁMOP3.1.11-12/ 2 pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

7

igenlő

szavazattal,

39/2012.(V.30) Kt.
H a t á r o z a t:
Óvodafejlesztés című TÁMOP-3.1.11-12/ 2 pályázat benyújtásáról
Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani az Óvodafejlesztés című TÁMOP-3.1.11-12/ 2 kiírásra.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, és a pályázati
dokumentáció aláírására.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
VII. NAPIREND:
A Kengyel 4/6 hrsz-ú építési telek értékesítésére történő kijelöléséről szóló
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Képviselő- testület számára.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tettek fel: Kovács Gyula és Németh Lajos képviselők
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevők
és a Képviselő-testület elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a Kengyel 4/6 hrsz-ú építési
telek értékesítésre történő kijelölésére vonatkozó előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
40/2012.(V.30.) Kt.
H a t á r o z a t:
A 29/2004.(IV.29) sz. határozat hatályon kívül helyezéséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
29/2004(IV.29) sz. határozatot a mai nappal hatályon kívül
helyezi.
Erről értesül:
1. Nagy szilárd polgármester

2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
41/2012.(V.30.) Kt.
H a t á r o z a t:
Kengyel 4/6 hrsz-ú építési telek értékesítésre történő kijelöléséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a
7/2012.(IV.27.) sz. Kengyel Község nemzeti vagyonáról alkotott
önkormányzati rendelet 19.§-a alapján lakás építése céljára
értékesítésre kijelöli a kengyeli 4/6 hrsz-ú építési telket.
A telek vételárát
-lakásépítés esetén minimum 200 Ft/m2+ÁFA
-nem lakás célra történő vásárlás esetén
Ft/m2+ÁFA összegben határozza meg.

minimum 500

A telek árverés útján értékesíthető, az árverési hirdetményt a
helyben szokásos módon és Kengyel Község honlapján kell
közzé tenni.
Az átruházás módja: adás-vételi szerződés, amennyiben vevő
lakásépítés céljára vásárolja meg a telket
5 éven belüli beépítési kötelezettséget kell kikötni, azzal a
feltétellel, ha a vevő 5 éven belül nem épít lakást a telekre,
köteles a vételár különbséget megfizetni, vagy köteles a telket 30
napon belül eredeti állapotban térítésmentesen visszaszolgáltatni
az Önkormányzat részére.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
VIII. NAPIREND:
Az ÉAOP 4.1.1/A-2-AO-2010-0002 a kengyeli óvoda korszerűsítése és bővítése
című pályázat megvalósítására vonatkozó írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, azt támogatja és a Képviselő- testületnek elfogadásra
javasolja.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
Kovács Gyula:
Elmondja, a pályázat benyújtását támogatta. Igaz, az eddig biztosított önerő dupláját
is meghaladja a várható saját pénzügyi hozzájárulás, de továbbra is támogatja az
óvoda felépítését.
Nagy Szilárd polgármester elmondja, két lehetőségben is bízik, hogy a 2 %-ot
visszakapja az önkormányzat, illetve közbeszerzésen megpróbálnak egy olcsóbb
árral nyerni, és természetesen abból fel is építeni. Véleménye szerint van még némi
remény, az önerős pályázat beadásával is van nyerési lehetőség.
Ezután kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett,
ellenvélemény nélkül a következő határozatot hozta:
42/2012.(V.30.) Kt.
H a t á r o z a t:
az ÉAOP 4.1.1/A-2-AO-2010-0002 a kengyeli óvoda korszerűsítése és bővítése
című pályázat megvalósításáról

Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a Napsugár
Művészeti Óvoda felújításához, bővítéséhez a szükséges építési
többletköltség biztosítását, fejlesztési célú hitel felvételével.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
IX. NAPIREND:
A „Közétkeztetés biztosítása Kengyel Községi Önkormányzat által fenntartott
intézmények részére” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményhirdetéséhez
vonatkozó írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző és Rimóczi Jánosné pénzügyi csoport
vezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett,
ellenvélemény nélkül a következő határozatot hozta:
43/2012.(V.30.) Kt.
Határozat
„Közétkeztetés biztosítása Kengyel Községi Önkormányzat által fenntartott
intézmények részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2011.(I.27.) Kt.
határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzat 17. §.(1-2) bek.-i alapján
megállapítja, hogy „Közétkeztetés biztosítása Kengyel Községi Önkormányzat
által fenntartott intézmények részére” tárgyú
közbeszerzési eljárás
eredményes volt és az eljárás nyertesének Községi Önkormányzat Ellátó
Szervezete (5082. Tiszatenyő, Alkotmány út 26.) . hirdeti ki.
A Képviselő-testület Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására
felhatalmazza.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Községi Önkormányzat Ellátó Szervezete (5082. Tiszatenyő, Alkotmány
út 26.)
4. Irattár

Napirendek előtt feltett kérdésekre Kozák Ferencné alpolgármester és Dr. Fekete
Nóra jegyző Asszony ad választ:
Kozák Ferencné elmondja, hogy 3.000,-Ft havi díj alatt nem lehet LTP
szerződést kötni. Ami bent van összeg, a különbözethez 4 év múlva hozzá
lehet jutni.
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony Kovács Gyula képviselő kérdésére válaszolva
elmondja, a Társulat Küldöttgyűlése úgy döntött, hogy aki helyrajzi számmal
rendelkező ingatlannal rendelkezik, és a víz bent van a portán belül, annak
kötelező a szennyvíz rácsatlakozás. Végső határidő 2012. augusztus 31, aki
nem fizeti meg, a Társulatnak van olyan lehetősége – mivel köztartozásnak

minősül -, hogy adók módjára történő behajtásra a jegyző felé továbbítja a
tartozást. Ha nem fizeti be valaki, és van valamilyen jövedelme, abból letiltható
végrehajtható, vagy ingó-és ingatlan árverés kezdeményezhető, illetve az
ingatlanra jelzálogjog bejegyezhető.

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

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

