Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-én megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, kisterme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Németh Lajos, Bódi Marianna, Kovács Gyula, Varga Márta és Csabainé Bártfai Margit
testületi tagok.
Bejelentéssel van távol: Kozák Ferencné képviselő tag.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője

Rimóczi Jánosné
Molnár László

az önkormányzat vezető főtanácsosa
pályázatíró

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes
létszámmal megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett
javaslatot.

A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat a meghívóval, illetve az ülés előtt mindenki
megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
102/2013.(XI.21.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
NAPIRENDEK:
1. Előterjesztés Kengyel településen tanyagondnoki szolgálat létesítéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2. Előterjesztés a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról
1. célterület – Falu- és tanyagondnoki gépjármű beszerzés /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3. Előterjesztés a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról
2. célterület – Mikrobusz beszerzés /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

4. Előterjesztés a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról
3. célterület – Művelődési ház felújítása, fűtés korszerűsítése /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
5. Előterjesztés a közétkezetés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás kiírására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
6. Előterjesztés a Hévízkút hasznosítása – szolgáltatással vegyes eszközbeszerzésre irányuló
közbeszerzési eljárás kiírására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
7. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szolgáltató
kijelöléséről, szolgáltatói szerződés elfogadásáról valamint nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet elfogadásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
8. Előterjesztés a képviselő–testület 2013. költségvetés terhére történő kötelezettség vállalásáról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
I. NAPIREND:
Előterjesztés Kengyel településen tanyagondnoki szolgálat létesítéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban
meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Kengyel Önkormányzata
eddig is fontosnak tartotta a Bagi-major településrészen élők megsegítését, a kapcsolattartás elősegítését,
a település központjától való 4 km távolságból eredő hátrányok kompenzálását.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Varga Márta képviselő tag.
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné testületi tag elmondja, hogy a Bagi-majorban lakó óvodások nem tudnak részt venni a
délutáni foglalkozásokon a közlekedés miatt. Támogatja és örül ennek a szolgálat létrehozásának, mivel
2014. szeptember 1-től kötelező lesz a három éves gyermekek óvodáztatása, mivel Bagi-majorban lakó
kisgyermekeket is érint, ezért úgy gondolja, ha ez a szolgálat működni fog a kisóvodások nem fognak
lemaradni a délutáni programokról.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja Kengyel településen tanyagondnoki szolgálat
létesítéséről szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta.

103/2013.(XI.21.) Kt.
Határozat
Kengyel településen tanyagondnoki szolgálat létesítéséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Kengyel településen tanyagondnoki
szolgálat létesítéséhez
A tanyagondnoki szolgálatot az Önkormányzat saját hatáskörben kívánja ellátni.
A Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.)
önkormányzati rendelet 4. számú függelékét egy új szakfeladattal egészíti ki: 889928 Falugondnoki,
tanyagondnoki szolgáltatás.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kengyeli tanyagondnoki szolgálat
szakmai programját a határozat melléklete szerint.
Megbízza a polgármestert a működési engedély iránti kérelem benyújtására.
Határidő. 2013. november 25.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
JNSZM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
Irattár

Melléklet a 103/2013.(XI.21.) Kt. határozathoz
Kengyel Községi Önkormányzat
Tanyagondnoki Szolgálatának
Szakmai programja és a tanyagondnoki Szolgálat működésének technikai előírásai
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatásának
szakmai programját, figyelembe véve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglaltak alapján a
következők szerint határozza meg:
A szakmai program Kengyel Községi Önkormányzat illetékességi területén működő tanyagondnoki
szolgálatra terjed ki.
I. rész
A tanyagondnoki szolgáltatás célja, feladata
1. A tanyagondnoki szolgáltatás célja:
- az önkormányzat települési hátrányának csökkentése,
- a településen az életfeltételek javítása,
- a településen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz,
egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
- a fentieken túlmenően a tanyagondnoki szolgálat a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó
egyéni és közösségi szintű igények kielégítését is biztosítja.
2. A tanyagondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el.
- különféle, a szociális alapellátás körébe tartozó feladatok,

- egyéb – szolgáltatás – jellegű feladatok.
A tanyagondnoki szolgálat alapfeladatai közé tartozik különösen:
a) közreműködés
- az étkeztetésben,
- a családsegítésben,
- a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása:
- házi orvosi rendelésre szállítás,
- egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
- gyógyszerkiváltás,
c) óvodás és iskoláskorú gyermekek szállítása.
A tanyagondnoki szolgáltatása körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok különösen:
- a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése, azok lebonyolításában
való közreműködés (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés, stb.),
- egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
- egyéb lakossági szolgáltatások.
Ezen túlmenően, ezen feladatok mellett a település sajátos igényeihez és szükségleteihez igazodó
szolgáltatásokat is végez.
Ezen feladatok közben a tanyagondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a rászorulóknak
problémáik meghallgatásával és megbeszélésével. A tanyagondnok tevékenységének ellátása bevonja a
településen lévő családokat is.
A jogszabályi előírásokhoz kapcsolódóan Kengyel község viszonylatában a tanyagondnoki szolgáltatás
bevezetése, megfelelő színvonalon való működése, az alábbiakban vázolt szociális igények
megvalósítását teszik lehetővé, a leírt konkrét formában.
II. rész
A tanyagondnoki szolgálat szociális alapszolgáltatások körébe tartozó feladatai különösen:
1. Étkeztetés
A feladatellátás tartalma, módja:
A tanyagondnok feladatkörébe tartozik azon személyek felkutatása, akiknek saját maguk ellátása
nehézségekbe ütközik és a napi meleg ebéd házhoz történő kihordása megkönnyíti saját ellátását,
ezzel életminősége javul. A tanyagondnok igény esetén végzi a szociális étkeztetés házhoz
szállítását. A rászorultakkal elbeszélget és amennyiben az étkeztetéssel kapcsolatban, vagy
bevásárlással, orvosi ellátással kapcsolatban igénye merül fel, egy erre a célra rendszeresített füzetbe
rögzíti azokat, és megoldásukra intézkedést tesz.
Az ellátottak köre:
Azok, akik szociálisan rászorultak, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek
gondoskodni a legalább napi egyszeri meleg étkezésről, valamint az alapvető élelmiszerek
beszerzéséről.
2. A Falugondnok további feladatai
A feladatellátás tartalma, módja:
Bevásárlás:
A Tanyagondnok felvett és rögzített bevásárlási kérelmeket alkalomszerűen intézi. A kért cikkeket a
helyi élelmiszerboltban veszi meg. Minden vásárlásról köteles a bolti számlát (blokkot) elkérni és a

vásárolt árucikkeket a bizonylat ellenében elszámolni. Csak az azonnali elszámolás minősül
elfogadottnak.
A feladatellátás rendszeressége:
Alkalomszerű.
Az ellátottak köre:
Azon koruk, egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
3. Családsegítésben való közreműködés
A feladatellátás tartalma, módja:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64. §-ban meghatározott
családsegítés igénybevételéhez személyszállítás, hogy a családsegítő szolgálat által nyújtott
szolgáltatások az érintettek által igénybe vehetőek legyenek.
A tanyagondnok napi munkája során állandóan figyelemmel kíséri a település lakosságát, különösen
gondot fordítva a veszélyeztetett családok életkörülményeire. Fel kell figyelnie az esetleges
függőségi betegekre (alkohol, drog, stb.), nem utolsó sorban a gyermekek helyzetére. Amennyiben
ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni az önkormányzatot, hogy a szükséges
intézkedést (megelőzés) meg lehessen tenni.
A kialakult kedvezőtlen helyzeteket, krízisállapotokat figyelemmel kíséri és az önkormányzat
intézkedéseit támogatja (otthonba szállítás, gyermekjóléti- és családsegítő szolgálattal
együttműködés, a krízishelyekre a munkatárs elkísérése). Figyelemmel kíséri a szociálisan
veszélyeztetett helyzetben lévő családokat, felkeresi a magányosan élő lakosokat, esetleg
egészségromlásukról tájékoztatja a háziorvost. A magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a
hozzátartozók értesítéséről.
A családsegítés kapcsán előforduló szállítási feladatok kötelező ellátásnak minősülnek és
díjmentesek. Mivel nem rendszeres, hanem alkalom- és szükségszerű a szállítási feladat, ez a
szolgáltatás bejelentés alapján vehető igénybe.
Az ellátottak köre:
A településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe
került személyek, családok.
4. Közösségi és szociális információk szolgáltatása
A feladatellátás tartalma:
Ha a tájékoztatás kérő személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhető el, a
tanyagondnok intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt az
ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben.
A feladatellátás rendszeressége:
Folyamatos.
Az ellátottak köre:
A szociális ellátást igénylők, rászorulók.

5. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
A feladatellátás tartalma, módja:
-Mozgáskorlátozott személyek, beteg, idős emberek háziorvosi, fogorvosi rendelésre szállítása elsősorban
Bagi-major településrészről.
- Gyógyszerkiváltás:
Rendelés mentes napokon a tanyagondnok meghozza a gyógyszereket, amelyet minden beteg részére
házhoz kihord. A gyógyszereket személyenként külön csomagoltatja, névvel és blokkal együtt, így a
gyógyszerek összekeveredése kizárt, ezen kívül könnyen elszámolható. Ezzel a szolgáltatással a
településen élő idős, beteg emberek gyógyszerellátottsága biztosított, nagy könnyítést jelent a házhoz
történő kihordás és így a gyógyulás feltételei is gyorsabban biztosíthatók.
-Egyéni kórházi, intézeti látogatás. Az ellátás megoldható, ha nem ütközik a kötelező feladat ellátásával
(igény alapján).
A feladatellátás rendszeressége:
Folyamatos, a rendelésekhez igazodó.
Az ellátottak köre:
Azok a rászorultak, akik maguk, illetve családjuk szállításáról más módon nem tudnak gondoskodni,
illetve a szállítás számukra aránytalanul nagy terhet jelent.
6. Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása
A feladatellátás tartalma:
Oktatási napokon, továbbá az óvodai és iskolai közösségi rendezvényeken (tanévnyitó-, tanévzáró-, szülő
értekezlet, szakkörök, vidéki sportrendezvények) biztosítja az óvodás és általános iskolás alsó tagozatos
gyermekek szállítását Bagi-major településrészről. Ugyancsak besegít a tanyagondnoki szolgálat a
gyermekek kötelező fogászati szűrésre történő szállításába, igény szerint, az iskola, óvoda kérése alapján.
A feladatellátás rendszeressége:
Folyamatos.
Az ellátottak köre:
Óvodás, általános iskolás gyermekek.
7. A tanyagondnoki szolgálat egyéb - szolgáltatás jellegű – feladatai:
a.) A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése, aok
lebonyolításában való közreműködés (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári
kölcsönzés stb.).
Fenti rendezvényekre történő szállítás.
A feladatellátás tartalma:
- Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítás.
A szolgáltatás a helyi önkormányzatot is érintő rendezvényekre (falunap a szomszédos településeken,
zászlóavatás, koszorúzás, stb.) vehető igénybe. Az igénybevétel feltételeit, az indulás és érkezés idejét az
önkormányzat hirdetés útján tudja az érdekeltekkel. A szolgáltatás alkalomszerű, igénybevétele díjtalan és
a tanyagondnoki szolgálat számára kötelező feladatnak minősül.
- Községi rendezvényeken való részvétel.
A tanyagondnok segédkezhet az önkormányzat rendezvényein, azok lebonyolításában részt vehet.
Technikai berendezések helyszínre, illetve visszaszállítását megoldani, a rendezvény helyszínének
kialakításában aktívan részt venni, alkalomhoz illő zászlót kitűzni, illetve levenni. A feladat
alkalomszerű, a polgármester utasítása alapján.

- Színház, mozi, kulturális és sport rendezvényekre történő szállítás. Szervezett keretek között, a
lehetőségekről a lakosság hirdetés útján értesül.
A feladatellátás rendszeressége:
Alkalomszerű feladat.
Az ellátottak köre:
Azok a rászorultak, akik maguk szállításáról - koruk, egészségi állapotuk, anyagi helyzetük miatt- más
módon nem tudnak gondoskodni, illetve az számukra aránytalanul nagy terhet jelentene.
b.) Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.
A feladatellátás tartalma:
- Hivatalos ügyekben történő szállítás.
A tanyagondnok közreműködik a jó kapcsolattartás érdekében:
- az önkormányzat és a lakosság között.
A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé tolmácsolni,
valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani.
A feladatellátás módja:
-

szóbeli kapcsolattartás a lakossággal (problémák meghallgatása),
- az önkormányzati hivatal leveleinek kézbesítése, hirdetményeinek hirdetőtáblára történő kihelyezése,
az önkormányzat szórólapjainak kézbesítése,
a feltárt problémák tolmácsolása az önkormányzat, illetve intézményei felé,
a lakosság hivatalos ügyintézésének segítése oly módon, hogy kérelmeiket a tanyagondnok továbbítja az
önkormányzat, vagy más hivatalos szerv felé.

A feladatellátás rendszeressége:
Folyamatos.
Az ellátottak köre:
A község lakossága.
c.) Egyéb lakossági szolgáltatások.
A feladatellátás tartalma:
Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem tartoznak.
Például:
- Nagybevásárlás. A településen tartós fogyasztási cikket árusító üzlet nincs, ezért a tanyagondnoki
szolgálat a nagyobb méretű árucikkeket a vásárlás helyéről hazaszállítja. A szolgáltatás alkalomszerű,
bejelentés alapján működik.
- Az önkormányzati feladatokhoz tartozó egyéb szállítási feladatok.
-A feladatellátással összeegyeztethető anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára,
stb.
A feladatellátás módja:
A feladat tartalmának megfelelően a polgármester utasítása alapján történik.
A feladatellátás rendszeressége:
Alkalomszerű feladat.
Az ellátottak köre:

Azok a rászorultak, akik a nagybevásárlásról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve számukra
aránytalan terhet jelentene.
A feladat tartalmától függően általában a lakosság és az önkormányzat.
III. rész
A tanyagondnok szolgálat és az igénybevevők közötti kapcsolattartás és a szolgáltatások
igénybevételének módja:
Kapcsolattartás
Lehetséges kapcsolattartási módok:
- az önkormányzat rendelete által alanyi jogon igénybe vehető szolgáltatás esetében a
kapcsolattartás az igénybevételkor történik, pl: adott szolgáltatás elvégzésének elismerésével
(menetlevél aláírása),
a szolgáltatás igénybevételének jelzése történhet szóbeli kapcsolat révén, írásos kérelem
átadásával, ahol a kérelem továbbítója a tanyagondnok. A kérelmező igényét jelezheti a
polgármesteri hivatalnál is,
- A hivatalból megállapított jogosultság esetében a hivatal, illetve a tanyagondnok szóban és/vagy
írásban értesíti az érintett személyt adott szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.
A szolgáltatás igénybevételi szándékának jelzése:
A község lakossága a helyben szokásos módon, hirdetés útján értesül a lehetőségekről. Az igényeket a
tanyagondnoknál és a körjegyzőség hivatalában lehet leadni.
A szolgáltatás igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényt minimum 3 nappal előbb
bejelenti és egyezteti a tanyagondnokkal, településen kívüli szolgáltatás igényét pedig 5 nappal előbb kell
bejelentenie és leegyeztetnie. A feladat teljesítés egyrészt a bejelentés sorrendjétől és fontosságától függ.
Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységtől, a polgármesterrel
le kell egyeztetni.
A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele alkalmával az igények teljesítésének mérlegelésénél
elsősorban a kötelező, alapellátási feladatok, valamit a gazdaságosság figyelembe vétele a döntési
szempont.
Általános tájékoztatás
A szolgáltatásokkal, az azokkal kapcsolatos problémákkal összefüggésben általános tájékoztatást ad a
polgármester, illetve a Körjegyzőség hivatal dolgozói, valamint a tanyagondnok.
A tanyagondnoki szolgáltatások közzétételének módjai:
A tanyagondnoki szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon kell közzétenni:
- hirdetményben, a szokásos helyeken,
- személyesen, előszóban, a tanyagondnok vagy polgármester útján.

IV. rész.
Az ellátottak jogainak biztosítása a tanyagondnoki szolgálat működése során
A tanyagondnoki szolgáltatás igénybe vevő ellátottnak, joga van szociális helyzetére, egészségi és
mentális állapotára tekintettel a szolgáltatás által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni
szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az
ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a Szoctv-be, illetve törvény felhatalmazása alapján készült
kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.

Az ellátást igénybe vevőnek joga van a szolgáltatás működésével kapcsolatos legfontosabb adatok
megismeréséhez.
A tanyagondnok a szolgálat által biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az
ellátást igénybe vevőket megillető alapvető jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartásra,
különös figyelemmel
a, az élethez, emberi méltósághoz
b, a testi épséghez,
c, a testi-lelki egészséghez
való jogra.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint magánéletével kapcsolatos
titokvédelem, különös tekintettel az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelem
viszonyaival, szociális helyzetével kapcsolatos információkra.
Panasszal a fenntartó felé írásban beadott kérelemmel lehet fordulni, mely kérelmet a polgármester 10
napon belül elbírálja.
Az ellátást igénybe vevő felkeresheti az alábbi intézményeket:
Ellátott jogi képviselő:

Alapvető Jogok Biztosa:
V. rész.
A tanyagondnoki szolgáltatást végzők jogai
A tanyagondnoki szolgáltatást végző, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy számára
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi
méltóságukat és személyi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint fenntartó megfelelő munkavégzési
körülményeket biztosítson számukra. Munkakörében – esetlegesen – történő felelősségre vonása csak
fentiekkel arányosítható.
VI. rész.
Üzemanyag elszámolás, üzemeltetési költség elszámolása
1./ A tanyagondnoki gépjármű üzemanyaggal történő ellátását a 60/1992.(IV.1.) Korm. Rendelet 4.§ (3)
bekezdésében meghatározott alapnorma - átalány alapján kell biztosítani.
2./ A gépjármű üzemanyaggal való ellátását a tanyagondnok az önkormányzat által biztosított
ellátmányból köteles biztosítani. Az üzemanyag vételezéséről kiállított bizonylatot, számlát a
tanyagondnok köteles a tankolás napján, de legkésőbb a soron következő munkanapon a Polgármester
Hivatalában bemutatni.
3./ Üzemanyag-elszámolás.
A tanyagondnoki gépjármű estében az üzemanyag felhasználás elszámolás minden tárgyhónapot követő
hó 10. napjáig meg kell, hogy történjen. Az üzemanyagköltség elszámolása a tanyagondnok feladata. Az
üzemanyag elszámolást minden esetben a gépjármű tele tankkal megtöltött állapotában és az ahhoz
tartozó km óra állásának megfelelően kell elvégezni. A gépkocsi üzemanyag felhasználása a
menetleveleken rögzített, megtett havi összes kilométer és a jelen program mellékletét képző
60/1992.(IV.1.) Korm. Rendelet 4.§.(3) bekezdésében feltüntetett átalány szerint történik.
4./ Üzemanyag megtakarítást az önkormányzat nem fizet.
A tanyagondnoki gépjármű üzemeltetése, tisztántartása, tárolása

1./ A tanyagondnok kötelessége a tanyagondnoki gépjármű üzemképes állapotának biztosítása.
Kötelessége a gépkocsi rendszeres karbantartásával, tisztításával kapcsolatos feladatok ellátása, a
gépkocsi műszaki állagának megóvása. Ennek megfelelően szükség szerint, de legalább havonta egyszer
köteles a gépjárművet lemosni és kitakarítani. Az ehhez szükséges anyagokat és eszközöket a
Polgármester Hivatal biztosítja.
2./ A tanyagondnok felelős a gépkocsi műszaki állapotáért, a mindenkor szükséges üzemanyag
meglétéért. A tanyagondnok köteles gondoskodni a gépkocsi szakszervizben történő időszaki
felülvizsgálatáról, a gépkocsi okmányainak érvényességéről.
3./ A tanyagondnoki gépjárművet a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő garázsban
kell
tárolni.
4./ A tanyagondnok kötelessége a szigorú számadású nyomtatványként kezelt, az adott forgalmi
rendszámú tanyagondnoki gépkocsira kiadott menetlevél vezetése az alábbiak szerint:
Kitöltési útmutató személygépkocsi menetlevélhez
Jelen kitöltési útmutatóban meghatározottakat a tanyagondnok minden esetben alkalmazni köteles. A
mellékelt minta alapján a számozott rovatokat pontok szerint az alábbi adattartalommal kell feltüntetni.
1 A tanyagondnoki feladatok ellátásához biztosított gépjármű rendszáma
2.Gyártmány
3.Szállítható személyek száma: 8+1 fő
4. A személygépkocsi menetlevél aktuális dátuma: év, hó, nap
5. A személygépkocsi indulásának időpontja: óra, perc
6. Megállási helyek pontos felsorolása
7. Az aktuális megállási helyen a kilométer óraállása
8. A személygépkocsiban tartózkodó, a személygépkocsit igénybe vevők száma
9. Gépjárművezető neve
10. Üzemben tartó neve: az önkormányzat fejbélyegzőjének lenyomata
11. A személygépkocsi igénybevételének célja, a szállított személyek pontos név szerinti felsorolása.
Tankolás időpontja, költsége, tankolt mennyiség.
12. Leálláskor az aktuális napon megtett kilométer pontos feltüntetése, szállított személyek száma, a
személygépkocsi leállításának időpontja, üzemidő.
Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
1.) A tanyagondnok köteles a tanyagondnoki gépjárművet használat után minden nap a telephelyre
leállítani.
2.) A tanyagondnok a feladatai ellátásához ellátmányra jogosult ennek összege: 40.000 Ft.
3.) A tanyagondnok feladatai ellátásához mobiltelefon használatára jogosult.
A tanyagondnok köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, a szervizigényt figyelemmel kísérni (km
óraállás).
A tanyagondnok köteles minden reggel munkára jelentkezni, munkavégzésre alkalmas állapotban.
-Esetleges egészségügyi, fiziológiai állapotváltozását köteles jelenteni.
-Fenti pontban foglaltak fennállása esetén kérheti a gépkocsivezetés alóli felmentését. Az indokra való
figyelemmel a polgármester köteles helyettest biztosítani.
Záradék: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2013.(XI.21.) számú határozatával a
tanyagondnoki szolgálat szakmai programját jóváhagyta.
Ez a szakmai program 2014. január 1-jén lép hatályba.
Kengyel, 2013. november 21.

II. NAPIREND:
Előterjesztés a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról
1. célterület – Falu- és tanyagondnoki gépjármű beszerzés /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Meghívott vendég: Molnár László pályázatíró
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Molnár László pályázatíró elmondja, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a 103/2013. (XI. 8.) VM
rendelet alapján pályázatot írt ki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése tárgyában. A pályázati kiírás 1.
célterülete falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához gépjármű beszerzésre nyújt támogatást.
Önkormányzatok számára a nettó kiadást támogatja, az ÁFA összegét önerőből kell biztosítani.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Bódi Marianna képviselő tag.
A feltett kérdésre Molnár László pályázatíró adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület
egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül alábbi
határozatot hozta.
104/2013.(XI.21.) Kt.
Határozat
Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról
1. célterület – Falu- és tanyagondnoki gépjármű beszerzés
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben megfogalmazott fejlesztések,
beruházások megvalósítását szükségesnek tartja, hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat pályázatot
nyújtson be a Vidékfejlesztési Minisztérium a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete alapján az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztése 1. célterület – Falu- és tanyagondnoki gépjármű beszerzés tárgyában.
A pályázat önerejeként szükséges (ÁFA tartalom) összeget a 2014. évi költségvetés, illetve az EU Önerő
Alapból igényelt támogatás terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására.
Határidő: 2013. december 1.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

III. NAPIREND:
Előterjesztés a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról
2. célterület – Mikrobusz beszerzés /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Meghívott vendég: Molnár László pályázatíró
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli
kiegészítés nem hangzott el.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag.
A feltett kérdésre Molnár László pályázatíró adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület
egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül alábbi
határozatot hozta.
105/2013.(XI.21.) Kt.
Határozat
Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról
2. célterület – Mikrobusz beszerzés
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben megfogalmazott fejlesztések,
beruházások megvalósítását szükségesnek tartja, hozzájárul ahhoz, hogy a Kengyeli Ifjúság Jövőjéért
Egyesület pályázatot nyújtson be a Vidékfejlesztési Minisztérium a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete
alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 2. célterület – Mikrobusz beszerzés tárgyában.
Az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt a Kengyeli Ifjúság Jövőjéért Egyesülettel az
előterjesztésben megfogalmazott feladatok ellátására.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2013. december 1.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Kengyeli Ifjúság Jövőjéért Egyesület
4. Irattár
IV. NAPIREND:
Előterjesztés a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról
3. célterület – Művelődési ház felújítása, fűtés korszerűsítése /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Meghívott vendég: Molnár László pályázatíró
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli
kiegészítés nem hangzott el.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő tag.
A feltett kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Németh Lajos képviselő tag elmondja, hogy sajnos a könyvtár résznél vannak fűtési- és hűtési problémák.
A pályázati összeget a következőkre szeretnék fordítani: a könyvtár ablakcseréjére, a belső
burkolatcseréjére, a klímatizálás kiépítésére, számítástechnikai eszközök fejlesztésére, bútorok és egyéb
kiegészítők beszerzésére, az épület tüzelőrendszer, fűtésrendszer korszerűsítésére, felújítására, külső
homlokzatszigetelésére.
Bódi Marianna képviselő tag javasolja, hogy a Könyvtárban a lakosság számára a faxolási, a szkennelési
és a fénymásolási lehetőség biztosított legyen.
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül alábbi
határozatot hozta.
106/2013.(XI.21.) Kt.
Határozat
Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról
3. célterület – Művelődési ház felújítása, fűtés korszerűsítése
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben megfogalmazott fejlesztések,
beruházások megvalósítását szükségesnek tartja, hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat pályázatot
nyújtson be a Vidékfejlesztési Minisztérium a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete alapján az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztése 3. célterület – Művelődési Ház felújítása, fűtés korszerűsítése tárgyában.
A pályázat önerejeként szükséges (ÁFA tartalom) összeget a 2014. évi költségvetés, illetve az EU Önerő
Alapból igényelt támogatás terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására.
Határidő: 2013. december 1.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

V. NAPIREND:
Előterjesztés a közétkezetés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás kiírására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés elmondja, hogy a Kengyeli
Idősek Otthona közétkeztetési szerződése 2013. december 31-én lejár. A vonatkozó jogszabályok alapján
a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében közbeszerzési eljárás keretében kerülhet sor a szolgáltató
kiválasztására. Önkormányzatunk a szerződést az új szolgáltatóval 2015. június 30-ig szándékozik
megkötni.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül alábbi
határozatot hozta.
107/2013.(XI.21.) Kt.
Határozat
A Közétkezetés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás kiírására
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés beszerzésére irányuló közbeszerzési
eljárás megindítását a melléklet szerint jóváhagyja
A felhívást az alábbi ajánlatkérőknek küldi meg:
1.Jorgó 2010 Kft. Törökszentmiklós, Rezeda út 10.
2.Hangulat-ért Kft. Abony, Liget út 2.
3. Zöld-Labdamágus Kft. Budapest Bécsi út 1-3.

Erről értesülnek:
1.Nagy Szilárd polgármester
2.Dr Fekete Nóra jegyző
3.Irattár Helyben

VI. NAPIREND:
Előterjesztés a Hévízkút hasznosítása – szolgáltatással vegyes eszközbeszerzésre irányuló
közbeszerzési eljárás kiírására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli
kiegészítés nem hangzott el.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül alábbi
határozatot hozta.
108/2013.(XI.21.) Kt.
Határozat
Hévízkút hasznosítása – szolgáltatással vegyes eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás
kiírására
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízkút hasznosítása – szolgáltatással vegyes
eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítását a melléklet szerint jóváhagyja
A felhívást az alábbi ajánlatkérőknek küldi meg:
1.AQUAZIT Szolgáltató Kft. Budapest Lónyai utca 49.
2. GEO-SIVO Kft. Budapest, Töhötöm u. 27/a.
3. VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. Cegléd, Rákóczi út 72.

Erről értesülnek:
1.Nagy Szilárd polgármester
2.Dr Fekete Nóra jegyző
3.Irattár Helyben

VII. NAPIREND:
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szolgáltató
kijelöléséről, szolgáltatói szerződés elfogadásáról valamint nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet elfogadásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
rendelet, valamint a közszolgáltatási szerződés november 25-én lép hatályba. A rendelet-tervezet
mellékletében van feltüntetve a szippantott szennyvíz nettó díja.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő tag.
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szolgáltató
kijelöléséről, szolgáltatói szerződés elfogadásáról szóló előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül alábbi
határozatot hozta.
109/2013.(XI.21.) Kt.
Határozat
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szolgáltató kijelöléséről,
szolgáltatói szerződés elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
44/C. § (1) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t bízza meg.
A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést a melléklet szerint elfogadja, annak aláírására meghatalmazza
Nagy Szilárd polgármestert.
Határidő: 2013. november 22.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Melléklet a 109/2013.(XI.21.) Kt. határozathoz
Közszolgáltatási szerződés
mely létrejött egyrészről Kengyel Község Önkormányzata (5083 Kengyel, Szabadság út 10. , adószám:
15732994-2-16, képviseletében eljár Nagy Szilárd polgármester). mint ellátásért felelős (továbbiakban:
Önkormányzat), másrészről a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő
Részvénytársaság (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., adószám: 11265832-2-16, képviseletében eljár:
Hajdú Gábor vezérigazgató) mint közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi
feltételekkel:
1. A közszolgáltatás tárgya
1.1. A jelen szerződésben szabályozott közszolgáltatás tárgyát a szerződés hatálya alá tartozó
ingatlanon keletkező, közüzemi csatornahálózatba nem vezetett, vagy a helyben való,
engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba szintén nem vezetett háztartási

szennyvizek, - melyeket a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló, vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott módon gyűjtenek begyűjtése és a kijelölt átadási helyen történő átadása képezi.
1.2. Az Önkormányzat 16/2013.(XI.22.) sz. megalkotott rendelet alapján megrendeli
Közszolgáltatótól az 1.1. pontban meghatározott közszolgáltatási tevékenység ellátását,
melyet Közszolgáltató jelen szerződés aláírásával elvállal. A rendelet a jelen szerződés 1.
számú mellékletét képezi.
1.3. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket biztosítani, ezen belül szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember biztosítása. A felek
rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges tárgyi feltételeket a Közszolgáltató
tulajdonosként vagy jogszerű használatát megalapozó bármely jogviszony alapján is
biztosíthatja.
1.4. Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítése során jogosult alvállalkozó igénybevételére.
Közszolgáltató az alvállalkozó teljesesítésért úgy felel mintha maga végezte volna.
1.5. A közszolgáltatás teljesítése során figyelembe kell venni a Tiszaföldvár szennyvíztisztító
telepnek, mint az ártalmatlanításra kijelölt átadási helynek (továbbiakban: átadási hely) a
rendelkezésre álló kapacitását. Az átadási hely/ek/ pontos megjelölését és annak kapacitását
felek jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzítik.
2. Jelen szerződés területi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén található ingatlanokra terjed
ki.
3. Jelen szerződés 2013. november 25 napjától 2018. november 25 napjáig terjedő, öt év meghatározott
időtartamra szól.
A szerződés hatályba lépésének napja:2013. november 25.
A közszolgáltatás megkezdésének napja: 2013. november 25.
4. Szolgáltatási díj meghatározása és módosítása:
4.1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának díját a
felek az 1. számú mellékletként csatolt rendeletben szabályozottaknak megfelelően állapítják
meg.
4.2. A szolgáltatási díj változtatására a Közszolgáltató a tárgyévet megelőző év október 31-ig
tehet javaslatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.)
előírásainak figyelembe vételével.
4.3. Az igazolt közszolgáltatási díjhátralék esetében a felek a Vgt. 44./E.§ rendelkezéseiben
szabályozott eljárást alkalmazzák.
5. Szolgáltatási kötelezettség teljesítése a közszolgáltatást igénybe vevők részére.
5.1. Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és az
átadási helyen történő elhelyezését a szolgáltatást igénybe vevő ingatlan tulajdonos,
vagyonkezelő, vagy egyéb jogcímen használó (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos)
megrendelésétől számított 5 munkanapon belül (kivéve, ha az ingatlantulajdonos kifejezetten
kéri a 5 munkanapnál későbbi teljesítést) 8 óra és 16 óra között, a jelen szerződés időbeli
hatálya alatt folyamatosan és szerződésszerűen teljesíteni.
5.2. Közszolgáltató köteles a hozzá beérkező megrendelések sorrendjébe, a mindenkori hatályos
vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a jelen szerződés betartásával ellátni az 1.1.

pontban meghatározott közszolgáltatási tevékenységet. Ennek elmulasztásából, vagy hibás
teljesítéséből eredő kárért a Közszolgáltató felel. A Közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítése során az ingatlantulajdonossal, mint a szolgáltatást igénybevevővel áll
jogviszonyban.
5.3. A Közszolgáltató az elszállított mennyiség mérésről úgy köteles gondoskodni, hogy azt az
ingatlantulajdonos bármikor ellenőrizhesse.
6. Együttműködési kötelezettség, a közszolgáltatás ellenőrzése:
6.1. Az Önkormányzat a jelen szerződés időbeli hatálya alatt kizárólag a Közszolgáltató részére
biztosítja az 1.1. pontban meghatározott közszolgáltatás ellátásának jogát.
6.2. Közszolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást szakszerűen, teljes felelősséggel a mindenkor
hatályos jogszabályoknak, önkormányzati rendeletnek és a jelen szerződés rendelkezéseinek
megfelelően végzi.
6.3. A Közszolgáltató személyről, a fizetendő díjakról és a közszolgáltatás egyéb lényeges
feltételeiről a szerződés hatálybalépését követően az Önkormányzat köteles a helyben
szokásos módon, megfelelően tájékoztatni az ingatlantulajdonosokat.
6.4. A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosok megrendeléseinek, bejelentéseinek,
panaszainak ügyintézésére ügyeleti rendszerben működő ügyfélszolgálati irodát üzemeltetni.
A Közszolgáltató köteles a fogyasztói panaszokat a beérkezésüket követő 15 napon belül
kivizsgálni, a kivizsgálás eredményeiről a panaszost tájékoztatni és megtenni minden
szükséges intézkedést a panaszok okának elhárítása érdekében.
6.5. A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosok számára legalább egy vezetékes vagy
mobil telefonvonalat fenntartani.
6.6. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag az 1.5.
pontban írt átadási hely/ek/re szállíthatja és helyezheti el bizonylat ellenében.
6.7. Rendkívüli műszaki, időjárási körülmények fennállása esetén a Közszolgáltató jogosult a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a rendkívüli körülmények fennállásáig
más, engedélyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyező vagy
ártalmatlanító telepre szállítani. Amennyiben más, engedélyezett elhelyező és vagy
ártalmatlanító telepre történő beszállítást előidéző rendkívüli körülmények fennállása
meghaladja a 10 napot, akkor az alkalmazandó szolgáltatási díj mértékéről, illetve a
szolgáltatás szerződéses feltételeiről felek kötelesek egyeztetést tartani és 15 napon belül
dönteni a szükséges módosításokról.
A rendkívüli körülmények bekövetkezéséről és a szolgáltatás szokott rendjének
visszaállításáról
a
Közszolgáltató
köteles
az
Önkormányzatot
írásban,
az
ingatlantulajdonosokat pedig a helyben szokásos módon - indokolással ellátva - tájékoztatni.
6.8. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató teljesítését folyamatosan ellenőrizni.
Az ellenőrzés főbb szempontjai:
I. mennyiségi adatok ellenőrzése,
II. minőségi ellenőrzés,
III.határidők betartása,
IV.szolgáltatás személyi, tárgyi, szakmai követelményeinek betartása,
V. a közszolgáltatással kapcsolatos panaszok ügyintézése.
A Közszolgáltató köteles az ellenőrzéshez szükséges valamennyi adatot az Önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.

6.9. A Közszolgáltatónak az alábbi adatszolgáltatási kötelezettsége van az Önkormányzat felé:
I. A Közszolgáltató által a szolgáltatás ellátásához biztosított személyi, tárgyi és szakma
feltételek tekintetében. Amennyiben ezekben változás következik be, köteles azt a
módosulást követő 15 napon belül az Önkormányzattal közölni
II. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz havi mennyiségét minden
tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig közölni.
III. Az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a
települési önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni a törvényi előírások szerint a
tárgyévet követő év március 31-ig.
6.10. Az Önkormányzat kötelezettségei:
I. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatása,
II. a településen teljesített egyéb, jelen szerződés hatálya alá nem tartozó közszolgáltatási
tevékenységek összehangolásának elősegítése.
7. Felelősségbiztosítási rendszer:
7.1. A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítése során csak érvényes és hatályos
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező gépjárműveket használhat.
7.2. A jelen szerződés alapján teljesített közszolgáltatással ok-okozati összefüggésben keletkező
károk megtérítésének érdekében a Közszolgáltató köteles felelősségbiztosítási szerződést
kötni és a biztosítási szerződést a jelen szerződés időbeli hatálya alatt fenn tartani.
8. A Szerződés megszűnése:
8.1. A Szerződés megszűnik:
I.
II.
III.
IV.

a 3. pontban írt meghatározott időtartam lejártával,
a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
elállással, ha teljesítés még nem kezdődött meg,
felmondással.

9. Elállás.
9.1. A felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a 3. pontban írt, a közszolgáltatás
megkezdésére vonatkozó határnap alapulvételével számított 5 nap szolgáltatói késedelem
esetén köteles a Közszolgáltatót – megfelelő póthatáridő tűzése mellett – a szerződésszerű
teljesítésre írásban felszólítani. Amennyiben a felszólításban írt póthatáridő eredménytelenül
telik el az Önkormányzat jogosult a jelen szerződéstől – a Közszolgáltató szerződésszegésére
alapítottan – írásbeli egyoldalú nyilatkozattal elállni.
10. A szerződés felmondása.
10.1. Az Önkormányzat részéről a közszolgáltatási szerződés csak akkor mondható fel, ha a
Közszolgáltató
a)
a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra
vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan
megsérti, és ennek tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja,
b)
a jelen szerződésben megállapított kötelezettségeket neki felróható módon és
súlyosan megszegte.
10.2.

A Közszolgáltató a szerződést akkor mondhatja fel, ha
a)
az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét
– a közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak
kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy

b)
a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Szolgáltatónak a
közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges érdekeit jelentős
mértékben sérti.
10.3.

A felmondási idő 3 hónap. A felmondást írásban kell közölni.

11. Egyéb rendelkezések
11.1. A szerződés teljesítése során a felek a szerződésszerű teljesítés érdekében kötelesek
együttműködni.
A jelen szerződés teljesítése során a felek kapcsolattartói :
Az Önkormányzat részéről: Juhászné Bíró Erika műszaki ügyintéző ( telefonszám: 0630/3935751, e-mail cím: juhaszne@kengyel.hu)
A Közszolgáltató részéről: ………………. (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím)
11.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a felek a jelen
szerződésben rögzített értesítési címeket, elérhetőségeket (székhely, e-mail cím, fax szám)
kötelesek használni jognyilatkozataik megtételekor.
A jelen szerződés teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb jognyilatkozat
postázási helye - a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig - a jelen szerződésben
rögzített székhely, illetve lakcím.
Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott
küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított ötödik
munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek, kézbesítettnek kell tekinteni. A jelen
szerződésben megjelölt címre postázott küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni – a
feladástól számított ötödik munkanapon – ha az „nem kereste”, „átvételt megtagadta”,
továbbá a „címzett ismeretlen’ vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a
feladóhoz.
11.3. Jelen szerződést a felek kizárólag külön írásba foglalt megállapodás alapján
módosíthatják.
11.4. A felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták elbírálására - értékhatártól függően - a
Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
11.5. A jelen közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
Melléklet:
 1. számú melléklet: Önkormányzat 16/2013.(XI.22.) számú rendelete
 2. számú melléklet: Átadási hely/ek/ részletes megjelölése
Kelt:

……….. hely, ………… idő

______________________________________
Kengyel Községi Önkormányzat
Önkormányzat
képviseletében
Nagy Szilárd
polgármester

_____________________________________
Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Közszolgáltató
képviseletében eljár:
Hajdú Gábor
vezérigazgató

Ezután a polgármester úr javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra
bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a
következő rendeletet alkotja.

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a)
pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1.§. (1) A rendelet célja Kengyel Község földtani közegének, és a felszín alatti vizeinek védelme. Ennek
érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető módon történő
begyűjtéséről és elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.
2. A rendelet hatálya
2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Kengyel Község közigazgatási területén található ingatlanokon
keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és
ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési hulladékokra,
valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.
3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése
3.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes
elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre
történő elhelyezését végző kötelezett közszolgáltató Kengyel Község közigazgatási területén a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: közszolgáltató), (Szolnok,
Kossuth Lajos út. 5.) 2013. november 25-től.
(3) A szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye, kizárólag a xy. szám alatt
lévő szennyvízbefogadó műtárgy (továbbiakban: ártalmatlanító), (hrsz.: xy).
4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. §. (1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.
(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a
szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a csatornahálózatra a lakos a rákötési lehetőséggel élt, a szennyvizet
csak a csatornahálózaton keresztül szabad elvezetni.
(3) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének
lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő

gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással
az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
(4) A 4.§ (3) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel
összegyűjtött ház szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás
igénybevétele útján köteles gondoskodni.
(5) A közszolgáltató csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési
tevékenységével összefüggésben – a törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben
meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása
nem történt. A közszolgáltató alvállalkozója is csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki
ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – a törvényben, kormányrendeletben, illetve
önkormányzati rendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása
vagy intézkedés alkalmazása nem történt.
5. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
5.§ (1) A közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kapcsolatos kötelező
közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat Képviselőtestülete köt szerződést.
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. A szerződés az aláírás
napján jön létre és az aláírás napjától számítottan az közszolgáltatási szerződésben meghatározott
időtartam lejártával szűnik meg.
(3) A közszolgáltatási szerződésben minden esetben rögzíteni kell a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvényben foglaltakat.
6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
6.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt
rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes
jogszabályoknak.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést,
elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet
összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet
eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul
köteles eleget tenni.
(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül - igénylővel
egyeztetett időpontban - elvégezni.
(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg,
kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető,
hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.
(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az
ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló
létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.
(6) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására
vonatkozó eredetét igazolni és az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni.
(7) A közszolgáltató a teljesítéshez külső a közfeladat ellátáshoz szükséges feltételekkel rendelkező
szállítót igénybe vehet. A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének,
szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének közszolgáltatási feladatainak ellátására
bevont külső szállítók, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha saját
maga teljesítette volna.
(8) A közszolgáltató az igénybevett külső szállítók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel
tartozik.
(9) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával
kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást készíteni és azt a
Képviselőtestületnek évente március 31.-ig benyújtani.
(10) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:

a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg illetékes
környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett,
b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,
c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
(11) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag úgy történhet,
hogy szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem azon kívül, sem közterületen.
7. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
7.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi
csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi
előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni és a
közszolgáltatónak átadni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni
annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet
és közbiztonságot ne zavarja.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a 7.§ (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3.§ (2)
bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e
rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.
(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a
Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az
ingatlantulajdonost írásban értesíti, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatja.
(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a
közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára
oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az
ingatlantulajdonos nem végeztetheti.
(8) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és
az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.
(9) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által
szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni.
8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos
kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
8.§ (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén
belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.
(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe
mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét,
valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.
(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig
veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi
előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.
(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3) bekezdésben
foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető
törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.
9. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása

9.§. (1) A Képviselőtestület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának
és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját e rendelet melléklete határozza meg.
(2) Az egységdíjban foglalt ürítési díj nem tartalmazza a közszolgáltatás megszervezéséért és
működtetéséért a költségvetési törvényben biztosított módon és összegben az önkormányzatot megillető
feladathoz kötött támogatást.
(3) A leürítési díjnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési díjára a költségvetési
törvényben ilyen címen meghatározott normatív állami támogatás összegével való csökkentését a
közszolgáltatónak az önkormányzat a tárgyhónapot követően számla alapján téríti meg havi
rendszerességgel.
(4) A közszolgáltató a szerződést követően minden év november 15-ig kezdeményezheti a következő évre
vonatkozó díj felülvizsgálatát.

10. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
10.§ (1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a
közszolgáltató gondoskodik.
(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben a
mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezést betartani.

11. Záró rendelkezések
11.§ (1) Ez a rendelet 2013. november 25. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 22/1996.(XII.19.),
valamint az azt módosító 1/1998.(I.13.), a 23/1998.(XII.10.), a 19/1999.(XII.20.), a 16/2000.(XI.30.), a
16/2002.(XII.20.), a 19/2003.(XII.18.), a 19/2004.(XII.15.), a 16/2005.(XII. 2.), a 18/2007.(XII.21.) a
12/2008.(XII.20.), a 16/2010.(XII.16.), és a 20/2011.(XII.27.) számú önkormányzati rendelet.

Kengyel, 2013. november 21.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

Melléklet a 16/2013. (XI.22.) számú önkormányzati rendelethez
2013. november 25-től Kengyel Község közigazgatási területén a szippantott szennyvíz nettó díja 2150
Ft/m3, amely tartalmazza a 10%-os rezsicsökkentést.

VIII. NAPIREND:

Előterjesztés a képviselő–testület 2013. költségvetés terhére történő kötelezettség vállalásáról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli
kiegészítés nem hangzott el.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Varga Márta képviselő tag javasolja, hogy az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott
közalkalmazottak részére 2013. december hónapban egyszeri 8000 Ft/fő összegben Erzsébet-utalvány
juttatásban részesüljenek.
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja Varga Márta képviselő tag
módosító javaslatával kiegészítve.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta.
110/2013.(XI.21.) Kt.
Határozat
A képviselő–testület 2013. költségvetés terhére történő kötelezettség vállalásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2013. évi iparűzési adó többlet bevétel terhére
3.895.000 Ft összegben kötelezettséget vállal az alábbi feladatokra:
- Pályázat írás költségére
bruttó 600.000 Ft összegben
- A községi park , katolikus, református templom
külső megvilágítására
bruttó 1.540.000 Ft összegben
- Adventi és év végi ünnepekhez kapcsolódó
rendezvények költségeire
bruttó 635.000 Ft összegben
- Közbeszerzési tanácsadó díjazására
bruttó 800.000 Ft összegben
- Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott
közalkalmazottak részére egyszeri 2013. december
hónapban 8000 Ft/fő összegben Erzsébet-utalvány
juttatásra és az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő
járulék fizetési kötelezettségre
bruttó 320.000 Ft összegben
Határidő: 2013. november 22.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesülnek:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Polgármesteri Hivatal pénzügy
4. Irattár

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.

Kmf.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra

jegyző

