TÁRGYMUTATÓ
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. augusztus 28-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez

84/2014.(VIII.28.) Kt. Hat.

Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti
beszámolójáról

85/2014.(VIII.28.) Kt. Hat.

A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés
zárt üléssé nyilvánításáról

86/2014.(VIII.28.) Kt. Hat.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013.
évi üzemeltetési tevékenységéről

87/2014.(VIII.28.) Kt. Hat.

Az Önkormányzata víziközmű rendszerének
gördülő fejlesztési terv javaslatáról

88/2014.(VIII.28.) Kt. Hat.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I
félévi teljesítésére

11/2014.(VIII.29.) Önk.rend.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
módosításáról

12/2014.(VIII.29.) Önk.rend.

A mezei őrszolgálat megalakításáról és
fenntartásáról

89/2014.(VIII.28.) Kt. Hat.

A Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER Akciócsoporthoz való csatlakozásról

90/2014.(VIII.28.) Kt. Hat.

A hatósági ügyintézés törvényességéről

92/2014.(VIII.28.) Kt. Hat.

Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú
Egyesület támogatása.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 1700 órakor
megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak:

Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Csabainé Bártfai Margit, Németh Lajos, Bódi Marianna és Varga
Márta testületi tagok.

Bejelentéssel van távol: Kovács Gyula testületi tag.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője
Lakosság részéről: 3 fő.
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok 6 fő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg.
Kérdés és javaslat nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt
Képviselő-testületet:
-

Május 24-én lezajlott a kengyeli gyermeknap a Rákóczi úti játszótéren.

-

Május 26-án egyeztetett a gazdákkal a mezőőri szolgálattal kapcsolatban, majd az
Esztereket köszöntötte az Őszirózsa Nyugdíjasklubban.

-

Május 27-én az Elmib Zrt. képviselőjével tárgyalt
elképzelésünkről.

-

Május 29-én Oláh Józseffel egyeztetett a következő évek fejlesztési beruházásairól.

-

Május 30-án részt vett a Tisza-menti Leader közgyűlésen.

-

Május 31 - én és június l-jén lezajlott a Hagyományőrző Falusi Lakodalom, itt
szeretném megköszöni minden résztvevő segítségét.

-

Június l-én Bagi-majorban tartották a Gyermeknapot, a Madáridő című pályázatnak
köszönhetően.

-

Június 2-án a napelemes pályázattal kapcsolatban kapott tájékoztatást, majd Bagi-majorban
a 3. a osztály meghívásának tett eleget.

-

Június 2-án a testvér települési pályázatról tájékoztatták, majd Tiszatenyőn köszöntötték
a pedagógusokat.

-

Június 4-én a közvilágítás korszerűsítés lehetőségeit hallgatta végig, majd a Trianoni
megemlékezésen vett részt a parkban.

a közvilágítás korszerűsítés
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-

Június 5-én rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület.

-

Június 8-án részt vett a Léderer Károly Fogathajtó Emlékversenyen.

-

Június 11-én Oláh József tájékoztatta a lehetséges csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítéséről.

-

Június 13-én részt vett a Megyei Közgyűlés ülésén.

-

Június 14-én a tanévzárón és a ballagáson vett részt az általános iskolában.

-

Június 15-én köszöntötte a 80. születésnapját ünneplő Bérczi Imrénét.

-

Június 17-én Tiszatenyőn zajlott a koordinációs értekezlet, majd az építési hatóság ellenőrizte
az elkészült só-és tornaszobát. Mindent rendben találtak. Az épület hivatalos átadása
szeptember 10-én, 11,00 órakor lesz, ahová szeretettel vár mindenkit. Szintén e napon a
MÁK ellenőrizte az utcanévtáblás pályázatot.

-

Június 18-án helyet biztosítottunk 18 lovasnak Bagi-majorban, akik az országos
nyeregszemlére tartottak.

-

Június 19-én Törökszentmiklóson egy fórumon Kozák Ferencné alpolgármester asszony
képviselte önkormányzatunkat a rendőrkapitányságon .

-

Június 23-án a közvilágítás korszerűsítéséhez elvégezték a fejlesztési felméréseket. Tizenkét
új villanyoszlop kerülhet kiépítésre.

-

Június 24-én zajlott a koordinációs értekezlet Tiszatenyőn, majd a só- szoba műszaki átadása.

-

Június 26-án összehívta a környező települések vezetőit és a helyi civileket, akikkel
megbeszéltük a teendőket és a forgatókönyvet.

-

Június 27-én a Jézus Szíve ünnepen vett részt.

-

Június 28-án köszöntötte Rácz Mihályt, egykori fociedzőt, majd lezajlott a mostani és az
egykori ifisták barátságos mérkőzése.

-

Július 2-án a Tiszamenti Regionális Vízművek tájékoztatóján vett részt, ahol elhangzott, hogy
5000 Ft lesz a rákötési díj lakosonként. Erről a díjról később egyeztettek a két Társulat
elnökével és megállapodtak, hogy megpróbálják kigazdálkodni, így ez a díj sem terheli majd
a lakosságot.

-

Július 3-án köszöntöttem Takács Sándornét 80. születésnapján. Szintén e napon Landgraf
doktor úr benyújtotta a felmondását, amely fél éves időtartamú. Ezt követően Bagi-majorban
bejárást tartott a szakemberekkel, a rengeteg eső több helyen komoly gondokat okozott az
utak állapotában. Ezt követően a Helytörténeti Kör beszélgetésén vett részt.

-

Július 4-én megérkezett a Gyermekétkeztetési Alapítvány csomagja.

-

Önkormányzatunk országos első lett a "Minden Gyermek Lakjon Jól" pályázaton, melynek
köszönhetően fél évig 30 gyermeknek tudunk ételt biztosítani.

-

Július 7-én a Vikuv Zrt. Szakemberei tájékoztatták a termál kutas projekt állásáról a
helyszínen.

-

Július 8-án Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat
Tiszatenyőn, közben polgármester úr átvett egy adományt egy budapesti alapítványtól.
Bútorokat, konyhai eszközöket, műszaki cikkeket hoztak nagy mennyiségben. Ezt követően a
Munkaügyi Központban vett részt a következő közmunkaprogrammal kapcsolatban.
Augusztus l-től összesen 254 fő dolgozik Kengyelen közfoglalkoztatás keretében.
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-

Július 11-én részt vett a Kengyeli Szennyvízkezelő Társulat ülésén, majd az újabb óriási
esőzést követően egy másik probléma is jelentkezett, az utolsó, végátemelő szivattyú
eldugult, nem tudta továbbítani a szennyvizet. Ezt követően értesítette a Katasztrófavédelmet
is, akik folyamatosan konzultáltak a szakemberekkel. Éjfélre az a döntés született, hogy
beavatkozás, esetleges kilakoltatás nem lesz, reggelre érkezik a szakember gárda. Kiderült,
hogy újra idegen anyag került a rendszerbe, egy gumicsizma okozta a problémát.

-

Július 15-én rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület.

-

Július 16-án Társulási Ülésen vette részt Tiszatenyőn, Kozák Ferencnével és Bódi
Mariannával, valamint Pozsa Sándornéval.

-

Július 22-én a hivatalos közbeszerzési tanácsadónkkal tárgyalt a futó és tervezett
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban.

-

Július 23-én a Belügyminisztériumtól dr. Dobozi József tábornok, valamint Hevesi-Tóth
Ferenc igazgató tartott ellenőrzést a közmunkaprogrammal kapcsolatban. Minden projektet
rendben találtak, a fóliakertészeteinket példaértékűnek minősítették.

-

Július 24-én egyezetést tartott a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban, majd a Jász
Terra Kft. képviselőjének mutatta meg a kritikus útszakaszokat Ezt követően
köszöntötte a 80 éves Szollár Miklóst.

-

Július 26-án lezajlott a Kengyelfutás és Vándorló Bográcsok Találkozója Bagi-majorban.
Köszöni mindenki segítségét.

-

Július 28-án a két kengyeli mezőőr jelöltet fogadta az irodájában.

-

Július 29-én Tiszatenyőn zajlott a koordinációs értekezlet. Ekkorra elkészült Tiszatenyőn a
harmadik ütem, vagyis a teljes hossza a szennyvízberuházásnak. Július 31-én a BM és a
Főkefe munkatársai megtekintették a kertészeteinket, majd konzultáltak az esetleges kóser
növény termesztésről.

-

Augusztus 5-én a park áramfejlesztését egyeztették a szakemberekkel, lehetőség szerint
kiépítjük a háromszor 63 Amperes hálózatot.

-

Augusztus 7-én tájékoztatta a Regionális Vízművek igazgatóját, hogy a Szennyvízkezelő
Társulat átvállalja a rákötési díjakat a lakosság helyett. Ebben segítségre lesz egy 4 millió
forintos összeg, amellyel még tartozik Tiszatenyő. Augusztus 10-én köszöntötte 80.
születésnapján Székács Lajosnét, majd a Kolláth Kupa díjait adta át.

-

Augusztus 11. és 15. között közel 800 család visszakapta az önerőbe befizetett
hozzájárulásának jelentős részét. Legtöbben 120 ezer forintot vettek át vagy utaltattak a
számlájukra.

-

Augusztus 11-én köszöntötte a 80 éves Szollár Ilonát.

-

Augusztus 12-én Tiszatenyőn lezajlott a heti koordinációs értekezlet.

-

Augusztus 14-én rendkívüli testületi ülést tartott a Képviselő-testület.

-

Augusztus 18-án Demeter Sándornét köszöntötte a 80. születésnapján.

-

Augusztus 19-én lezajlott a Szent István napi rendezvény. Köszöni a segítséget mindenkinek.

-

Augusztus 23-25 között Lengyelországban, a testvértelepülésünkön vettek részt az Új Kenyér
Ünnepén.
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-

Augusztus 26-án Tiszatenyőn Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte
önkormányzatunkat Tiszatenyőn. E napon Oláh József tájékoztatta polgármester urat,
hogy lehetőség lesz uniós forrásra pályázni KEOP-ban a teljes úthálózat megépítésére.

-

Várhatóan jövő tavasszal írják ki a pályázatot. E napon összegyűjtötte az aláírásokat,
indulni kíván az októberi önkormányzati választáson.

-

Augusztus 28-án a Vikuv Zrt. tájékoztatta az artézi kút fúrásáról, melyet a református
templommal szemben szeretnének megnyitni. Ehhez szükséges egy új, 300 méteres kút
fúrása. Szintén e napon elindította az engedélyezési eljárást a bagi majori gyalogátkelőhely
kialakítására.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igenlő szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadta.
84/2014.(VIII.28.) Kt.
Határozat
Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd polgármester két ülés
közötti beszámolóját e l f o g a d j a .

Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a
kiegészítéssel, hogy a testület az 1. napirendi ponttal együtt tárgyalja meg az Önkormányzata
víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési terv javaslatáról szóló előterjesztést, valamint a
Képviselő-testület még két napirendi pontot vitasson meg. Továbbá javasolja a 7. napirendi pont zárt
üléssé nyilvánítását.
7.

A Kengyel községért kitüntető díj adományozásáról

8.

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásáról

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint a 6. napirendi pont zárt üléssé
nyilvánítását egyhangúlag elfogadta.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 6 igenlő
szavazattal, egyöntetűen elfogadta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta.
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85/2014.(VIII.28.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
A 7. napirendi pontot a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) a.)
pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja.
NAPIRENDEK:
Nyílt ülés:
1. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről és
az Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési terv javaslatáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
4. Előterjesztés a
mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendelet
elfogadásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
5. Előterjesztés a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Akciócsoporthoz való
csatlakozásról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
6. Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényességéről /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
Zárt ülés:
7. Előterjesztés a Kengyel községért kitüntető díj adományozásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Nyílt ülés:
8. Előterjesztés az Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesület támogatásáról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

I. NAPIREND:
Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről és az
Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési terv javaslatáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(beszámoló és az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót, illetve az
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Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési terv javaslatáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi
üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
86/2014.(VIII.28.) Kt.
Határozat
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
2013. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő
fejlesztési terv javaslatáról szóló előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
87/2014.(VIII.28.) Kt.
Határozat

Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési terv javaslatáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 11. § alapján, Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Tervének (melléklet) tartalmát
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési tervet a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. megküldje a Magyar Energiahivatal részére.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Irattár
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Melléklet a 87/2014.(VIII.28.) Kt. határozathoz
KENGYEL KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEINEK
GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

Ellátásért felelős megnevezése:
Kengyel Község Önkormányzata
5083 Kengyel,
Szabadság út 10.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Tiszaföldvár, 2014. augusztus 15.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. § (1) értelmében, a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő
fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.
A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak,
fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő.
Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló
beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével.
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FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

I. ÜTEM
2015. évben tervezett felújítások és pótlások
Rövidtávú felújítási és pótlási terv:
Felszín alatti vízkivétel
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
Vízelosztás
Ivóvízhálózat

Vkr.
azonosító

Felújítás és pótlás
megnevezése

Vízjogi létesítési
engedély

Tervezett nettó
összeg

Javasolt forrás

KGY-IV

I.-II. szűrő nyers víz
150-es tolózár csere 5db

Nem

300.000.-Ft

2015. évi bérleti
díj

Nem

100.000.-Ft

2015. évi bérleti
díj

Nem

600.000.-Ft

2015. évi bérleti
díj

KGY-IV

KGY-IV

5.-6.-7. kútnál,
Villanyszerelési
karbantartás
Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási
kényszer. Tartalék keret.

2015. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

1.000.000.-Ft
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II. ÜTEM
2016.-2019. évben tervezett felújítások és pótlások
Középtávú felújítási és pótlási terv:
Felszín alatti vízkivétel
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
Vízelosztás
Ivóvízhálózat

Vkr.
azonosító
KGY-IV

KGY-IV

KGY-IV

KGY-IV

Felújítás és pótlás
megnevezése
5. kútnál 80-as tolózár 1
db, 1 db visszacsapó
szelep és vízóra csere
6. kútnál
beton oszlopok pótlása,
100 fm kerítésdrót
pótlása, nagykapu
javítása
7. kútnál beton oszlopok
pótlása, nagykapu és kis
kapu pótlása
Hypo adagoló
elhelyezés, Rootfúvó
javítása

Vízjogi létesítési
engedély

Becsült nettó
költség

Javasolt forrás

Nem

200.000.-Ft

2016.-2019. évi
bérleti díj

Nem

300.000.-Ft

2016.-2019. évi
bérleti díj

Nem

200.000.-Ft

2016.-2019. évi
bérleti díj

Nem

200.000.-Ft

2016.-2019. évi
bérleti díj

KGY-IV

Torony és vízmű
térvilágítás karbantartása

Nem

500.000.-Ft

2016.-2019. évi
bérleti díj

KGY-IV

Ablakok cseréje

Nem

500.000.-Ft

2016.-2019. évi
bérleti díj

Nem

1.000.000.-Ft

2016.-2019. évi
bérleti díj

Nem

600.000.-Ft

2016.-2019. évi
bérleti díj

KGY-IV

KGY-IV

Tűzcsapok (10 db)
felújítása. I.-II. szűrő
töltetek cseréje
Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási
kényszer. Tartalék keret.

2016.-2019. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

3.500.000.-Ft
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III. ÜTEM

2020.-2029. évben tervezett felújítások és pótlások
Hosszú távú felújítási és pótlási terv:
Felszín alatti vízkivétel
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
Vízelosztás
Ivóvízhálózat
Vkr.
azonosító

KGY-IV

KGY-IV

KGY-IV

Felújítás és pótlás
megnevezése
Jókai-Kossuth sarok,
3db tolózár (2db 150-es,
1db 80-as) DamjanichKossuth sarok 3db
tolózár (2db 150-es, 1db
80-as), Vasvári-Kossuth
sarok 3db tolózár (2db
150-es, 1db 80-as),
tolózár aknák építése
Arany-Dózsa Gy. út
150-es 1db tolózár,
Hunyadi-Kossuth út
150-es tolózár csere 1db
tolózár
Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási
kényszer. Tartalék keret.

Vízjogi létesítési
engedély

Becsült nettó
költség

Javasolt forrás

Nem

1.100.000.-Ft

2020.-2029. évi
bérleti díj

Nem

150.000.-Ft

2020.-2029. évi
bérleti díj

Nem

3.000.000.-Ft

2020.-2029. évi
bérleti díj

2020.-2029. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

4.250.000.-Ft
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BERUHÁZÁSI TERV

I. ÜTEM
Rövidtávú beruházási terv:
2015. évben tervezett beruházások:
Felszín alatti vízkivétel
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
Vízelosztás
Ivóvízhálózat
Vkr.
azonosító

KGY-IV

Beruházás
megnevezése
Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási
kényszer. Tartalék keret.

Vízjogi létesítési
engedély

Tervezett nettó
összeg

Javasolt forrás

Nem

400.000.-Ft

2015. évi bérleti
díj

2015. évben tervezett beruházások összesen:

400.000.-Ft

II. ÜTEM
Középtávú beruházási terv:
2016.-2019. évben tervezett beruházások:
Felszín alatti vízkivétel
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
Vízelosztás
Ivóvízhálózat
Vkr.
azonosító

KGY-IV

Beruházás
megnevezése
Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási
kényszer. Tartalék keret.

Vízjogi létesítési
engedély

Tervezett nettó
összeg

Javasolt forrás

Nem

500.000.-Ft

2016.-2019. évi
bérleti díj

2016.-2019. évben tervezett beruházások összesen:

500.000.-Ft
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III. ÜTEM
Hosszú távú beruházási terv:
Beruházás megnevezése: Tartalék szivattyúk beszerzése
Beruházás ismertetése: A mélyfúrású kutakból búvárszivattyúk segítségével jut a víz 2 db ZE 2800 típusú zárt
vastalanító tartályba. A mélyfúrású kutak búvárszivattyúinak nincs tartalék szivattyúja, így az esetleges
meghibásodások esetén a szivattyú csere nem megoldható, ezért szükséges tartalék szivattyúk beszerzése.
A gerinchálózat egy része azbesztcement. További gondot jelent, hogy a gerincvezetékeknek eltérő az
átmérőjük. A problémára megoldást jelentene a csőcserés felújítás.

2020.-2029. évben tervezett beruházások:
Felszín alatti vízkivétel
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
Vízelosztás
Ivóvízhálózat

Vkr.
azonosító
KGY-IV

KGY-IV

KGY-IV

Beruházás
megnevezése
5. kútnál 550 l-es, 6. és
7. kútnál 350 l-es
tartalék búvárszivattyú
Hálózaton vezeték csere
AC-KPE csőre, Ady E.
út AC-80-as 200 m,
Szabadság-Toronyig
AC-150-es 1000 m,
tartalék hálózati
szivattyú 600 l-es

Vízjogi létesítési
engedély

Tervezett nettó
összeg

Javasolt forrás

Nem

1.200.000.-Ft

2020.-2029. évi
bérleti díj

Nem

27.000.000.-Ft

2020.-2029. évi
bérleti díj+egyéb
forrás (pl.
pályázat)

Nem

700.000.-Ft

2020.-2029. évi
bérleti díj

2020.-2029. évben tervezett beruházások összesen:

28.900.000.-Ft

Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2015.-2029.:

38.550.000.-Ft

Tervezett bérleti díj:

21.000.000.-Ft
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Gördülő fejlesztési terv a 2015 - 2029 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Ivóvíz
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Kengyel Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja**:
KGY-IV
A

B

C

D

Vízjogi
Az érintett
Fontossági
létesítési/el ellátásért
Beruházás megnevezése
sorrend
vi engedély felelős(ök)
száma megnevezése

G
E
F
H
Tervezett nettó
Megvalósítás
Tervezett
Forrás
költség
időtartama
időtáv
megnevezé
[Ft]
(rövid / közép /
Kezdés Befejezés
se
hosszú)

I
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
1

2

3

4

5

6

7

8

1.

5. kútnál 550 l-es, 6. és 7.
kútnál 350 l-es tartalék
búvárszivattyú beszerzése

-

Kengyel Község
Önkormányzata

1 200 000

Éves bérleti
díj

2020

2022

Hosszú

X

X

X

2.

Hálózaton vezeték csere
AC-KPE csőre, Ady E. út
AC-80as 200m, SzabadságToronyig AC-150es 1000m

-

Kengyel Község
Önkormányzata

27 000 000

Éves bérleti
díj

2020

2029

Hosszú

X

X

X

3.

tartalék hálózati szivattyú
600 l-es beszerzése

-

Kengyel Község
Önkormányzata

700 000

Éves bérleti
díj

2021

2021

Hosszú

9

10

11

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
…

28 900 000
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Gördülő fejlesztési terv a 2015 - 2029 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja**:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*
Tiszamenti Regionális Víz művek Zrt.
Ivóvíz
Kengyel Község Önkormányzata
KGY-IV

A

B

C

D

Fontossági
sorrend

Felújítás és pótlás
megnevezése

Vízjogi
létesítési/el
vi engedély
száma

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

1.

I.-II. szűrő nyers víz 150es tolózár csere 5db

-

Kengyel Község
Önkormányzata

2.

5.-6.-7. kútnál,
Villanyszerelési
karbantartás

-

3.

Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási kényszer.
Tartalék keret.

4.

E
Tervezett nettó
költség
[Ft]

F
Forrás
megnevezé
se

G
Megvalósítás
időtartama

H

I

Tervezett időtáv

A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

300 000

Éves bérleti
díj

2015

2015

Rövid

X

Kengyel Község
Önkormányzata

100 000

Éves bérleti
díj

2015

2015

Rövid

X

-

Kengyel Község
Önkormányzata

1 000 000

Éves bérleti
díj

2015

2015

Rövid

X

5. kútnál 80-as tolózár 1
db, 1 db visszacsapó szelep
és vízóra csere

-

Kengyel Község
Önkormányzata

200 000

Éves bérleti
díj

2016

2016

Közép

X

5.

6. kútnál beton oszlopok
pótlása, 100 fm kerítésdrót
pótlása, nagykapu javítása

-

Kengyel Község
Önkormányzata

300 000

Éves bérleti
díj

2016

2016

Közép

X

6.

7. kútnál beton oszlopok
pótlása, nagykapu és kis
kapu pótlása

-

Kengyel Község
Önkormányzata

200 000

Éves bérleti
díj

2016

2016

Közép

X

7.

Hypo adagoló elhelyezés,
Rootfúvó javítása

-

Kengyel Község
Önkormányzata

200 000

Éves bérleti
díj

2017

2018

8.

Torony és vízmű
térvilágítás karbantartása

-

Kengyel Község
Önkormányzata

500 000

Éves bérleti
díj

2017

2018

9.

Ablakok cseréje

-

Kengyel Község
Önkormányzata

500 000

Éves bérleti
díj

2016

2016

10.

Tűzcsapok (10 db)
felújítása. I.-II. szűrő
töltetek cseréje

-

Kengyel Község
Önkormányzata

1 000 000

Éves bérleti
díj

2018

2019

Közép

11.

Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási kényszer.
Tartalék keret.

-

Kengyel Község
Önkormányzata

1 100 000

Éves bérleti
díj

2016

2019

Közép

12.

Jókai-Kossuth sarok, 3db
tolózár (2db 150-es, 1db
80-as) Damjanich-Kossuth
sarok 3db tolózár (2db 150es, 1db 80-as), VasváriKossuth sarok 3db tolózár
(2db 150-es, 1db 80-as)
akna készítés tolózárakkal

-

Kengyel Község
Önkormányzata

1 100 000

Éves bérleti
díj

2020

2021

Hosszú

-

Kengyel Község
Önkormányzata

150 000

Éves bérleti
díj

2022

2022

Hosszú

-

Kengyel Község
Önkormányzata

3 000 000

Éves bérleti
díj

2020

2029

Hosszú

13.

14.

Arany-Dózsa Gy. út 150es 1db tolózár, HunyadiKossuth út 150-es tolózár
csere 1db tolózár
Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási kényszer.
Tartalék keret.

2

3

4

Közép

X

X

Közép

X

X

5

6

7

X

X

8

9

10

11

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15.
16.
17.
18.
19.
…

9 650 000
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II. NAPIREND:
Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének I félévi teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az
Önkormányzat költségvetése stabil volt, bevételek folyamatosan jöttek. Likviditási problémák nem
voltak. A letiltások száma a 2013. évhez képest növekedett.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2014.(VIII.28.) Kt.
Határozat
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I félévi teljesítésére.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat
gazdálkodásának 2014. első féléves teljesítéséről az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 87 § (1) alapján készített tájékoztatót tudomásul veszi.
Erről értesül:
Nagy Szilárd polgármester
Dr Fekete Nóra jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár

helyben
helyben
helyben
helyben

III. NAPIREND:
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
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Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester úr javasolja az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a
következő rendeletet alkotja.

Kengyel községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
A 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről –
kiegészítéséről, módosításáról
1.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§
/1/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. évi költségvetés bevételi és
kiadási előirányzatát
178.562 ezer forinttal megemeli.
Bevételen belül:
Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát
megemeli

48.636 ezer forinttal

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 16.742 ezer forinttal megemeli
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
előirányzatát
3.158ezer forinttal
megemeli
Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát

16.943 ezer forinttal megemeli

Felhalmozási célú hitel előirányzatát

19.811 ezer forinttal megemeli

Pénzmaradvány előirányzatát
megemeli.

73.272 ezer forinttal
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2.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§
/2/ bekezdése a következő a./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
/1/
A személyi juttatásokat
A közfoglalkoztatott létszámot

60.811 ezer forinttal megemeli.
57 fő -vel megemeli.

3.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§
/3/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
adó előirányzatát
9.450 ezer forinttal

megemeli.

4.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§
/4/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
dologi kiadások előirányzatát

55.030 ezer forinttal megemeli.

5.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§
/5/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátottak
pénzbeli ellátását
1.352 ezer forinttal
megemeli
ezen belül:
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos
ellátásokat
1,499 ezer forinttal csökkenti.
Egyéb nem intézményi természetbeni juttatást
2.851 ezer forinttal megemeli.
6.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§
/6/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ a szociális intézmény fenntartási támogatását
825 e forinttal állapítja meg
A civil szervezeteknek adott támogatást:
200 e forinttal megemeli

18

7.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati
rendelet 2.§ /7/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a./ A beruházási kiadások előirányzatát
Ezen belül:
Start téli értékteremtő:
Szövőszék 2 darab
Seprűkötőgép 1 darab
Fa eszterga 1 darab
Gyalugép 1 darab

37.272 ezer forinttal megemeli.

597 e
197 e
178 e
158 e

Start mintaprogram ( mg)
MTZ -820 traktor 1 darab
6001 e
3 fejes eke 1 darab
749 e
500 m2 –es fólia sátor 4 darab
4800 e
300-m2-es fólia sátor 1 darab
700 e
Pótkocsi 1 darab
952 e
Palánta nevelő asztal
248 e
Fólia belső fűtés_______________ 1.600 e __
Közcélú foglalkoztatás összesen: 16.179 e Ft
József Attila Művelődési ház
Hangosító berendezés
563 e Ft
Felhalmozási célú hitel törlesztés 19.811 e Ft
Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés 250 e Ft
Napsugár Óvoda sporteszköz beszerzés
60 e Ft
Villamos kapcsolószekrény
409 e Ft
8.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati
rendelet 2.§ /9/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az igazgatási tevékenység működési kiadásainak
előirányzatát
- ezen belül:
Személyi juttatások
4.031 e Ft
Munkáltatót terhelő járulék
1.084 e Ft
Dologi kiadások
1.688 e Ft
Felhalmozási kiadások
250 e Ft

7.053 ezer forinttal megemeli

19

9.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kengyel, 2014. augusztus 28.

Nagy Szilárd
Polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

IV. NAPIREND:
Előterjesztés a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendelet elfogadásáról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a mezei
őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a Képviselő- testületnek.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendelet megalkotása szükséges ahhoz,
hogy FM hivatal bejegyezze a mezei őrszolgálatot.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester úr javasolja a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló
rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a
következő rendeletet alkotja.

Kengyel községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16 §. (1) bekezdésével
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
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1. A rendelet célja és hatálya
1. §
A rendelet célja:
a) a Kengyel község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a
halastavat – őrzése,
b) a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések,
eszközök,haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok
földmérési jelek védelme,
c) az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása
d) a külterület közrendjének közbiztonságának erősítését szolgáló mezei őrszolgálat felállítása,
valamint az őrszolgálat működési feltételeinek biztosítása.
2. §
(1) A rendelet területi hatálya a Kengyel község közigazgatási területéhez tartozó, valamennyi
mezőgazdasági jellegű művelési ágba sorolt területekre terjed ki, kivéve az erdőt és a halastavat.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrre, a mezőőr
feladatainak ellátását irányító polgármesterre, valamint az (1) bekezdésben meghatározott terület
használójára, illetve tulajdonosára.
2. A mezei őrszolgálat
3. §
(1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásáról mezei őrszolgálat felállításával
gondoskodik, melynek létszámát három főben határozza meg.
(2) A mezei őrszolgálat szervezetileg Kengyel község Önkormányzatához tartozik, a mezőőrök, mint
közalkalmazottak feletti munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(3) A mezőőr részére az önkormányzat a formaruhát és felszerelést biztosítja.
(4) A mezei őrszolgálat, illetve a mezőőr feladatait a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 20-23. §-ában foglaltak,
valamint a polgármester utasításai szerint látja el.
(5) A mezei őrszolgálat köteles együttműködni a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a
polgármesteri hivatallal, valamint a polgárőrséggel.

3. A mezőőri járulék
4. §
Az (1) bekezdésben meghatározott terület használója, illetve tulajdonosa évente mezőőri járulékot
köteles fizetni.
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(2) A létesítési költségek összege minden megkezdett hektár után 600- Ft/ha, de legalább 1.000-Ft
.
(3) A működési költségek egy naptári évre:
a)
b)
c)
d)

Szántó művelési ágba tartozó termőföld esetén
Öntözőberendezéssel ellátott termőföld esetén
Konyhakerti növény termesztésére használt termőföld esetén
Gyep esetén
, de legalább 1.000-Ft/év.

600.- Ft/ha
900.- Ft/ha
1.200.- Ft/ha
300.- Ft/ha

A c.) pontban szereplő szántóterület hasznosítási módját figyelmen kívül kell hagyni, ha annak
területe a 100 négyzetmétert nem éri el.
(4) A létesítési költséget 2014. december 15-ig, a működtetési költségeket pedig minden év június
30-ig egy összegben köteles megfizetni az önkormányzat mezőőri számlájára.

5.§
(1) A mezőőri járulék megfizetése azt a földhasználót terheli, akinek a terület január 1-én a
használatában állt. Amennyiben a földhasználó ismeretlen - vagy a tulajdonossal azonos-, a
tulajdonos köteles a mezőőri járulékot megfizetni.
A használatba adás tényét szükség esetén a tulajdonos hitelt érdemlő módon, okirattal köteles
igazolni.
(2) Amennyiben az ingatlannak több használója/tulajdonosa van, a használati/tulajdoni arány szerint
kell a járulékot megfizetni.
(3) a mezőőri járulékot a földhasználó vagy a tulajdonos a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott
önbevallás útján köteles megállapítani és megfizetni. A bevallást a rendelet 1 számú melléklete
szerinti formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani, május 31-ig.
(4) A hivatal ellenőrzi a benyújtott önbevallásokban megállapított mezőri járulék összegének
helyességét, hiba esetén új bevallás beadására szólítja fel a kötelezettet.
(5) Mentes a járulékfizetés alól a Magyar Állam és a helyi önkormányzat.
6.§.
( 1) Az adózás rendjéről szóló törvény alapján önadózás esetén a fizetendő adót tartalmazó bevallás
végrehajtható okiratnak minősül. A meg nem fizetett mezőőri járulékot az adók módjára behajtható
köztartozás szabályai szerint kell behajtani.
(2) A mezőőri járulék késedelmes fizetése esetén a polgári törvénykönyv szerinti kamattal terhelten
kell a járulékot megfizetni.
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(3) A mezőőri járulékok fizetésére kötelezettek és a befizetései kötelezettségek teljesítésének
nyilvántartását a hivatal vezeti.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kengyel, 2014. augusztus 28.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr Fekete Nóra
jegyző
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1. számú melléklet
TERMŐFÖLDDEL RENDELKEZŐ SZEMÉLY
(TERMÉSZETES, JOGI, NEM JOGI)
BEVALLÁSA
Kengyel Községi Önkormányzat Adóhatóságához, MEZŐŐRI JÁRULÉK megállapításához
(A
fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény,
valamint, Kengyel községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján.)
1.) Azonosító adatok
A tulajdonos/földhasználó neve (cége): …………………………………………….………..
Cím e: (l akóh el ye, sz ékhel ye) ………………………………………………………..………. .
Adóazonosító jele, adószáma: ……………………………………………………….……….
Telefonszáma: ………………………………………………………………………..………..
Száml a vez et ő pénzint éz et neve: ……………………….. száml aszáma: ……………………
T er m ő f öl d h el ye, h el yr a jz i sz á m a : … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … . …. .
…………………………………………………………………………………………………..
Területe összesen (ha): ……………………………………………………………………………...
2.)Járulék számítása

Sorszám

Hrsz

termőföld
művelési ága

terület
nagysága ( ha)

1 hektár után
fizetendő Ft

Fizetendő járulék
összesen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
összesen

3.)Változás
Föl dt er ü l et h a szn álat ba/t ula jd on ba k er ül ésén ek id eje: ……… ……… ………… ….… ……
Földter ület h aszn álatból/tulajd on ból kikerülésén ek ideje: …………………………...……
Fel el ősségem tudatá ban ki jel ent em, h ogy a beval lá sban köz ölt adat ok a val ósá gnak

m egfel eln ek.

Kengyel …… év ………………….. hó …… nap

_________________________________
aláírás
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V. NAPIREND:
Előterjesztés a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Akciócsoporthoz való
csatlakozásról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Akciócsoporthoz való csatlakozásról szóló
előterjesztést megtárgyalta és elutasításra javasolja a Képviselő- testületnek.
Nagy Szilárd polgármester az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az idén
februárban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban a
település a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület illetékességi területén maradt. Mivel két
település kilépett a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesületből, a LEADER közösségnek pedig
földrajzilag folytonos területet kell lefednie, így Kengyel településnek olyan Egyesülethez kell
csatlakoznia, amelynél a fenti feltétel fennáll. Sajnálja, hogy Kengyel kénytelen kilépni a Tisza-menti
LEADER Közhasznú egyesületből. A Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesületnél fejlesztés
szempontjából több lehetőség van itt. Ebben az Egyesületben Törökszentmiklós nincs benne, csak a
külterületei vannak. Minden település egy szavazattal rendelkezik. Úgy gondolja Kengyel
településnek több pályázati lehetősége lenne, ha a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesülethez
csatlakozna.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Németh Lajos testületi tag.
A kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Varga Márta a Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság elnökhelyettese adott választ, melyet a kérdést feltevő elfogadott.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné testületi tag véleménye szerint a községnek a Nagykunságért Vidékfejlesztési
Egyesülethez való csatlakozás jobb lesz.
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2014.(VIII.28.) Kt.
Határozat
A Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Akciócsoporthoz való csatlakozásról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EMVA társfinanszírozású intézkedések
Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.) közleménye alapján az alábbi határozatot hozza.:
1. A Képviselő testület jelen határozattal kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a 2014-2020-as
programozási időszakban a területi folytonosság miatt a Nagykunságért Vidékfejlesztési
Egyesülethez kíván csatlakozni.
25

Erről értesülnek:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület
4. Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület
5. Irattár

VI. NAPIREND:
Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényességéről /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy
minden évben kötelező a Képviselő-testületnek beszámolni a hatósági ügyintézés munkájáról. A
2013. évhez képest több iktatott iratok számában emelkedés látható. A járási hivatalok
megalakulásával a Polgármesteri Hivatalban végzett munkák nem csökkentek. 2014. július 1-től
bevezetésre került az elektronikus anyakönyvezés, amit az ügyintéző hosszabb idő alatt végzi el, mint
eddig.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2014.(VIII.28.) Kt.
Határozat
A hatósági ügyintézés törvényességéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a hatósági
ügyintézés törvényességéről szóló beszámolót.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7. napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalta.
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VIII. NAPIREND:
Előterjesztés az Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesület támogatásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Országos
Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesület támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2014.(VIII.28.) Kt.
Határozat

Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesület támogatása.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.évi költségvetéséből 10.000,- forint, azaz
Tízezer forint támogatást nyújt a Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesület számára a
Szolnoki Hetényi Géza Kórház műszerbeszerzéséhez.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
Mivel több napirend nincs, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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