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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án 1700 órakor
megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak:

Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Kovács Gyula, Németh Lajos, Bódi Marianna és Varga Márta
testületi tagok.

Bejelentéssel van távol: Csabainé Bártfai Margit testületi tag.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője
Tóthné Kis-Pál Tünde
Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója
Dékány László
Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka
Oravecz Mihály
bizottsági tag

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:
-

-

Augusztus 28-án az iskola büfé üzemeltetőjének mutatta be az általános iskola helyiségeit.
Szeptember 1-én részt vette a Kossuth Lajos Általános Iskola évnyitóján.
Szeptember 1- én a Büszke Vidék Fesztivál koordinációs megbeszélése zajlott, majd letették
az esküt a HVB tagjai.
Szeptember 2-án a Megyeházán vett részt a következő 7 éves uniós ciklus utolsó
egyeztetésén.
Szeptember 3–án alpolgármester asszonnyal, a műszaki ellenőrrel és a kivitelező cég
képviselőivel Bagi-majorban bejárást tartottak az utak helyreállításával kapcsolatban. Ekkor
16 helyen nem volt megfelelő az utak állapota, melyeket dokumentálták.
Szeptember 4-én és 5-én Kengyelen is lezajlott a bejárás, ahol további 32 hibát rögzítettek a
szakemberek.
Szeptember 6-án részt vett a polgárőrség közgyűlésén.
Szeptember 8-án elkezdődött a Büszke Vidék Fesztivál helyszínének végleges kialakítása
(tuskózás, padok átszerelése, fűvágás, sátrak állítása, stb.)
Szeptember 9-én Tiszatenyőn vett részt az utolsó előtti koordinációs értekezleten a csatorna
beruházás lezárása előtt. Szintén e napon rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottak.
Szélesebb körben a Büszke Vidék Fesztiválról és a Kengyelről Elszármazottak találkozójáról
megbeszélést tartottak.
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Szeptember 10-én kapta a riasztás a szolnoki katonai meteorológiai intézettől, hogy a
hétvégére rendkívüli esőzés várható, így veszélybe került a hétvégi helyi rendezvény. Ekkor
hozta azt a döntést, hogy – mivel a pályázatok miatt – a rendezvényt meg kell tartani
segítséget kér a kengyeli vállalkozóktól és egy 1500 személyes, biztonságos sátrat rendelt a
rendezvényre. A vállalkozóknak ezúton is köszöni, hogy közel 1 millió forintot utaltak az
Alapítvány számlájára, így az Önkormányzat kitudta fizetni a sátrat.
Szeptember 12-én az időjárás még kegyeibe fogadta a rendezvényt, rendben lezajlottak a
színpadi programok és az elszármazottak találkozója is. Szintén e napon avatták fel Mazugné
Eszter kiállítását az óvoda galériájában.
Szeptember 13-án ünnepélyesen is megnyitották a rendezvényt, valamint átadták a kitüntető
díjakat. A díjazottak mellett emlékérmet ajándékozott Stanislaw Pudo polgármester úrnak,
amellyel megköszönte együttműködését. Szintén e napon átadták a só- és tornaszobát.
Szeptember 14-én, vasárnap reggel 8.00 órakor kapta a jelzést a katasztrófavédelem
munkatársától, Horváth Eszter főhadnagytól, hogy el kell rendelnie a másodfokú
belvízvédelmi készültséget. Miután ez megtörtént az önkéntes tűzoltó egyesület tagjaival és a
védelmi bizottsággal megnyitották az árkokat a település laposabb részein, amelyek nem
engedték lefolyni a rengeteg mennyiségű vizet. Szivattyúval segítették a munkákat a
Regionális Vízművek, Rákócziújfalu önkormányzata és a Turcsányi család. Délelőtt 11
órakor hozta meg a döntést, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel elhalasztják az estére
tervezett koncerteket és egy későbbi időpontban pótolják.
Szeptember 15-én továbbra is érvényben volt a másodfokú belvízvédelmi készültség, de a
helyzet hétfő délre normalizálódott Kengyelen. Azt gondolta, hogy az elmúlt napok történései
igazolták a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének létjogosultságát és igényét.
Szeptember 16-án a katasztrófavédelem munkatársaival bejárta a kritikusabb pontokat, majd
visszavonták a másodfokú védekezést. Szintén e napon komoly érdeklődő jelentkezett a
vágóhíd és a húsbolt üzemeltetésére. Major János vállalkozó 4000 hektáron gazdálkodik és az
állattenyésztésben szeretne tovább lépni. Jelenleg tárgyalásokat folytat a Fegyvernek és
Vidéke Takarékszövetkezettel.
Szeptember 22-én befogadták az Kengyel Községi Önkormányzat által benyújtott KEOP
pályázatot, melyben a közintézmények napkollektoros energia takarékosságára pályáztak.
Szeptember 23-án Tiszatenyőn vett részt a szennyvíz-csatorna hálózat építésének utolsó
koordinációs értekezletén. Szintén e napon tárgyalt Lóska János úrral Karcagon, a Magyar
Lovas Szövetség Elnöke igyekszik segíteni a felfüggesztett MVH pályázaton.
Szeptember 24-én köszöntötte 90. születésnapján Ladár Jánost Kengyelen a Kossuth Lajos
utcában és 80. születésnapján Balázs Béláné Ugró Annát a Bajcsy úton.
Szeptember 25-én részt vett a Napsugár Művészeti Óvoda Modellóvoda” avató ünnepségén.
Szívből gratulál az óvodavezető asszonynak és a munkatársainak a magas színvonalú
munkához és sok sikert kíván az új kihívásokhoz! Szintén e napon ellenőrzést tartott a
Belügyminisztérium a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Kisebb hiányosságok mellett
rendben találták a programokat. A Katasztrófavédelem munkatársai is ellenőrzést tartottak e
napon a hivatalban, az épület hátsó részére vonatkozó vis major igényt vizsgálták felül.
Szeptember 26-án elkezdődött a szennyvíz-csatorna hálózat műszaki átadása. Szintén e napon
lezajlottak az elmaradt koncertek, ezúttal csak pár csepp eső zavarta a rendezvényt.
Szeptember 29-én Gellén Sándorral konzultált a társulat esetleges kötelezettség vállalásairól.
Első és legfontosabb feladat a teljes belterületi úthálózat terveztetése, hiszen hamarosan
lehetőség nyílik, úgynevezett védő úthálózat építése keretében helyre hozni a kengyeli és
Bagi-majori úthálózatot.
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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.
99/2014.(IX.30.) 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 még két napirendi pontot tárgyaljon meg 1. és 7. napirendi pontként,
továbbá javasolja a 8. napirendi pont zárt üléssé nyilvánítását.
1.

A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi
tűzvédelmi tevékenységéről

7.

A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
támogatás igényléséről

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint a 8. 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.
100/2014.(IX.30.) 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 8. 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 Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi
tűzvédelmi tevékenységéről /írásban/
Előadó: Dékány László parancsnok
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2. Tájékoztató a Kossuth Lajos általános Iskola működéséről /írásban/
Előadó: Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató
3. Beszámoló a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról /írásban/
Előadó: Kozák Ferencné óvodavezető
4. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok
támogatás igényléséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
5. Előterjesztés a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
rendszerhez történő 2015. évi csatlakozásról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Önkormányzati

Ösztöndíj

6. Előterjesztés a Kengyel Község önkormányzatának 4 éves gazdasági tevékenységéről
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
7. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
támogatás igénylésére /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Zárt ülés:
8. Előterjesztés a földforgalmi törvény szerinti helyi földbizottság állásfoglalása elleni
kifogás elbírálásáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

I. NAPIREND:
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi tűzvédelmi
tevékenységéről /írásban/
Előadó: Dékány László a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka
(a beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dékány László parancsnok az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a Jász-Nagykun-Szolnok megyének az egyik legnagyobb
tűzoltósága. 107 vonulós létszámmal rendelkezik. Naponta 23-24 fővel teljesítik a készenléti
szolgálatot. Évente kb. 1000 vonulást szoktak végrehajtani. 24 település tartozik a Szolnoki
Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksághoz. 2013. évben a tűzesetek száma 285, a műszaki mentések
száma 279 volt. 2014. I. félévben 129 tűzesethez vonultak ki és 111 műszaki mentést végeztek.
Kengyel területén 2013. évben 6 tűzeset és 1 műszaki mentés történt. 2014. I. félévben 3 db tűzeset
és 3 műszaki mentés volt. Megköszöni az Önkormányzat támogatását.
Nagy Szilárd polgármester úgy gondolja, kiváló kapcsolatot ápol az Önkormányzat a Szolnoki
Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal. Tájékoztatja Dékány János parancsok urat, hogy 2013. évben
megalakult a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület, jelenleg bejegyzés alatt áll.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag.
A feltett kérdésre Dékány László parancsnok adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
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Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2013. évi és 2014. I. félévi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót, melyet szavazásra
bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
101/2014.(IX.30.) Kt.
Határozat
A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi tűzvédelmi
tevékenységéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót
elfogadja.

II. NAPIREND:
Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről /írásban/
Előadó: Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Németh Lajos elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató megköszöni az Önkormányzatnak az eddigi segítséget.
Elmondja, hogy az iskola nevelői jó a kapcsolatban vannak a polgármester úrral, Képviselő-testület
tagjaival és a helyi civil szervezetekkel is. Bízik a további jó eredményekben. Úgy gondolja, hogy
több szülő családi okok miatt íratatta be másik település iskolájába az itt lakó gyermekét. Tavaly az
1. és 5. osztályos tanulók részére úszásoktatást szerveztek. Az idén az 1., 2., 5. és 6. évfolyam
diákjainak lesz úszásoktatás.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Németh Lajos és Kozák Ferencné képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Tóthné Kis-Pál Tünde igazgató asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők
és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné képviselő tag megköszöni Tóthné Kis-Pál Tünde igazgató asszonynak a Napsugár
Művészeti Óvodával való együttműködését. Bízik benne, hogy az elkövetkező időszakban ez az
összetartás megmarad.
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Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről szóló
tájékoztató elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül az
alábbi határozatot hozta:
102/2014.(IX.30.) Kt.
Határozat
A Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola
2013/2014. tanévének működéséről készült tájékoztatót
elfogadja.
III. NAPIREND:
Beszámoló a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról /írásban/
Előadó: Kozák Ferencné óvodavezető
(a beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a helyi Napsugár Művészeti Óvodában magas színvonalú
pedagógiai munka folyik.
Németh Lajos elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a
Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, és a beterjesztett formában a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kozák Ferencné óvodavezető elmondja, hogy a Napsugár Művészeti Óvodának 2014. szeptember 25én a „Modellóvoda” címet adományozta az Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesületének
elnöke. Az intézmény új neve: Napsugár Művészeti Modellóvoda. Törekszenek arra, hogy a
kisgyermekek keveset hiányozzanak, ezért az óvodapedagógusok folyamatosan látogatják a
családokat. Minden 5 éves gyermeket az óvónők tehetség műhelybe osztanak be. Ezeket a
foglalkozásokat az óvónők délutánonként tartják, de sajnos a Bagi-majorban élő óvodások ezeken a
foglalkozásokon nem tudnak részt venni a közlekedési nehézségek miatt, de bízik benne, hogy ezt a
problémát majd a közeljövőben meg tudják oldani. Megköszöni az Önkormányzatnak az eddig
nyújtott segítséget.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
A Képviselő-testület tagjai gratulálnak Kozák Ferencné óvodavezető asszonynak, a „Modellóvoda”
címhez.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról
készült beszámolót, melyet szavazásra bocsát.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
103/2014.(IX.30.) Kt.
Határozat
A Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Óvoda
munkájáról készült beszámolót e l f o g a d j a .
IV. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás
igényléséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel
Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről szóló előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
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 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül alábbi
határozatot hozta.
104/2014.(IX.30.) Kt.
Határozat
A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény,
valamint a 7/2014.(I.31.) a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló
BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Irattár
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V. NAPIREND:
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő
2015. évi csatlakozásról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2015. évi csatlakozásról szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Németh Lajos elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2015. évi csatlakozásról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül alábbi
határozatot hozta.

105/2014.(IX.30.) Kt.
Határozat
A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az 51/2007.(III.26.)Korm.r.18.§ (4)
bek. biztosított jogkörében eljárva – csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához, amelynek keretében a következő feladatokat kell
elvégezni.
1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához való csatlakozási szándéknyilatkozatot
el kell juttatni a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1054 Budapest, Báthory u. 10. címre.
Határidő: 2014. október 1.
2./ El kell készíteni a pályázati kiírást – az oktatási miniszter által
kiadott részletes feltételnek megfelelően, amelyeket az
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon
közhírelni kell.
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Határidő: 2014. október 3.
Felelős: Polgármester
3./ Az Önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett
pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
Határidő: 2014. december 8.
Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Irattár

VI. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel Község önkormányzatának 4 éves gazdasági tevékenységéről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel
Község önkormányzatának 4 éves gazdasági tevékenységéről szóló előterjesztést megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Gratulál az eddig elért eredményekért és köszöni
mindenkinek, hogy segítették a Képviselő-testület és a bizottságok munkáját. Mindenek jó egészséget
és sok sikert kíván az elkövetkező időszakra.
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy több pályázat is volt, amelyet az előző vezetés kezdett el
és a mostani Képviselő-testület folytatott.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy az önkormányzat a 2011-2014 évekre vállalt
gazdasági programjában szereplő célkitűzéseket sikeresen végrehajtotta. Az elmúlt 4 évben végzett
munka eredményei bizonyítják azt, hogy a Képviselő-testület megfontolt döntéseivel mindig a
település és a lakosság érdekeit tartotta szem előtt. Úgy gondolja, hogy sikeres négy évet zárt a
Képviselő-testület.
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony kollégái nevében is megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy
segítették az Önkormányzat munkáját.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné képviselő elmondja, hogy sokkal több feladatot sikerült az Önkormányzatnak
megvalósítania a 2011-2014. évekre vállalt gazdasági programjába tervezetthez képes. A Képviselőtestület tagjai az Önkormányzat dolgozóival is jó munkakapcsolatot tudott kialakítani.
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Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
106/2014.(IX.30.) Kt.
Határozat
Kengyel Község önkormányzatának 4 éves gazdasági tevékenységéről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010-2014.
közötti időszakban
végzett gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

VII. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
támogatás igénylésére /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel
Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylésére vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy megjelent a belügyminiszter 46/2014.(IX.25.) BM
rendelete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásáról és 2014. október 6-ig
kell nyilatkoznia az Önkormányzatnak arra vonatkozóan, hogy kíván-e pályázatot benyújtani.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag.
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület
egyöntetűen elfogadott.
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:
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107/2014.(IX.30.) Kt.
Határozat

A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylésére
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2014.(IX.25.) BM rendelet - a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásáról-alapján támogatási
igényt nyújt be 584 m3 kemény lombos tűzifa beszerzéséhez.
Az önkormányzat a tűzifa beszerzéséhez 741.680,- ft saját erőt biztosít.
Az önkormányzat vállalja, hogy a tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Az önkormányzat vállalja, hogy a tűzifa vásárlást követő 10 napig a szociális tűzifa
ellátásról szóló rendeletét megalkotja.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Irattár

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester a nyílt ülést berekeszti. A Kengyel
Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülése zárt ülés keretében folytatódik.

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

12

