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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án, 17,00 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza, nagyterme 
 
Jelen vannak:    Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Guttyán Edina 
és Tóth-Varga Valéria testületi tagok. 

 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Fekete Nóra  az önkormányzat jegyzője 
 

 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal 
megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, 
hogy a testület még kettő napirendi pontot tárgyaljon meg. 

8. Pályázat benyújtása III. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál  megrendezésének támogatásáról 
9. A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatot. 

 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
27/2015.(III.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A napirendi pontokra tett javaslatról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
 

NAPIRENDEK: 

1. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
/írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 

2. Előterjesztés a Napsugár Művészeti Modellóvodában egységes óvoda-bölcsőde 
kialakításáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

3. Előterjesztés az óvodai felvétel időpontjának meghatározásáról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 

4. Előterjesztés a Kengyelen működő civil szervezetek 2015. évi program támogatásról szóló  
pályázat kiírásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
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5. Előterjesztés a Kengyel Község   településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
6. Előterjesztés a Kengyel Község Polgármesteri Hivatala Köztisztviselői Etikai Kódexének 

elfogadásáról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 
7. Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető 
ügylethez szükséges kezességvállalás biztosítására /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

8. Előterjesztés pályázat benyújtása III. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál  megrendezésének 
támogatásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
9. Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról /írásban 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

 
I. NAPIREND: 

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző  
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal JNB06/00376/2015. számú törvényességi felhívással élt, mivel a  helyi iparűzési adóról 
szóló 18/2012.(XI.30.) számú önkormányzati rendeletet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdése b) pontjában foglalt törvényességi felügyeleti 
jogkörében megvizsgálta és megállapította, hogy jogszabálysértő. 
Új helyi iparűzési adórendelet megalkotását javasolja 2016. január 1. napjával történő hatályba 
léptetéssel, a jelenleg hatályos adórendelet hatályon kívül helyezésével. A megyei Kormányhivatal 
részére április 20-ig kell megküldeni az új rendeletet. 

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetet, 
melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a 
következő rendeletet alkotja. 
 
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi iparűzési adóról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, 
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valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 13. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 

a) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 
tevékenység esetén naptári naponként 3.000 Ft. 

b) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
tevékenység esetén naptári naponként 3.000 Ft. 

 
2. § 
(1)E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a 18/2012.(XI.30) számú önkormányzati rendelet. 
 
Kengyel, 2015. március  26. 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Fekete Nóra 
Polgármester               jegyző 
 

 

II. NAPIREND: 
Előterjesztés a Napsugár Művészeti Modellóvodában egységes óvoda-bölcsőde kialakításáról 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Csabainé Bártfai Margit és Németh Lajos képviselő tag. 
A feltett kérdésekre Kozák Ferencné óvodavezető adott választ, melyet a kérdést feltevők 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-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
28/2015.(III.26.) Kt. 

H a t á r o z a t  
A Napsugár Művészeti Modellóvodában egységes óvoda-bölcsőde kialakításáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Napsugár Művészeti 
Modellóvodában 2015. szeptember 1-től egységes óvoda-bölcsődei csoport induljon. 
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A szükséges személyei és tárgyi feltételeket az Önkormányzat biztosítja. 

A szakértőt felkéri a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 179. § (6) bekezdése értelmében a szakmai 
vélemény kialakítására. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

Határidő: 2015. április 15. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Napsugár Művészeti Modellóvoda 
4. Irattár 

 
III. NAPIREND: 
Előterjesztés az óvodai felvétel időpontjának meghatározásáról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag. 
A feltett kérdésre Kozák Ferencné óvodavezető és Dr. Fekete Nóra jegyző asszony 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-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

 
29/2015.(II.26.) Kt. 

H a t á r o z a t  
Az óvodai felvétel időpontjának meghatározására 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján az 
óvodai beiratkozás időpontját 2015. április 20-21-22. napokban határozza meg. 
Felhívja az óvodavezető figyelmét, hogy a beiratkozás időpontjának közhíreléséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2015. április 1. 
Felelős: Kozák Ferencné óvodavezető 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Napsugár Művészeti Modellóvoda  
4. Irattár 
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IV. NAPIREND: 
Előterjesztés a Kengyelen működő civil szervezetek 2015. évi program támogatásról szóló  pályázat 
kiírásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a 2014. évben pályázott civil szervezetek között egy 
szervezet határidőre, egy másik civil szervezet pedig határidőn túl nyújtotta be a tavaly évi elszámolást. A 
pályázatban részesülő szervezetek vállalták, hogy a pályázat feltételeit teljesítik, ezért komolyabban 
kellene venniük az elszámolást. Már két éve pályázati felhívás alapján lehet programok támogatására 
pályázni a helyi civileknek. A pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázatból ki kell zárni azokat a civil 
szervezeteket, akik az előző évi önkormányzati támogatással részben, vagy egészben nem számoltak el. 
Mindenféleképpen fel kell szólítani Őket, hogy mihamarabb számoljanak el a 2014. évben kapott 
támogatással. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Csabainé Bártfai Margit és Németh Lajos képviselő tag. 
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Kozák Ferencné képviselő javasolja, hogy nyomatékosan hívják fel a civil szervezetek figyelmét, hogy 
április 15-ig számoljanak el az előző évben kapott támogatással és április végéig nyújtsák be a pályázatot. 
 
Bódi Marianna képviselő javasolja, hogy addig ne írják ki a pályázatot, míg a támogatásban részesülő 
civilek nem számolnak el a 2014. évi támogatással. 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést napolja el, majd 
április 30-ig tárgyalja újra. A támogatásban részesülő kengyeli civil szervezetek 2015. április 15-ig 
számoljanak el a 2014. évi támogatással. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester  a kengyeli civil szervezetek 2015. évi támogatásának pályázati 
kiírásáról szóló előterjesztés elnapolását befogadja. Kéri a Képviselő-testületet, hogy  az előterjesztést 
napolják el, majd április 30-ig tárgyalja újra és a civil szervezetek április 15-ig nyújtsák be az előző évben 
kapott támogatás elszámolását,  melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
 

30/2015.(III.26.) Kt. 

H a t á r o z a t  
A Kengyelen működő civil szervezetek 2015. évi program támogatásról szóló  pályázat kiírásának 
elnapolásáról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kengyeli civil szervezetek 2015. évi 
támogatásának pályázati kiírásáról szóló előterjesztést elnapolja és 2015. április 30-ig újra tárgyalja.  
A támogatásban részesülő kengyeli civil szervezeteknek 2015. április 15-ig el kell számolniuk a 
2014. évi támogatással. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

Határidő: azonnal 
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V. NAPIREND: 

Előterjesztés a Kengyel Község   településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályainak elfogadásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
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-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
31/2015.(III.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Község   településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályainak elfogadásáról 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kengyel Község helyi településfejlesztéssel 
és településrendezéssel összefüggő Partnerség Egyeztetés Szabályzatát a határozat melléklete 
szerint elfogadja, melyet 2015. március 27-től kell alkalmazni. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
Erről értesül: 

 1. Nagy Szilárd polgármester 
 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
 3. Megbízott főépítész 
 4. Irattár 
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Melléklet a 31/2015.(III.26.) Kt.  határozathoz 
 

KENGYEL KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL 
ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI 

 

A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok 
megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb 
körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az 
elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.   

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 29.§-a alapján Kengyel Község településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai az alábbiak:  

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:  
1.) A település teljes lakossága  
2.) Valamennyi kengyeli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.  
3.) Kengyeli Polgárőrség, Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  Kengyeli Labdarúgó Sport 

Egyesület 
4.) Valamennyi a településen működő elismert egyház 
5.)  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. §  (2) a) pontja 

alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek  
 

  II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 

 
1. A tájékoztatás és a véleményezés lehetőségei:  

a) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítése érdekében az önkormányzat honlapján 
külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes 
megjelentethetősége érdekében.  

b)  A településfejlesztési, és településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától 
függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az 
értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket 
tartalmazó tájékoztatást tölt fel az önkormányzat honlapon biztosított tárhelyre, melynek 
megjelenéséről felhívást tesz közzé. 

c)  A településfejlesztési, és településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától 
függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester a 
polgármesteri hivatalban biztosítja a dokumentum megtekintési és véleményezési lehetőségét. 

 
 A felhívást az alábbi helyeken teszi közzé:  
 

• Az önkormányzat honlapjának főoldalán,  
• A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 

1. sz. táblázat: 

Dokumentum  Eljárás fajtája  Előzetes 
tájékoztatás  

Elfogadás 
előtti 
tájékoztatás  

Településfejlesztési koncepció  - van  van  
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c) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos 

észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:  

 
• az írásos észrevétel Kengyel Község Polgármesteri Hivatalban történő megküldésével, vagy 

ugyanott az írásos észrevétel személyesen történő leadásával 
• elektronikus levélben történő megküldéssel a tájékoztatóban meghatározott e-mail címre.  

 
2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:  

a) A beérkezett véleményeket a Polgármesteri Hivatal átadja a főépítésznek és a településtervezőnek. 

      b) A településrendezési eszközök készítése, módosítása során beérkezett véleményeket a      települési 
főépítész összegzi. 
 

b) A véleményekről készített táblázatot a véleményekkel, valamint a véleményt megkérő levél 
elküldésének bizonyításával (tértivevény, átvételi elismervény) az ügy aktájában lefűzve meg kell 
őrizni.  

3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje:  

a) Valamennyi beérkező véleményt a Polgármesteri Hivatal megküldi a fejlesztési dokumentum, ill. a 
településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai javaslatot elkészíti. 

b) A tervezői szakmai javaslata alapján a Települési Főépítész valamennyi érdemi észrevételre választ 
állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott 
válaszát.  

c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázatot közzéteszik a 
honlapon. 

d) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg 
kell őrizni.  

 

Integrált településfejlesztési stratégia  
(ITS)  

- van van  

Településrendezési eszközök 
(településszerkezeti terv és HÉSz-
Szabályozási tervek) 

Teljes eljárás  van  van  

Egyszerűsített eljárás  nincs  van  
Tárgyalásos eljárás  nincs  van  
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4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát 
biztosító intézkedések:  

a) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszköz jóváhagyásának 
kihirdetését követő 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal az elfogadott településrendezési 
eszközt teljes terjedelmében feltölti a II./1./a pontban meghatározott tárhelyre (az önkormányzat 
weblapjának tárhelyére). 

  
b) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszköz jóváhagyásának 

kihirdetését követő 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalban az elfogadott településrendezési 
eszközt teljes terjedelmében megőrzi és betekintési lehetőséget biztosít. 

 
c) Az II./4./a pontban meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé a  

 
• Az önkormányzat honlapjának főoldalán,  
• Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 

 

 
III. A szabályok hatályossága:  

A szabályzat Kengyel község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumokra és 
településrendezési eszközökre vonatkozik.  

 
 
 

2015. március 26-tól visszavonásig érvényes.  
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VI. NAPIREND: 

Előterjesztés a Kengyel Község Polgármesteri Hivatala Köztisztviselői Etikai Kódexének 
elfogadásáról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
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-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
32/2015.(III.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Község Polgármesteri Hivatala Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 231. § (1) bekezdése alapján a Kengyel Község Polgármesteri Hivatala 
Köztisztviselői Etikai Kódexét a határozat melléklete szerint elfogadja. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Irattár 
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Melléklet a 32/2015.(II.26.) Kt. határozathoz 

Kengyel Község 
 Polgármesteri Hivatala 

Köztisztviselői Etikai Kódexe 
 

 

2015. 
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PREAMBULUM 
 
Az Etikai Kódex célja a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a hivatali ügyintézés szín-
vonalának emelése, a hivatalon belüli munkatársi kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a jó munkahelyi 
légkör kialakítása. Ennek érdekében az Etikai Kódex összefoglalja és rendszerezi a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőitől a szervezeten belül és a külső kapcsolatokban is elvárt magatartási, viselkedési 
normákat. Az etikai elvek kötelezően alkalmazandó munkajogi szabályként funkcionálnak a hivatalban, 
melyek a köztisztviselők részére feladatuk ellátásához, hatáskörük gyakorlásához, valamint feletteseik 
utasításainak végrehajtásához támpontot, iránymutatást adnak. 

 
1.§ 

 
(1)  A közszolgálat feladata – az Alaptörvénnyel és a hatályos jogszabályokkal összhangban –a 

közérdekében való eljárás. A köztisztviselő Magyarországhoz való hűsége, az Alaptörvényben 
szabályozott demokratikus intézményrendszer keretei között kifejeződő közérdek iránti 
elkötelezettségén keresztül nyilvánul meg, mely elkötelezettségét a köztisztviselő esküvel erősíti 
meg. 

 
(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek az Önkormányzat és a Hivatal szabályzataiban és 

egyéb belső dokumentumaiban, valamint jelen Etikai Kódexben szabályozott viszonyokra úgy 
kell tekinteni, mint amelyek az alkotmányos intézményrendszer részét képezik és a helyi 
közérdek iránti elkötelezettségük az ezeknek való megfelelés által nyilvánulhat meg. 

 
2.§ 

 
(1) A köztisztviselőnek következetesen kifejezésre kell juttatnia a közigazgatás politikai 

semlegességét, ezért közszolgálati feladatainak ellátásán kívüli politikai vagy egyéb tevékenysége 
semmilyen módon sem veszélyeztetheti a feladatok pártatlan ellátásába vetett bizalmat. 

 
(2) A köztisztviselő sem munkahelyén, sem lakóhelyén nem folytathat politikai párt, politikai 

szervezet, vagy mozgalom érdekében kifejtendő aktív tevékenységet, és nem vehet részt olyan 
kampányban, amelyben tevékenysége meghaladná a véleménynyilvánítási jogával élő 
állampolgár aktivitását. A köztisztviselő munkahelyén sem viselhet pártjelvényt, vagy más 
megkülönböztető, akár legális, de kifejezetten politikai vonatkozású szimbólumot. 

 
3.§ 

 
(1) A köztisztviselő közvetlen felettesének tartozik felelősséggel. Köteles felettese utasításait 

követni, kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik. Köteles továbbá tájékoztatni felettesét 
mindazokról a tényekről és körülményekről, amelyek közvetlenül a munkakörével kapcsolatosak. 

 
(2) Pártatlanul és tárgyilagosan kell támogatnia a Polgármesteri Hivatal vezetését a döntések 
végrehajtásában, valamint a hivatal felelősségi körébe tartozó közügyek intézésében, ennek 
érdekében biztosítania kell a döntésekhez szükséges minden releváns és törvényesen 
hozzáférhető információt a hivatali vezetés számára 

 
(3) A köztisztviselőnek lelkiismeretesen és pontosan, a törvényesség keretei között kell teljesítenie 

feladatait. 
 

4.§ 
 

(1) A köztisztviselő hivatali eljárása során köteles: 
 

a) a törvényesség szigorú betartásával, tisztességes, becsületes eljárás keretében elfogulatlanul, 
részrehajlás nélkül, nemre, fajra, nemzetiségre, felekezetre, pártállásra, társadalmi helyzetre 
tekintet nélkül, az eljárásra ésszerűen szükséges időt fordítva feladatát ellátni, 
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b) közfeladatait szakszerűen, a törvényeknek és a szakma szabályainak megfelelően legjobb 
tudása szerint teljesíteni. 

 
c) az ügyfelekkel higgadtan, kulturáltan viselkedni, tájékoztatva őket jogaikról és 

kötelezettségeikről, 
 

d) az ügyfelek személyiségi jogainak, emberi méltóságának megóvása mellett érvényesíteni a 
közigazgatás méltóságát és tekintélyét, 

e) tartózkodni a felelőtlen ígéretektől, valamint az indulatok, előítéletek, érzelmek látszatától is. 
 

(2) A köztisztviselő ügyfelektől nem kérhet, és nem fogadhat el ajándékot, juttatást vagy egyéb 
előnyt. 

 
5.§ 

 
(1) A köztisztviselő köteles szigorúan betartani a jogszabályok által előírt összeférhetetlenségi 

szabályokat, így nem végezhet olyan üzleti tevékenységet, nem vállalhat olyan beosztást, amely 
összeegyeztethetetlen hivatalával, beosztásával, illetve közfeladatai ellátásával. 

 
(2) A köztisztviselő nem élhet vissza hivatali beosztásával, a kezelésében álló közpénzekkel, 

vagyonnal, vagy szolgáltatással, továbbá azokkal az információkkal, amelyek hivatali munkája 
során jutottak a tudomására, és nem használhatja fel azokat saját vagy mások egyéni érdekei 
előmozdítására – még hivatali beosztásából való távozása után sem. 

 
(3) A köztisztviselő köteles haladéktalanul jelenteni, ha feladata és magánérdeke között 

összeférhetetlenséget észlel vagy vélelmez, illetve ha közszolgálati jogviszonyának fennállása 
alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül és ez esetben köteles eleget tenni az annak kiküszöbölésére 
szolgáló intézkedésnek. 

 
 

6.§ 
 

(1) A köztisztviselő felhatalmazás nélkül nem hozhat nyilvánosságra olyan hivatalos 
információkat, amelyek a hivatalon belüli vagy más forrásból bizalmasan jutottak a tudomására. 

 
(2) A köztisztviselő az állam- és hivatali titoknak esküjében is fogadott megtartásán kívül mind 

hivatalos, mind magánérintkezései során köteles tartózkodni olyan információk,adatok, tények 
közlésétől, amelyek nyilvánosságra hozatala az Önkormányzat vagy a Hivatal tevékenységének 
hatékonyságát és eredményességét veszélyeztetik. 

 
 

7. §. 
 

(1) A köztisztviselő köteles külső megjelenésében, viselkedésében, modorában, emberi 
megnyilvánulásaiban kiegyensúlyozott, mértéktartó, szélsőségektől mentes magatartást 
tanúsítani. A munkahelyen megjelenni – különösen ügyfélfogadási időben – csak a munkakör 
által megkövetelt, az ügyfelek és a munkatársak felé tiszteletet kifejező öltözetben szabad. 

 
(2) A köztisztviselő köteles állampolgári kötelességeit példamutatóan teljesíteni, adó- és 

köztartozásaival önhibájából ne kerüljön hátralékba. 
 

8. §. 
 

(1) A vezetőnek törekedni kell arra, hogy az általa vezetett szervezet tekintélye, elismertsége, 
előnyös megítélése fennmaradjon. A szakmai és közéleti fórumokon képviselnie kell a pártatlan 
közigazgatás egyetemes értékeit, törekednie kell arra, hogy megnyilvánulásaival erősítse a 
szakma tekintélyét. A vezetőknek egymás közötti kapcsolataikban szolidárisnak, segítőkészeknek 
kell lenniük. 

 
(2) A vezető a vezetése alá tartozókkal szemben – a személyiségi jogok, és az emberi méltóság 

tiszteletben tartása mellett – köteles a köztisztviselőkhöz méltatlan magatartás minden 



14 

megnyilvánulása ellen igazságosan fellépni, és ennek kapcsán érvényre juttatni az Etikai 
Kódexben megfogalmazott értékrendet. 

 
(3) A vezetőnek tartózkodnia kell attól, hogy valamely párt, vagy politikai szervezet mellett, vagy 

ellen nyilatkozzék, vagy egyéni véleménye szerinti elkötelezettséget és megnyilvánulást kívánjon 
beosztottjaitól. 

 
(4) A vezető feladata különösen: 

 
a) az általa vezetett szervezet eredményes működésének legjobb tudása és ismeretei szerinti 

biztosítása, 
 

b) a saját szakmai ismereteinek továbbfejlesztése, a változó jogszabályok figyelemmel kísérése, 
tanácskozásokon, szakmai konferenciákon, konzultációkon való részvétel, 

 
c) a vezetése alá tartozók motiválása, a kollegiális kapcsolatok erősítése, 

 
d) a részére biztosított utasítási jog körültekintő gyakorlása, és a döntéseihez kapcsolódó 

felelősség vállalása. 
 

9. §. 
 
(1) A jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, a jelen Etikai Kódexben foglaltak megsértése esetén 
megvizsgálja, hogy indokolt-e valamely intézkedés, különösen fegyelmi eljárás lefolytatása a 
köztisztviselővel szemben. 
 
(2) A jelen etikai kódexben rögzített hivatásetikai alapelvek köztisztviselő általi vétkes megsértésének 
gyanúja esetén fegyelmi eljárás indításának van helye. Az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel 
szemben kiszabható fegyelmi büntetések: 
- figyelmeztetés 
- megrovás. 
 
 
A fegyelmi eljárás szabályaira egyebekben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi  
CXCIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. 
(III.7.) kormányrendelet rendelkezései irányadóak.” 
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VII. NAPIREND: 

Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 
rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez 
szükséges kezességvállalás biztosítására /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
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-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
33/2015.(III.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges 
kezességvállalás biztosításáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a következő határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a „Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 azonosítószámú pályázat 
jelenlegi állásáról szóló tájékoztatást. 

 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás) általi, naptári 
éven belül lejáró 250.000.000 Ft. összeg mértékű hitel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét; 
valamint vállalja (mint a Társulás tagönkormányzata) a tagönkormányzatok egymásra tekintettel 
vállalt kezességére az ehhez szükséges jelen határozat melléklete szerinti összeg erejéig a 
tagönkormányzatot terhelő kezességvállalás biztosítását. 
 

3. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96.§ (2) bekezdés szerinti 
kezességvállalási díjat a hitel kamattal azonos mértékben határozza meg, mely a határozat melléklete 
szerinti kockázatvállalás arányában illeti meg a tagönkormányzatot. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat végrehajtásához szükséges 

intézkedések megtételére, valamennyi dokumentum aláírására.  
 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
Értesülnek: 1.  Nagy Szilárd polgármester 
  2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
 3.  Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakóirekultivációjának Önkormányzati Társulása 
 4. Irattár  
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33/2015. (III.26.) számú határozat melléklete 
 

TAGÖNKORMÁNYZATOT TERHELŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS TEKINTETÉBEN A 
KOCKÁZATVÁLLALÁS ARÁNYA 

 

ssz. Tagönkormányzatok Szavazat száma (db) 
Tagönkormányzatot terhelő 

kezességvállalás tekintetében a 
kockázatvállalás aránya(Ft) 

1 Szolnok 4 094 102 425 000 
2 Mezőtúr 920 23 000 000 
3 Törökszentmiklós 1 114 27 850 000 
4 Abony 675 16 875 000 
5 Túrkeve 489 12 225 000 
6 Fegyvernek 343 8 575 000 
7 Újszász 318 7 950 000 
8 Rákóczifalva 260 6 500 000 
9 Kenderes 254 6 350 000 

10 Tószeg 224 5 600 000 
11 Kengyel 191                 4 775 000 
12 Szajol 191                 4 775 000 
13 Zagyvarékas 175                 4 375 000 
14 Jászkarajenő 152                 3 800 000 
15 Tiszapüspöki 98                 2 450 000 
16 Tiszatenyő 90                 2 250 000 
17 Tiszavárkony 81                 2 025 000 
18 Tiszajenő 78                 1 950 000 
19 Örményes 59                 1 475 000 
20 Szászberek 44                 1 100 000 
21 Kétpó 39                    975 000 

22 Kuncsorba 38                    950 000 
23 Köröstetétlen 37                    925 000 
24 Vezseny 33                    825 000 

  Összesen 10 000            250 000 000 
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VIII. NAPIREND: 

Előterjesztés pályázat benyújtása III. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál  megrendezésének 
támogatásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
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-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
34/2015.(III.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Pályázat benyújtása, önerő biztosítása a III. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál támogatására 
 

Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap 
Kulturális Fesztiválok Kollégiumához  a III. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál 
megrendezésének támogatására. 

 
A tervezett költség:  18.700.000 Ft 
Igényelhető támogatás: 14.810.000 Ft 
Szükséges önerő: 3.890.000 Ft 
Pályázati díj: 188.087 Ft 

 
A  szükséges 3.890.000 Ft önerőt és a 188.087 Ft pályázati díjat a Kengyel Községi 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésről alkotott 3/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendeletében tervezetett önkormányzati rendezvényekre jóváhagyott 7.300 eFt 
terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza  a polgármestert a támogatási igény benyújtására és a pályázati 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidő:2015.április 1. éjfél 
Felelős:Nagy Szilárd polgármester 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Irattár 

 
 
IX. NAPIREND: 

Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról /írásban 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
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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-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
35/2015.(III.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról  

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kengyel Községi 
Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal e l f o g a d j a .  

 
Felelős:    Nagy Szilárd polgármester 
Határidő:               azonnal 
 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Irattár 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
Nagy Szilárd         Dr. Fekete Nóra 
polgármester                jegyző 


