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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én 1600 órakor megtartott
rendes nyílt üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak:

Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit, Guttyán Edina, Tóth-Varga Valéria
és Oravecz Mihály testületi tagok.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője
Dr. Tóth Péter
rendőr alezredes – kapitányságvezető
Müller Krisztián
Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke
Rácz Péter
Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese
Oláh Anikó
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője
Banka József
Kengyeli R-25 Postagalamb egyesület tagja
Vágner Ferencné
Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság tagja

Lakosság részéről: 1 fő.

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal
megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Kéri a megjelenteket, a közmeghallgatással kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.
A közmeghallgatással kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg.
Kérdés és javaslat nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselőtestületet:
- Április 29-én értékelte egy interjú kapcsán Kozák Ferencné óvodavezető munkáját a Napsugár
Művészeti Modell Óvodában. Az óvodavezető 98 % - os eredményt ért el.
-

Április 30-án és május 1-jén lezajlott a Családi Majális Kengyelen, önkormányzati forrás nélkül,
támogatók segítségével valósult meg. A rendezvényt 29 vállalkozás támogatta.

-

Május 2-án Tiszaföldváron vett részt egy fórumon, melynek témája a bevándorlók betelepítése volt.

-

Május 3-án konzultált Dr. Fodor Ferenc szakjogásszal a Víziközmű-társulattal kapcsolatban. Ezt
követően a küldöttgyűlés elfogadta a 2015. évi beszámolót, majd az ügyvéd segítségével elkezdődött a
társulat elszámolása. Az ülésen részt vett a felügyeleti szerv is, a Vízügyi Hatóság.

-

Május 4-én a Pályázatakadémia munkatársával és Lengyel István esperes úrral egyeztetett a katolikus
templom felújításáról.

-

Május 5-én köszöntötte az édesanyákat az Idősek Otthonában.

-

Május 6-án a Nemzeti fejlesztési minisztériumban tárgyalt a következő két év pályázatairól.
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-

Május 10-én a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban egyeztetett a művelődési ház
pályázatával kapcsolatban.

-

Május 10-én és 11-én lezajlott a tavaszi lomtalanítás Kengyelen és Bagimajorban.

-

Május 11-én a Megyei Önkormányzatnál folytatódott az egyeztetés a TOP – os pályázatokkal
kapcsolatban.

-

Május 12-én jegyző asszonnyal fogadták Vámosi Gábor pályázatírót, akik elkezdték a megújuló
energiára épülő pályázat előkészítését, mely kapcsán valamennyi közintézményünk megújulhat.
Szintén e napon részt vett a Törökszentmiklósi Kormányablak avató ünnepségén, majd alpolgármester
asszonnyal közösen köszöntötte a 90 éves Bárány Istvánnét.

-

Május 17-én továbbképzésen vett részt Cserkeszőlőn, majd délután a gyermeknapi megbeszélésen.

-

Május 18-án a Magyar Államkincstár szolnoki irodájában jegyző asszonnyal, a pénzügyi vezetővel és
az önkormányzat jogi képviselőjével egyeztettek Kovács József megyei igazgatóval és munkatársaival
a RÖKI ( ÖNHIKI ) pályázatunkkal kapcsolatban. Az előzmény, hogy a MÁK a benyújtott 74 millió
forintos kérelmünket nem fogadta el, csak 5 millió forint értékű számlát ismert volna el. Az
egyeztetésen megállapodás született, így 66 millió forint igényünk feltöltésre és befogadásra került.
Bízunk abban, hogy augusztusban megérkezik az állami támogatás.

-

Május 19-én köszöntötte Németh Lajos igazgató úrral közösen a 80 éves Majzik Lászlónét
Bagimajorban és a szintén 80 éves Németh Andrást Kengyelen.

-

Május 20 – án Maczó Lászlóval, a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatóját fogadta, aki
arról tájékoztatta, hogy vélhetően szeptemberben kinyithat a kengyeli fiók, megszületett a
megegyezés. Szintén e napon dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkárral egyeztetett a
közmunkaprogram további kiszélesítéséről. Szintén e napon benyújtásra került a József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár felújítására benyújtott pályázat, melyben bruttó 50 millió forintra
pályázik Önkormányzatunk az MVH – hoz. Ugyanezen pályázat kapcsán a katolikus egyház a
katolikus templomra, a református egyház a református templom felújítására nyújtotta be a pályázatot.

-

Május 21 – én köszöntötte Kovács Jánost és Mező Erzsébetet 45. házassági évfordulójuk alkalmából.

-

Május 23-án Pálinkás Istvánnal, az önkormányzat műszaki ellenőrével helyszíni bejárást tartottak az
utak felújításával kapcsolatban.

-

Május 24-én a kerékpárút pályázattal kapcsolatban részt vett egy értekezleten, Budapesten.
Benyújtásra és befogadásra került 356 millió forint értékben az új nyomvonalon haladó kerékpárút
tender. Döntés a nyáron várható.

-

Május 25-én orosz befektetőkkel találkozott Budapesten. A befektetők keresik a számukra megfelelő
területet térségünkben ott, ahol kiváló minőségű a termálvíz. Szándékukban áll zöldmezős
beruházásként egy termál komplexum megépítése, fürdővel, szállodával, étteremmel, sportolási
lehetőségekkel, egyéb szolgáltatások biztosításával. Céljuk, hogy orosz turistákat utaztassanak
Magyarországra, az év teljes időszakában. A tárgyalás a nyáron folytatódik és amennyiben érdemben
előre halad, szándékában áll a képviselő-testület elé meghívni őket.

-

Május 26-án a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság fórumán, majd a Megyei Polgárvédelem
közgyűlésén Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat.

-

Május 27-én jegyző asszonnyal fogadta a belügyminisztérium munkatársait és a vízügy szakemberét,
Háfra Mátyást. Az egyeztetés témája a termálvíz elvezetésének végleges megoldása volt. Három
alternatíva kidolgozását írta elő a minisztérium. Ezek : a halastóba vezetni a vizet, onnan jut el a
Tiszába. A halastó tulajdonosa nyitott az együttműködésre. Másik alternatíva a víz közvetlenül a
Tiszába vezetése, saját nyomóvezetéken keresztül. Harmadik alternatíva pedig egy saját tározó
megépítése.
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-

Május 28-án útnak indította a XXXIV. Kengyelfutást, majd részt vett a díjak átadásán. Ezt követően a
Kunkorgó Néptánccsoportot kísérte el Jászboldogházára, ahol a Hagyományok Hétvégéje
rendezvényen léptek fel.

-

Május 31-én Tóthné Kis-Pál Tünde igazgatóasszonnyal és Kozák Ferencné óvodavezetővel
egyeztettek az idei pedagógusnappal kapcsolatban. A köszöntő június 9-én 14.00 órakor lesz a
Művelődési Házban.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
54/2016.(V.31.) 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
Képviselő-testület még egy napirendet tárgyaljon meg:
14.

A közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012. (IX.14.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 7 igenlő szavazattal,
egyöntetűen elfogadta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta.
55/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
NAPIRENDEK:
1. Beszámoló a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálat munkájáról
/írásban/
Előadó: háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnő
2. Beszámoló a közrend-közbiztonság helyzetről /írásban/
Előadó: Törökszentmiklós Város Rendőrkapitánya
3. Tájékoztató a polgárőrség munkájáról /írásban/
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Előadó: Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke
4. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről /írásban/
Előadó: Intézményvezető, Családsegítő
5. Beszámoló a gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2015. évben /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
6. Tájékoztató a Kengyel Község Víziközmű-társulat munkájáról /írásban/
Előadó: Elszámoló Bizottság Elnöke
7. Előterjesztés a közterületek átnevezéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
8. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
9. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 2. számú és 3. számú függelékének módosításáról
/írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
10. Előterjesztés a Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
11. Előterjesztés a Törökszentmiklósi Mentőalapítvány támogatásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
12. Előterjesztés a Kengyeli R-25 Postagalamb Sportegyesület támogatásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
13. Előterjesztés az előkészítő tervek megfinanszírozására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
14. Előterjesztés a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012. (IX.14.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

I. NAPIREND:
Beszámoló a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálat munkájáról /írásban/
Előadó: háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnő
(a beszámolók a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Tóth-Varga Valéria bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság a beszámolókat megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag.
A feltett kérdésre Nagy Szilárd polgármester és Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a
kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
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Kozák Ferencné képviselő sajnos elfogadtuk, hogy a fogorvosi rendelés nem zavartalan, de arra kellene a
doktor úr figyelmét felhívni, hogy ne rendelje a rendelőbe a beteget, ha a rendelés szünetel.
Tóth-Varga Valéria képviselő úgy gondolja, hogy a fogorvosnak fel kellene hívni a figyelmét arra, ha a
betegnek fáj a foga ne időpontot adjon neki, hanem azonnal lássa el!
Guttyán Edina képviselő tag úgy gondolja, hogy a fogorvos figyelmét fel kellene hívni, hogy a betegeket
időben értesítse, ha változás történik a rendelési időn, mint például szabadságolás miatt.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámolók elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
56/2016.(V.31.) Kt.
Határozat

A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálat munkájáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos, a gyermekorvos, a fogorvos,
valamint a védőnő által készített - az egészségügyi ellátásról szóló - 2015. éves beszámolókat
elfogadja.

II. NAPIREND:
Beszámoló a közrend-közbiztonság helyzetéről /írásban/
Előadó: Dr. Tóth Péter r. alezredes, kapitányságvezető
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Tóth Péter kapitányságvezető az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy javulnak a
statisztikai eredmények, ez annak is köszönhető, hogy két stabil körzeti megbízottat sikerült beállítani
Kengyelre. A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság a megyei statisztikai átlag alatt van. A térfigyelő
kamerák a rendőrök munkáját segítik, illetve úgy gondolja, hogy kevesebb bűnt követnek el azokon a
településeken, ahol ez ki van építve. Sokkal fertőzöttebb területek vannak a környéken. Úgy gondolja, hogy
Kengyelen nem kell félni.
Sajnos térségünkben egyre nő az erőszakos cselekményeknek a száma. Nő a testi sértéseknek a száma, a
garázdaságoknak a száma. Úgy gondolja, hogy rendőri eszközökkel nagyrészt kezelni nem lehet, mivel ezek a
cselekmények rendszerint nem közterületen történek. Az erőszakos elkövetések ellen mindent megtesznek.
Az iskolában az iskolarendőrök segítenek a tanároknak, oktatóknak a kábítószerekkel kapcsolatban.
A rendőrség tettre kész és próbál megfelelni annak, amit a lakosság elvár, de ehhez a lakosság segítsége is kell.
Úgy gondolja, hogy jó együttműködést sikerült létrehozni a Kengyel Községi Önkormányzattal, jegyző
asszonnyal és polgármester úrral. Megköszöni a polgárőrök, a lovas polgárőrök és az Önkormányzat eddigi
segítségét. A Törökszentmiklósi rendőrkapitányság állományában lévő dolgozó rendőrök tisztességesen
végzik a munkájukat, ami azt szolgálja, hogy a lakosság biztonság érzete az elkövetkezendő időben is
növekedjen, bízik benne a közös munka eredménye a még jobb közbiztonság teremtése lesz.
Nagy Szilárd polgármester megköszöni Dr. Tóth Péter kapitányságvezető beszámolóját és további jó munkát
kíván!
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
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Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné képviselő tag megköszöni eddigi végzett munkájukat és eredményes munkát kíván a
rendőrségnek.
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta.
57/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
A közrend- közbiztonság helyzetéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság
2015. évi munkájáról szóló beszámolót e l f o g a d j a .

III. NAPIREND:
Tájékoztató a polgárőrség munkájáról /írásban/
Előadó: Müller Krisztián Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Müller Krisztián elnök ismertette a beszámolót, elmondja, hogy 2015. szeptember 7-én vette át a Polgárőr
Egyesület elnökségét. A szolgálati gépkocsi átadása, úgy történik, hogy a szolgálatvezető elviszi az autót a
szolgálatot teljesítő polgárőrnek, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül a kilométeróra állásáról és a
gépjármű állapotáról, ezután indul a szolgálat.
Nagy Szilárd polgármester megköszöni a polgárőrség eddig végzett lelkiismeretes munkáját, bízik a további
sikeres együttműködésben. További jó munkát kíván!
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály, Németh Lajos és Kozák Ferencné képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Müller Krisztián elnök adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület
egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás:
Guttyán Edina képviselő tag úgy gondolja, hogy az Önkormányzatunknak költséghatékonyan kellene
működnie, ez vonatkozik a polgárőrök, a mezőőrök és a Polgármesteri Hivatal gépjárműveinek használatára
is.
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta.
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58/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
A Kengyel Községi Polgárőrség munkájáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel Községi Polgárőrség 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót e l f o g a d j a .

IV. NAPIREND:
Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről /írásban/
Előadó: intézményvezető
Meghívott vendég: Oláh Anikó a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője
(beszámolók a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Tóth-Varga Valéria bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi munkájáról, a Gyermekjóléti Szolgálat 2015.
évi munkájáról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi működéséről szóló beszámolót
megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a személyek
létszámát jogszabály állapította meg.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné, Guttyán Edina és Németh Lajos képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Tóth-Varga Valéria képviselő véleménye szerint a Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben még 1 fő
dolgozót kellene éjszakára alkalmazni.
Kozák Ferencné képviselő elmondja, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége szerteágazó,
melynek feladatait jelenleg 1 fő családsegítő munkatárs nagyon jól és példamutatóan végzi el. Véleménye
szerint ezeket a feladatokat egyedül nagyon nehéz ellátni, kellene még egy szakképzett dolgozót mellé adni.
Megköszöni a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak
áldozatos munkáját.
Guttyán Edina képviselő elmondja, hogy 2015. évben a családsegítés feladatait ő látta el. Jelenleg 1 fő
munkatárs nagyon ügyesen és odaadóan végzi el a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat feladatait. Úgy
gondolja, hogy egy embernek ez rengeteg munka.
Nagy Szilárd polgármester a beszámolókat szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta.
59/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített Szociális
Intézmény 2015. évi munkájáról, a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról és a
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jelzőrendszeres házi
elfogadja.

segítségnyújtás

2015.

évi

működéséről

szóló

beszámolót

V. NAPIREND:
Beszámoló a gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2015. évben /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést, az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként
elmondja, hogy kötelező feladatról van szó, hiszen minden évben el kell készíteni az előző évi munkáról szóló
beszámolót, melyet meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztályának.
Tóth-Varga Valéria bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság a beszámolót megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag.
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta.
60/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
A gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2015. évben

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2015. éves beszámolót

elfogadja.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Irattár

VI. NAPIREND:
Tájékoztató a Kengyel Község Víziközmű-társulat munkájáról /írásban/
Előadó: Elszámoló bizottság elnöke
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Kozák Ferencné Felügyelő Bizottsági elnök ismertette a beszámolót, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy
a mai napig nincs mindenkinek az önrésze megfizetve. Folyamatos tárgyalások folynak az OTP-vel, a lakosok
folyamatosan jönnek szerződést kötni, hiszen az önrészt mindenkinek meg kell fizetni. Azoknak az ingatlan
tulajdonoknak, akik többszöri felszólítás után sem hajlandóak a szerződést megkötni, nekik jegyző asszony
segítségével a letiltás kiküldésre kerül. A Víziközmű-társulatot 2016. december 31-ig fel kell számolni és
jogutódként át kerül az Önkormányzathoz, a beszedés és az egyéb pénzzel kapcsolatos ügyek is. Senki nem
mentesülhet az önrész megfizetése alól, hiszen ez mindenkire kötelező, mivel annak idején a lakosság
80,8%-a támogatta a társulat megalakulását. A felszámoló bizottságot megalakították, a felszámolás
folyamatban van.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a beszámolót szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
A Kengyel Község Víziközmű-társulat munkájáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel Község Víziközmű-társulat
munkájáról szóló beszámolót e l f o g a d j a .

VII. NAPIREND:
Előterjesztés a közterületek átnevezéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést, az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként
elmondja, hogy az érintet lakosoknak a közművek és a lakcím kártya átíratása díjmentes. A közterületnév,
illetve a házszám önkormányzati döntés következtében történő változása miatt a változással érintett cég
adataiban bekövetkező változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a
cégbíróságon. Aki gépjárművel rendelkezik, annak a forgalmi engedély átíratása kerül költségbe. A közterület
átnevezéséről
közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint házak számozásának,
emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló önkormányzati rendeletünkben nem szerepel az, hogy
az új utca nevekről ki kell kérni a lakosság véleményét. Polgármester úr az interneten keresztül a lakosságtól
az új utcanevekre javaslatokat kért. A közterületnév- változás végrehajtása 2016. július 1-el hatályos, ami a
népszavazás miatt csúszhat.

Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
közterületek átnevezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Rácz Péter a Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese elmondja, hogy más településen az
érintett lakosok lakcímkártyáját összegyűjtötték és ezt a Járási hivatal együtt kezelte, ennek megvalósításához
kéri majd jegyző asszony és polgármester úr segítségét.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Tóth-Varga Valéria képviselő tag.
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A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
közterületek átnevezéséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi közterületnévváltozást hajtja végre 2016. július 1-ei hatállyal:
A közterület helyrajzi száma
1451
1468
259
1038

a közterület régi neve és jellege
Felszabadulás út
Április 4. út
Sallai út
Ságvári út

a közterület új neve és jellege
Malom utca
Erdő utca
Tavasz utca
Liliom utca

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közterület átnevezéséről közterületnév és településrész-név
megállapításának, valamint házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló
10/2013.(VI.28.))számú rendelet 5. § (5) bekezdésében felsorolt érintetteket értesítse.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Határidő: 2016. június 30.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
JNSZ Megyei Kormányhivatal
Irattár

VIII. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést.
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Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
Kengyel Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály képviselő tag.
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
Kengyel Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kengyel Községi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja
Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Irattár
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Melléklet a 63/2016.(V.31.) számú önkormányzati határozathoz

Kengyel Községi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata
Kengyel Község Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2015. CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési
eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az
eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási
rendjét jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg.
1. § Szabályzat célja, hatálya
a)

A szabályzat célja, hogy rögzítse az Önkormányzat közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont
személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét,
összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

b)

A szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által kezdeményezett, közbeszerzési értékhatárt
meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, és szolgáltatás megrendelésére,
függetlenül a finanszírozás módjára.

c)

Jelen szabályzatot kell alkalmazni az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott intézmények
által indított közbeszerezési eljárások esetében. Az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
intézmények - akik a Közbeszerzési Hatóságnál, nyilvántartott ajánlatkérők nincsenek nyilvántartva közbeszerzési eljárásait az önkormányzat erre kijelölt szerve készíti elő és bonyolítja le.

d)

A Szabályzat rendelkezései kiterjednek:

a) Az önkormányzati közbeszerzéseket előkészítő és lebonyolító szervre és közreműködőikre;
b) a közbeszerzési eljárásban igénybe vett külső szakértőre, szaktanácsadóra a megbízás tartalma
szerint;
c) a közbeszerzési eljárásban az önkormányzat részéről bevont személyekre, bizottságokra és
döntéshozókra.
(6)

A Jegyző felelős, hogy a közbeszerzési eljárások jogszerűen és szakszerűen kerüljenek lefolytatásra.

(7)

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén a Jegyző nem felel a felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által végzett eljárási cselekményekért, illetve az általa adott
szaktanácsok szakszerűségéért.

(8)

Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan a Kbt-ben nevesített beszerzési eljárásra,
amelynek becsült értéke eléri vagy meghaladja a Kbt. 15. §-ában meghatározott értékhatárokat.

(9)

Jelen szabályzatban meghatározott rendelkezésektől eltérni csak a képviselő-testület erre vonatkozó,
kifejezett döntése alapján lehetséges, ugyanakkor a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és az egyéb
jogszabályok rendelkezésitől akkor sem lehet eltérni.

(10) A közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzések vonatkozásában a jelen szabályzat 18. § szerinti
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(11) Amennyiben jogszabály e Szabályzattól eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy a jogszabály rendelkezéseit
kell alkalmazni és a Szabályzat rendelkezését figyelmen kívül kell hagyni.
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(12) A Szabályzatot csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik
(szubszidiaritás elve). Ahol e Szabályzat szigorúbb feltételeket támaszt, mint a jogszabály, úgy e
Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi köre
2. § Bírálóbizottság
(1)

A jegyző feladata a Bírálóbizottság létrehozásának előkészítése, javaslattétel a bírálóbizottság tagjaira.
A képviselő-testület az ajánlati felhívás elfogadásával egyidejűleg a Kbt. 27. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint bírálóbizottságot választ.

(2)

A bírálóbizottság legalább három tagból áll. Ha felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kerül
alkalmazásra akkor a bírálóbizottságba ő is delegálható. A bírálóbizottság állhat állandó és esetileg
választott tagokból. Az állandó tagok mellé választott tagok kerülhetnek, akik lehetnek az
önkormányzati hivatal szakemberei, illetve külső szakértő(k) is.

(3)

Nem lehet a bírálóbizottság tagja önkormányzati képviselő, illetve akivel szemben a Kbt. 25. §-ában
meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn. Az önkormányzati képviselők a bírálóbizottság
értekezletein tárgyalási jogkörrel részt vehetnek.

(4)

A bírálóbizottság tagjait úgy kell megválasztani, hogy rendelkezzenek a közbeszerzés tárgya szerinti
szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.

(5)

A bírálóbizottság ellátja a Kbt-ben meghatározott feladatait. A bírálóbizottság feladata a közbeszerzési
eljárások előkészítése, lefolytatása, a döntési javaslatok elkészítése, továbbá a Kbt-ben meghatározott
egyéb feladatok és dokumentumok elkészítése, különösen az alábbiak:
a. A bírálóbizottság az eljárások előkészítése során véleményezi az ajánlati, az ajánlattételi vagy a
részvételi felhívást és jóváhagyás céljából a Polgármester elé terjeszti az ajánlati dokumentációt.
b. Az eljárásba bevont, illetve a döntéshozatalra feljogosított
összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek tenni.

személyek titoktartási és

c. A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A döntéseket egyszerű
szótöbbséggel hozzák, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Amennyiben a
bírálóbizottság valamely tagja a bírálóbizottság többségi véleményével nem ért egyet,
különvéleményét az adott ülésen készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
d. A bírálóbizottság a közbeszerzési eljárás során írásbeli döntési javaslatot készít a közbeszerzési
eljárást lezáró döntést meghozó Képviselő-testület részére. A bírálóbizottság munkájáról
jegyzőkönyvet kell készíteni.

3. § Jegyző

(1)

A jegyzőt általános felelősség terheli a közbeszerzési eljárás törvényessége biztosításáért. Az ezzel
kapcsolatos észrevételeit azonnal köteles a polgármester, illetve a képviselő-testület tudomására hozni.

(2)

A jegyző feladata hogy segítse a bírálóbizottság munkáját, valamint, hogy kellő körültekintéssel
válassza meg a közbeszerzési eljárásba bevont külső közbeszerzési tanácsadót és szakértőket.

(3)

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi közzétételi és nyilvánosság biztosításával
kapcsolatos feladat elvégzése a jegyző feladata.
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4. § Polgármester

(1)

A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlati-, vagy ajánlattételi felhívás végleges szövegét a
polgármester hagyja jóvá.

(2)

A Kbt. III fejezet (Uniós értékhatár alatti beszerezések) szerinti eljárások lefolytatása során szükséges
döntéseket - kivéve az eljárást lezáró vagy az eljárások eredményére vonatkozó döntést - a polgármester
hozza meg.

5. § Képviselő-testület
(1)

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásokat lezáró, vagy az eljárások eredményére vonatkozó döntéseit,
továbbá a közbeszerzési tervet, annak módosításait és az éves statisztikai összegzést a Képviselő-testület
(a továbbiakban KT) határozatban hagyja jóvá.

(2)

A képviselő testület tagjai a közbeszerzési eljárásokat érintő döntéseik során név szerint szavaznak.

(3)

A Képviselő testület az eljárást lezáró döntéseit zárt ülésen hozza meg.

6. § A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(1)

A Kbt. 26. § (3) bekezdése szerinti esetekben az Önkormányzat a közbeszerzési eljárásba felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót köteles bevonni. Minden más közbeszerzési eljárás
lefolytatásánál a jegyző javaslata alapján vonható be közbeszerzési szaktanácsadó .

(2)

Az Önkormányzat a jegyző javaslata alapján jogosult felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval
keretmegállapodást kötni, valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából. A felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásakor legalább három alkalmas gazdasági szereplőtől kért
árajánlat alapján kell dönteni.

(3)

A szaktanácsadó megbízását írásba kell foglalni, a megbízási szerződésnek ki kell terjednie a hivatal
és a szaktanácsadó közötti feladatmegosztásra, a szaktanácsadó közreműködésének kereteire, mértékére
és a szaktanácsadó felelősségére. A megbízásban meg kell jelölni a kapcsolattartásra jogosult
személyeket.

(4)

A közbeszerzési szaktanácsadó megbízható az eljárás teljes előkészítésével és lebonyolításával.

(5)

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi kommunikációs feladat, mindenek előtt, de nem
kizárólagosan az eljárás dokumentumainak (eljárást megindító felhívás, ajánlati felhívás, kiegészítő
dokumentáció, jegyzőkönyvek, összegezések) megküldése a közbeszerzési szaktanácsadó feladata.

7.§ Eljárások tervezése és előkészítése

(1)

Az éves költségvetés elfogadását követően, a közbeszerzési igények ismeretében a Jegyző a Kbt. 42. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint elkészíti az éves összesített közbeszerzési terv tervezetét, oly módon,
hogy azt tárgyév március 31. napjáig a képviselő-testület elé lehessen terjeszteni. Az éves összesített
közbeszerzési tervet legkésőbb április 15. napjáig a képviselő testületnek el kell fogadnia.

(2)

A jegyző a polgármesternek továbbítja a tervezetet, aki a dokumentumot a képviselő-testület elé
terjeszti.

(3)

A közbeszerzési terv legalább öt évig tartó megőrzéséről a Jegyző gondoskodik. A közbeszerzési terv
nyilvános.
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(4)

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az Önkormányzat honlapján, - a
közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé
kell tenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv
honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie

(5)

Az előzetes összesített tájékoztatót a Jegyző állítja össze és teszi közzé, figyelemmel a Kbt. 42-43. §
rendelkezéseire.

(6)

Az Önkormányzat éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerinti éves
statisztikai összegezés elkészítése a Jegyző feladata. Az éves statisztikai összegezést legkésőbb a
tárgyévet követő év május 31. napjáig a meg kell küldenie a Közbeszerzések Tanácsa részére.

(7)

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele nélküli közbeszerzési eljárások
előkészítése a Bírálóbizottság feladata. Az előkészítés során el kell végezni az adott közbeszerzéssel
kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, valamint meg kell határozni a közbeszerzés becsült értékét. Az
előkészítés során a BB javaslatot tesz a választott eljárás fajtájára.

8. § Eljárások lebonyolításának általános szabályai

(1)
(2)

A közbeszerzési eljárások lebonyolítását a bírálóbizottság végzi, kivéve, ha Szaktanácsadó
igénybevételére került sor, és a vele írásban kötött szerződésben meghatározottak szerint az ő feladata
az eljárás teljes körű lebonyolítása.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása különösen az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
a) az eljárást megindító hirdetmény vagy közvetlenül megküldendő felhívás, kísérőlevél, továbbá
amennyiben kötelező vagy szükségesnek látszik, dokumentáció el-, illetve elkészítése, melyeken
belül elsősorban
a) az alkalmassági szempontok meghatározása, ezek igazolási módjának meghatározása,
b) a kizáró okok meghatározása,
c) a bírálati szempontok, súlyszámok meghatározása,
d) a hiánypótlás kérdésének rendezése a hatályos jogszabályok szerint,
e) részletes szerződéses feltételek vagy szerződéstervezet elkészítése, jóváhagyásra való
továbbküldése,
f) adott esetben a közbeszerzési műszaki leírás (feladat-meghatározás) elkészítése;
1. kétszakaszos eljárás esetében a részvételi és az ajánlattételi felhívás és a dokumentációk elkészítése;
2. a részvételi-, valamint az ajánlati felhívás és dokumentációk véleményezés és jóváhagyás céljára
történő átadása a Közbeszerzési Bizottság részére;
3. intézkedés a hirdetmények közzétételéről, megküldéséről a Hivatalos Lapnak;
4. a megjelentetni kívánt hirdetményeknél a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztősége által a
hiánypótlásra visszaküldött anyagok javítása;
5.
az ajánlati/ajánlattételi (részvételi) felhívás, illetőleg a dokumentáció esetleges módosítása a
Közbeszerzési Bizottság döntése alapján;
6. az ajánlattételi (részvételi) szakaszban az ajánlattevők (részvételre jelentkezők) által feltett
kérdésekre történő válaszadás, azaz kiegészítő tájékoztatás nyújtása;
7. ajánlatok felbontásával kapcsolatos feladatok ellátása, így a részvételi jelentkezések és az ajánlatok
felbontása, és azok jogszabály szerinti tartalmának a bontási eljáráson történő ismertetése;
8.
a bontási eljárás, illetve a bontási eljáráson elhangzottak jegyzőkönyvezése, továbbá a
jegyzőkönyvnek a Kbt-ben előírt határidőn belül valamennyi részvételre jelentkező és ajánlattevő
részére történő kézbesítése;
j) a Bírálóbizottság munkájának segítése, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése és
feladása, a szerződéskötés előkészítése; k) a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
esetleges módosítás esetén a szerződés módosításáról szóló hirdetmény elkészítése és feladása; 1) a
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítéséről szóló hirdetmény elkészítése és
feladása.
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(3)

A közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző lebonyolító az eljárás során köteles a Kbt., a hozzá
kapcsolódó egyéb jogszabályok és jelen közbeszerzési szabályzat előírásait betartani.

9. § A közbeszerzési eljárások fajtái

(1)

Adott közbeszerzés esetén a Kbt. 49. § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás fajtájára a közbeszerzési
eljárás előkészítésére, tárgya, becsült értéke, az eljárás lefolytatására rendelkezésre álló idő, valamint az
eljárás egyéb különös körülményeinek ismeretében a bírálóbizottság vagy a szaktanácsadó tesz
javaslatot.

(2)

A közbeszerzési eljárás fajtáját a jegyző hagyja jóvá.
10. § Eljárást megindító hirdetmény, az ajánlattételi felhívás

1.

A jóváhagyott szövegnek megfelelő hirdetmény, felhívás megküldéséről, közzétételéről a polgármester
utasítása alapján bírálóbizottság, vagy a szaktanácsadó gondoskodik.

2.

Amennyiben közzétételi, vagy hirdetményellenőrzési díj fizetése szükséges, ennek módját és összegét a
bírálóbizottság, vagy a szaktanácsadó határozza meg. Az Összeg befizetéséről az pénzügyi iroda
gondoskodik és a befizetési bizonylat másolatát elektronikusan megküldi a bírálóbizottság, vagy a
szaktanácsadó részére.
Ha a feladott hirdetmény hiánypótlása válik szükségessé akkor ezt a bírálóbizottság, vagy a
szaktanácsadó végzi el.

3.

11. § Dokumentáció elkészítése, rendelkezésre bocsátása
1.

Az önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében a bírálóbizottság gondoskodik az ajánlatkérési
dokumentáció elkészíttetéséről és az ajánlattevőknek történő megküldéséről, illetőleg rendelkezésre
bocsátásáról.

2.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.)
MvM rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
ellenjegyzéssel köteles ellátni:
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat;
b) a bontási jegyzőkönyve(ke)t;
c) az összegezést.

3.

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges külső szakértők bevonásáról, azok díjazásáról a
bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
12. § Kiegészítő tájékoztatás

1.

Ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő további írásbeli, kiegészítő tájékoztatást kér, a
tájékoztatás megadásáról - szükség esetén külső tanácsadók bevonásával - bírálóbizottságnak, kell
gondoskodnia.

2.

Ha a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatást konzultáció formájában adnak, a
bírálóbizottságnak kell gondoskodnia arról, hogy a konzultációról jegyzőkönyv készüljön.

3.

Az elkészült jegyzőkönyvek érintetteknek való megküldéséért a jegyző tartozik felelősséggel.

17

13. § Bírálati szempontok
1.

Az ajánlatok bírálati szempontját a Kbt. 76. § (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban a
bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester hagyja jóvá.

2.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének esetén annak részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § szerint kell íz értékelési szempontokat meghatározni.

3.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének esetén a legjobb ár-érték arány, valamint a minőség alapú kiválasztás
szempontjának érvényre juttatása érdekében az ajánlati ár az értékelés során nem vehető nagyobb
mértékben figyelembe, mint a többi értékelési szempont együttesen.
14. § Ajánlati és teljesítési biztosíték

1.

A bírálóbizottság dönt arról, hogy az eljárásban való részvétel feltételéül meghatározza- e az ajánlati
biztosíték adását, illetőleg a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződéssorán teljesítési és jóteljesítési
biztosítéknyújtást előírja-e.

2.

A pénzben nyújtott biztosíték kezelését az Önkormányzat pénzügyi szabályzatának megfelelően a
pénzügyi iroda végzi.

3.

Az ajánlati biztosíték visszafizetéséről, illetőleg visszaszolgáltatásról a bírálóbizottság tájékoztatása
alapján a jegyző utasítására a pénzügyi iroda vezetője gondoskodik. A teljesítési és jóteljesítési
biztosíték felhasználásáról, és teljes, vagy részbeni visszafizetéséről az eljárásba bevont szakértő (adott
esetben műszaki ellenőr, műszaki iroda), a bírálóbizottság tájékoztatása alapján a jegyző utasítására a
pénzügyi iroda vezetője gondoskodik

15. § Kizáró okok, alkalmassági feltételek
1.

A kizáró okok az alkalmassági- és érvényességi feltételek meghatározása a bírálóbizottság és a
szaktanácsadó feladata. Az ő javaslatuk alapján a kizáró okokat az alkalmassági- és érvényességi
feltételeket a polgármester hagyja jóvá.

2.

A bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület illetőleg a Kbt. III. rész szerinti eljárások
esetében a polgármester dönthet az ajánlattevő (vagy részvételre jelentkező) kizárásáról.

16. § Ajánlatok benyújtása és felbontása
(1)

A benyújtott ajánlati dokumentáció őrzéséről és illetéktelenektől való elzárásáról a jegyző gondoskodik.
17. § Az ajánlatok elbírálása, szerződéskötés

(1)

Az ajánlatok elbírálása során a Szaktanácsadó a közbeszerzési szempontok szerinti írásbeli
szakvéleményt és döntési javaslatot készít a bírálóbizottság részére. A Bírálóbizottság ennek szem előtt
tartásával készíti el javaslatát az eljárást lezáró döntéséhez a polgármester, vagy a Képviselő-testület
részére, melyet a jegyzőnek ad át.

(2)

A határozati javaslatot a jegyző készíti el és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(3)

A képviselő-testület megtárgyalja a bírálóbizottság bírálati dokumentációját és az eljárás eredményére,
nyertesére vonatkozó javaslatát.
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(4)

Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményes volt, azaz van az eljárásnak nyertese, akkor a
önkormányzat köteles szerződést kötni. A szerződés aláírására a képviselő-testület adott közbeszerzésre
vonatkozó, szerződéskötésre felhatalmazó határozata alapján a polgármester jogosult.

(5)

Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelen eljárással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a
polgármester tartozik felelősséggel.

(6)

A Kbt. előírása alapján gondoskodni kell a közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről., az írásbeli
összegezés megküldéséről. A feladatok ellátásáért a polgármester, illetve a jegyző felelős.
18. § A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű
beszerzésekre vonatkozó szabályok

(1)

Az ajánlatkérő és a nevében eljáró személy
a) E fejezet alkalmazásában ajánlatkérő Kengyel Község Önkormányzata.
b) E fejezet alkalmazásában az ajánlatkérő nevében a Jegyző jár el.

(2)

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy felelősségi köre
a) a versenyeztetési eljárás tárgyának meghatározása,
b) az ajánlattevők alkalmassági, illetve alkalmatlanná nyilvánítási feltételei meghatározása,
c) a választható kizáró okok meghatározása,
d) a pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei meghatározása,
e) az értékelési szempont, továbbá az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a
bírálati részszempontok megválasztása és azok súlyának megadása az értékelési pontokkal és
módszerrel együtt,
f) támogatásból megvalósuló beszerzés esetében a versenyeztetési eljárás során a pályázatban előírt
versenyeztetésre vonatkozó követelmények betartása,
g) az ajánlattételi határidő meghatározása,
h) az ajánlattételre felkértek megnevezése. Ajánlattételre legalább 3 lehetséges ajánlattevőt kell
felkérni)

(3)

Ajánlati felhívás
a) Az ajánlati felhívás tartalmaz minden olyan adatot, tényt, ami az ajánlattevők számára megadja a
szükséges információt az ajánlataik összeállításához.
b) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy az eljárás megindítására a melléklet szerinti ajánlati felhívást
az általa meghatározott számú ajánlattevőnek egyidejűleg, elektronikus (E-mail, vagy Fax) és/vagy
postai úton továbbítja.
c) Az ajánlati felhívásban az ajánlattételi határidőket minden esetben úgy kell meghatározni, hogy az
ajánlattevőknek megfelelő idő álljon rendelkezésre ajánlataik ajánlati felhívás szerinti
összeállítására.

(4)

Bírálati szempontok
a) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy, ha az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása
bírálati szempontot választja, a bírálati részszempontok között mindig meg kell adni az
ellenszolgáltatás mértékének (vállalási ár) részszempontját.
b) Ha az ajánlatkérő nevében eljáró személy bírálóbizottságot hoz létre, úgy a szabályzat
bírálóbizottságra vonatkozó előírásait e fejezet esetében is alkalmazni kell.

(5)

Az ajánlattevő
a) Ajánlattevő az írásban ajánlattételre felhívottakon kívül más gazdasági szereplő nem lehet.
b) Ha az ajánlatkérő nevében eljáró személy ajánlati dokumentációt készít, a szabályzat ajánlati
dokumentációra vonatkozó előírásait e fejezet esetében is alkalmazni kell.

(6)

Az ajánlattevő alkalmassága, illetve alkalmatlanná nyilvánítási feltételei
Feltételként pénzügyi és/vagy gazdasági és/vagy műszaki és/vagy szakmai alkalmassági szempontokat
lehet meghatározni.
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(7)

Dokumentálásért felelősök meghatározása
a) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy az eljárás előkészítésére és lebonyolítására igénybe veheti az
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködését.
c) Ha az ajánlatkérő nevében eljáró személy nem veszi igénybe a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó közreműködését, az eljárás előkészítését és lebonyolítását a Jegyző és a Hivatal
beszerzés tárgya szerint illetékes munkatársa együttesen látja el.
d) Az eljárást előkészítő és lebonyolító illetékes résztvevők személyét és felelősségi körét a jegyző
jegyzői utasításban szabályozza.
19. § Dokumentálás

a)

Az Önkormányzat minden egyes közbeszerzési eljárást - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött
szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni.

b)

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban
keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 98. § (4) bekezdése], illetőleg a
szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban
jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell
megőrizni.

c)

Az Önkormányzat köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes
szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni.

20. § Belső ellenőrzés
A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését az Önkormányzatnál a Jegyző vagy az általa kijelölt személy
végzi.
21. § Záró rendelkezések
c.a) A szabályzat előírásait a Kbt-ben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
c.b) Jelen szabályzat az elfogadást követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően
indult közbeszerzési eljárásoknál kell alkalmazni. E szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 1/2011.
(I.27.) számú önkormányzati határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat hatályát veszíti.

Kelt: Kengyel, 2016, május ..... napján

..........................................................
Nagy Szilárd
polgármester
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IX. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 2. számú és 3. számú függelékének módosításáról
/írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Bódi
Marianna képviselő lemondása miatt a Képviselő-testület és a bizottságok összetétele változott. Mivel a
Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat függelékének módosításáról van szó,
ezért nem rendelet módosításnak számít.

Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) számú
önkormányzati rendelet 2. számú és 3. számú függelékének módosításáról 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.
Nagy Szilárd polgármester a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 2. számú függelékének módosításáról készült határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) számú
önkormányzati rendelet 2. számú függelékének módosításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése értelmében a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 2. számú függelékét hatályon
kívül helyezi , helyébe e határozat melléklete szerinti függelék lép.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
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Melléklet a 64/2016.(V.31.) Kt. határozathoz
2. számú függelék az 5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelethez

A képviselők neve és lakcíme

1. Nagy Szilárd polgármester

Kengyel, Petőfi út 1/b.

2. Kozák Ferencné alpolgármester

Kengyel, Hunyadi út 16.

3. Németh Lajos

Kengyel, Petőfi út 1/a.

4. Oravecz Mihály

Kengyel, Bajcsy Zs. út 45/a.

5. Csabainé Bártfai Margit

Kengyel, Rákóczi u. 5.

6. Guttyán Edina

Kengyel, Petőfi út 10.

7. Tóth-Varga Valéria

Kengyel, Thököly út 49/a.
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Nagy Szilárd polgármester a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 3. számú függelékének módosításáról készült határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) számú
önkormányzati rendelet 3. számú függelékének módosításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése értelmében a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 3. számú függelékét hatályon
kívül helyezi , helyébe e határozat melléklete szerinti függelék lép.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
Melléklet a 65/2016.(V.31.) Kt. határozathoz
3. számú függelék az 5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelethez

A bizottságok elnökei és tagjai
Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság
Elnöke:

Tóth-Varga Valéria

Elnök-helyettes:

Guttyán Edina

Tagjai:

Németh Lajos
Kovács Gyula

nem képviselő tag

Vágner Ferencné

nem képviselő tag

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Elnöke:

Németh Lajos

Elnök-helyettes:

Csabainé Bártfai Margit

Tagjai:

Oravecz Mihály
Erdei Lászlóné nem képviselő tag
Varga Márta

nem képviselő tag
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X. NAPIREND:
Előterjesztés a Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta az
írásos előterjesztést nem támogatja, a Képviselő-testületnek is elutasításra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály képviselő tag.
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Németh Lajos képviselő tag elhiszi, hogy a Törökszentmiklósi EGYMI is nehéz anyagi helyzetben van. Mivel
az Önkormányzatunknak is forráshiánya van, ezért alaposan át kell gondolni más intézmény, szervezet
támogatási igényét.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról
szóló előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
66/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja támogatni 2016. évben a Törökszentmiklósi
Egyesített Gyógyító Megelőző Intézetet.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító Megelőző Intézetet
Irattár

XI. NAPIREND:
Előterjesztés a Törökszentmiklósi Mentőalapítvány támogatásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
Törökszentmiklósi Mentőalapítvány támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az írásos előterjesztést
nem támogatja, a Képviselő-testületnek is elutasításra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Németh Lajos képviselő tag elmondja, hogy sajnos a Kengyeli Önkormányzatnak anyagi gondjai vannak, így
tényleg nincs lehetőség más intézményt, szervezetet támogatni.

Ezután Nagy Szilárd polgármester a Törökszentmiklósi Mentőalapítvány támogatásáról szóló előterjesztést
szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 nem és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
67/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
Törökszentmiklósi Mentőalapítvány támogatásáról
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja
támogatni 2016. évben a Törökszentmiklósi Mentőalapítványt

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr.- Fekete Nóra jegyző
3. Törökszentmiklósi Mentőalapítvány
4. Irattár

XII. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyeli R-25 Postagalamb Sportegyesület támogatásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Meghívott vendég: Banka József a Kengyeli R-25 Postagalamb egyesület tagja
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 2016. évi
költségvetésben a civil szervezetek támogatására 1.200.000 Ft. lett elkülönítve.
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Banka József a Kengyeli R-25 Postagalamb egyesület tagja elmondja, hogy eddig a Művelt és Egészséges
Kengyeli Lakosságért Alapítvány is segített nekik. Az idén szeretnének a településen egy megyei postagalamb
kiállítást szervezni.
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Kengyeli R-25 Postagalamb Sportegyesület támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a Képviselő- testületnek.

Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Guttyán Edina és Kozák Ferencné képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Németh Lajos képviselő tag úgy gondolja, hogy évek óta lehetőség szerint Önkormányzatunk támogatja a
helyi civil szervezeteket, amire igényük és szükségük is van. A civil szervezetek aktívan részt vesznek sok
helyi rendezvények szervezésében.
Oravecz Mihály képviselő tag támogatja a Kengyeli R-25 Postagalamb Sportegyesületet, mivel az idei
költségvetésben van elkülönítve a civil szervezetek támogatására pénz.

Ezután Nagy Szilárd polgármester a előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2016.(V.31.) Kt.
Határozat
Kengyeli R-25 Postagalamb Sportegyesület támogatására
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kengyeli R-25
Postagalamb Sportegyesületet 50.000,- Ft összeggel támogatja, a 2016. évi
költségvetésének civil szervezetekre elkülönített támogatások terhére .
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Kengyeli R-25 Postagalamb Egyesület
4. Irattár

helyben

XIII. NAPIREND:
Előterjesztés az előkészítő tervek megfinanszírozására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a tervező
költségeit a nyertes pályázatból meg lehet finanszírozni. Az elmúlt 6 évben majdnem minden pályázatunkat az
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utolsó pillanatban sikerült benyújtani, mivel a pályázati kiírás megjelenik és pár nap múlva be is zárul.
Önkormányzatunk 2008. évben lett forrás hiányos, azóta görgeti maga előtt a hiányt.
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy a TOP-1.1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztése és a TOP-4.2.115 szociális alapszolgáltatások fejlesztése című pályázat 100% finanszírozású. A Művelődési ház energetikai
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról a képviselő-testületnek hirtelen kellet döntenie, itt az önerő a
beruházási összeg 10 %-a. Mindegyik pályázatot kb. két hónap múlva bírálják el, addig a szükséges önerőt elő
lehet teremteni.

Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat a saját erőt mégsem nem tudja
előteremteni, még nyertes pályázat esetén is dönthet úgy, hogy nem él a lehetősséggel, és visszamondja azt.
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
pályázati előkészítő tervek megfinanszírozásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő- testületnek.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály és Kozák Ferencné képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Oravecz Mihály képviselő, elmondja, hogy a Művelődési-ház energetikai felújítására benyújtott pályázat
támogatási összege 50 millió forint, melyhez az önrész összege ennek a 10%-a. Önkormányzatunknak nincs
pénzmaradványa, ezért ennél a pályázatnál a szükséges önerő biztosítása a hiányt csak emelné és véleménye
szerint ennek a bevállalása felelőtlenség. Az önerő biztosítása a Képviselő-testület felelőssége.
Kozák Ferencné képviselő úgy gondolja, ha megnyerjük ezeket a pályázatokat és az Önkormányzat az önerőt
nem tudja biztosítani, még akkor is vissza lehet mondani.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a beszámolót szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2016.(V.31.) Kt.
Határozat

Pályázati előkészítő tervek megfinanszírozása

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Jókai u 12. szám alatti vállalkozástól megrendelt
terveinek munkadíját,- amennyiben a benyújtott
besorolásba kerülnek - az önkormányzat költségvetési
tervező részére megfizeti.
1.) Művelődési ház energetikai felújítása
2.) Kengyel Piac kialakítása
3.) Kengyeli szociális intézmény felújítása

Fókusz Kft. Szolnok,
pályázatok előkészítő
pályázat nem nyertes
előirányzatai terhére a

300.000,- Ft + Áfa
360.000,- Ft + Áfa
600.000,- Ft + Áfa
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Erről értesül:
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Irattár

XIV. NAPIREND:
Előterjesztés a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012. (IX.14.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést.
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról készült rendelet-tervezetet 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 elfogadásra javasolja a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról
szóló 15/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról készült 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
9/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete

A közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló
15/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (1) bekezdésében biztosítottak szerint az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 1 § (1) bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: „ A rendelet hatálya Kengyel
Község belterületére terjed ki.
2. §
28

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az ezt követő napon hatályát veszti.
.
Kengyel, 2016. május 31.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

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

ülést

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

29

