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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-én 1700 órakor megtartott
rendes nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak:

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

Bejelentéssel van távol: Oravecz Mihály testületi tag.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Bartók László
az önkormányzat helyettesítő jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője
Mezei Aranka
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője
Kovács Illés
közmunkaprogram vezető
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül
6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg.
Németh Lajos testületi tag
 A kengyeli külterületi utak állapota borzalmasak, a csapadék és a sok kamion miatt egyre rosszabb
lesz.
Kozák Ferencné testületi tag
 A belterületi utakat körbe kellene nézni, hogy hol lehetne levezetni az árkokba a vizet.
 Az Áchim út és a Kossuth út kereszteződésénél a csatornából a víz a kisközbe folyik be, ami fél
lábszárig ér, ezt meg kellene nézni és tegyek már ellene valamit.
Guttyán Edina testületi tag
 A tűzkárosult Mrena Józsefet mennyi összeggel tudták támogatni az emberek? Többen is
érdeklődtek erről, kéri a vezetőséget, hogy amennyiben van lehetőség erről a lakosokat is
tájékoztassák már.
Több kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a felmerült kérdések megválaszolására a
napirendek megtárgyalása után kerül sor.
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy
5. napirendi pontként a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde 2018. évi
nyári zárva tartásának meghatározásáról szóló előterjesztést tárgyalja meg a Képviselő-testület.
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 6 igenlő szavazattal,
egyöntetűen elfogadta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta.
12/2018.(II.14.) Kt.
Határozat
2

A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.

N A P I R E N D E K:
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné alpolgármester
2. A Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
3. A 2018. április 8-ai országgyűlési képviselő választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok
tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
4.

A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója
Előadó: Németh Lajos igazgató

5. A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde 2018. évi nyári zárva
tartásának meghatározásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
I. NAPIREND:
Két ülés közötti tájékoztató /szóban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselőtestületet:
 A Képviselő-testület utolsó rendes ülését 2017. december 18-án tartotta.


December 20-án részt vett a Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet taggyűlésén, ahol az
önkormányzatot Németh Lajos igazgató úrral közösen képviselte.



December 22-én Budapesten tárgyalt egy német-magyar befektetői csoporttal, akik településünk
adottságai és a termálvíz minősége miatt perspektívát látnak Kengyelben. Azt az ígéretet kapta, hogy
rövid időn belül üzleti tervet raknak az önkormányzat asztalára.



Szintén e napon megnyitotta és részt vett a Művelődési Házban egy jótékonysági rendezvényen,
melyen egy budapesti alapítvány munkatársai műsorral és ajándékokkal lepték meg a rászoruló
családokat.



Január első hetében családi tragédia miatt szabadságát töltötte.



Január 8-án az általános iskola két pedagógusa beszámolt az idei nyári tábor lehetőségeiről, a
támogatáshoz kérték az önkormányzat segítségét.



Január 10-én a könyvtárban köszöntőt mondott Kristán Katalin kiállítás megnyitóján.



Január 15-én az OTP szolnoki fiókjában Pozsa Sándorné gazdaságvezetővel aláírták a likvidhitel
szerződést, mely ebben az évben első körben szeptember 28-ig felhasználható.
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Január 16-án testületi ülést tartottak.



Január 18-án köszöntötte a 90 éves Kenyeres Istvánnét, majd a Képviselő-testület rendkívüli ülését
tartották.



Január 22-én az NHSZ kontra Kengyel Községi Önkormányzat perben tanúként hallgatta meg a
bíróság. A per február 26-án folytatódik.



Január 23-án rendkívüli testületi ülést tartottak, majd a tószegi kerékpárgyár toborzó fórumán vett
részt, ahova valamennyi közfoglalkoztatott munkatársunkat meghívtak.



Január 26-án helyszíni bejárást tartott a leendő befektetőkkel az önkormányzat a termál kúthoz közeli
területén.



Január 30-án aláírta a két nyertes TOP-os pályázat projektmenedzseri szerződését a nyertes
ajánlattevővel. Következő lépés a kommunikációt bonyolító cég, a műszaki ellenőr, a közbeszerzési
tanácsadó, majd a kivitelezők kiválasztása lesz. Ezt követően, ha a forrás elegendő, elindulhat a
piactér és az idősek otthona nappali szárnyának építése.



Január 31-én az önkormányzat jogi képviselőjével egyeztetett a folyó ügyekről, különös tekintettel a
NHSZ per újabb fejezetéről.



Február 1-jén konzultált a szövetkezet által üzemeltett bolt dolgozójával és a varroda munkatársaival.
A szövetkezet újabb forrást kíván bevonni tagi kölcsön formájában, hogy le tudja hívni az OFA által
biztosított pályázati támogatást.



Február 2-án felmérték a víztorony környékén felhalmozott föld mennyiségét, ezt követően
ajánlatokat kértek annak elszállítására. Jelenleg a Törökszentmiklósi Kommunális Kht. járművei
szállítják Kétpóra, az önkormányzat munkagépe végzi a rakodást. Erre egyenlőre a forrást a
közmunkaprogramból biztosítjuk.



Február 5-én egyeztetett a projekmendezsment cég vezetőjével és kérte, hogy a tájékoztató táblák
mihamarabb kikerüljenek a piactérre és az idősek otthonához.



Február 6-án a Széchenyi úti járdaépítés helyszínét tekintették meg, jelenleg erről a szakaszról
érkezik a legtöbb panasz a sár miatt. Itt a járdaépítésből kitermelt, egyenlőre ledepózott föld okozza
a legtöbb problémát, hiszen amíg az időjárás nem engedi, addig nem tud tovább folyni a munka.



Február 7-én újabb levelet írt a TRV Zrt.-nek, melyben ismételten felhívta a problémát a
csatornázásból keletkező beszakadásokra, kátyúkra, előre nem látott problémákra. Azt a választ
kaptam, hogy amint az időjárás engedi, elkezdik a helyreállítást.



Február 8-án az egyik közfoglalkoztatott munkatársával elkezdték felkeresni a tavaly született
gyermekek családjait, az előző két évhez hasonlóan a márciusi Futárban szeretnék bemutatni a falu
legifjabb lakóit.



Február 12-én intézményvezetői egyeztetésen vett részt a költségvetéssel kapcsolatban, majd
összevont bizottsági ülést tartottak.



Február 13-án újabb levelet küldött a TRV Zrt- nek, két újabb súlyos, balesetveszélyes beszakadásról
a Bajcsy-Zs. úton. Válasz még nem érkezett.



Mai napon a Belügyminisztérium munkatársai ellenőrzést tartottak a 2017. évi
közmunkaprogrammal kapcsolatban. Az tavaly évi eredményekről az alábbi tájékoztatást adja:
9873 kg paradicsomból 587.000 Ft, 560 kg földieperből 588.000 Ft, 70 kg karfiolból 14.000 Ft, 2042
kg uborkából 353.000 Ft, 524 kg paprikából 159.000 Ft bevétel keletkezett. 4100 kg homoktövis
bevétele 6.900.000 Ft, melyet májusba kap meg az Önkormányzat, külön köszönetet mond Kovács
Illés közmunkaprogram vezetőnek, illetve azoknak, akik részt vettek ennek a betakarításában. Ember
feletti munkát végeztek, ezen az eredmény is látszik. Búzából 17 tonnát értékesítettek 3.373.000 Ft.
bevétel keletkezett. 1169 db kosarat sikerült értékesíteni, ez 927.000 Ft-os bevételt jelent.
Szőnyegből 351 db kelt el ez 509.000 Ft. Seprűből 427 db-ot adtak el, ez 314.000 bevételt jelent.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta.
13/2018.(II.14.) 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 .

II. NAPIREND:
A Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként
elmondja, hogy 2007. évben volt a kengyeli Önkormányzatnak utoljára olyan költségvetése, ami nem
tartalmazott forráshiányt. Ezt a finanszírozás pozitív irányba történő változása miatt, illetve az intézmények
takarékoskodása miatt sikerült elérni.
2018. évi önkormányzati költségvetés főösszege: 627.992 ezer ft, ami közel 150.034 ezer forinttal haladja
meg előző évi eredeti előirányzatot.
Eredeti előirányzatok közé bekerültek a TOP-os pályázatok, a piac építése, és a nappali szociális ellátás
fejlesztése. Ezen kívül az intézmények működéséhez szükséges eszközökre tudunk még fordítani
felhalmozási pénzeszközöket, például: a bölcsödénél az udvari játékok beszerzése és a játszóudvar
kialakítása is ilyen. Az utak állapotát a képviselő-testület tagjai is folyamatosan jelzik az üléseken, a
karbantartásra is lesz lehetőség egy közel 5 millió forintos keret van erre elkülönítve.
A közfoglalkoztatást 2018-ban is folytatni szeretnénk, ezért az induló programok mellé keressük a
lehetőségét annak, hogy a most kiesett foglalkoztatottak is munkához jussanak.
Ha lesz rá mód és lehetőség, és ha az Önkormányzatnak többlet bevétele keletkezik a Lengyel-Magyar
barátságot ne hagyjuk elveszni.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a finanszírozás kicsit javult. Az elmúlt években a bérekre
jutó összegek fedezetét nem kapta meg az Önkormányzat év elején, hanem csak pótelőirányzatként
évközben. Ezek már a normatívákba beépítésre kerültek. A településnek az egy lakosra vetített adóerő
képessége nem éri el a 32.000 ft-ot, így itt is kiegészítést kapott az Önkormányzat. Az egészségügyi
finanszírozás az elmúlt évben a kiadások 83 %-át fedezte, ebben az évben a 100%-át fedezi. A szociális
normatíva egy részét az Önkormányzatnak a Kengyeli Egyesített Szociális Intézményhez kellett
csoportosítani, mivel a házi gondozás, az idősek otthoni ellátása és a nappali ellátást nem fedezi a normatíva,
és az oda beszedett bevétel. A vezetők kérése nagy részben bekerült a költségvetésbe. A takarékos
gazdálkodásra ezután is szükség lesz. Megtörtént az intézményvezetőkkel az egyeztetés, ahol elfogadták a
beterjesztett költségvetést. A költségvetésbe betervezett bevételeknek 100%-ig kell befolyni ahhoz, hogy a
kiadásokat is 100%-ig tudják teljesíteni.
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet
megtárgyalta, kidolgozott és áttekinthetőnek látták, melyet elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek
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Varga Valéria bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság
a Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet
megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné képviselő tag: A beterjesztett rendelet-tervezetet vállalható költségvetésnek mondható.
Minden intézmény egy kicsit többet kapott, mint az elmúlt években, mivel a dolgozóknak a munkaruha és a
5000 forintos béren kívüli juttatás betervezésre került.

Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a
következő rendeletet alkotja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
Kengyel Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1.§. a rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetésében
szereplő költségvetési szervekre.

2.§. Az önkormányzat költségvetési szervei:
a.) önállóan működő és gazdálkodó szerv: Kengyeli Polgármesteri Hivatal
b.) önállóan működő költségvetési szerv:
1. Kengyeli Napsugár Modellóvoda egységes óvoda bölcsőde
2. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári
3. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
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3.§ A 2. §-ban felsorolt költségvetési szervek a címrendben önálló címet alkotnak.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
4.§

(1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
Költségvetési bevételét
Részleteiben:

627.992 eFt főösszeggel

Önkormányzat működési támogatásai

306735 e Ft

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

44616 e Ft

Működési bevételek

46620 e Ft

Közhatalmi bevételek

56328 e Ft

Működési és Felhalmozási Átvett
pénzeszköz

0

Felhalmozási bevételek

0

Maradvány

173693 e Ft

Költségvetési kiadását
Részleteiben:

627.992 e Ft főösszeggel

Személyi juttatások

253535 e Ft

Járulékok, szociális hozzájárulási adó

45977 e Ft

Dologi kiadások

156673 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18145 e Ft

Támogatások

1540 e Ft

Felhalmozási kiadásai

152122 e Ft

Egyenlegét

0 e Ft hiánnyal

Az intézmények finanszírozási bevételeit:
Az önkormányzat finanszírozási kiadásait:
állapítja meg

265.624 e Ft-ban
265.624 e Ft-ban

(2) A (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú
műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
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(3) A költségvetésbe beépülő intézmények részletes bevételeit, és kiadásait a 3. a-e) számú
melléklet alapján határozza meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten 5 . melléklet részletezi.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 4. melléklet alapján
hagyja jóvá.

5. §

3. A költségvetés részletezése
(1) Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évi hitelállományát és törlesztésének alakulását
lejárat és eszközök szerint a 9. sz. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6.
melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(6) A 2. § (2) bekezdésében megállapított önkormányzati bevételek és kiadások megoszlását,
az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 1.
mellékletek szerint határozza meg.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának.
4. Engedélyezett álláshelyek alakulása

6. §

7.. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2018. évben engedélyezett létszámát 2018.
január 1-jétől: 113 főben állapítja meg:
1. Kengyeli Polgármesteri hivatal : 12 fő
2. Kengyeli Napsugár Modellóvoda: 19 fő
3. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári 3 fő
4. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény : 21 fő
5. Önkormányzati alkalmazottak: 12 fő
6. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata: 48 fő.
5. A személyi kiadásokkal kapcsolatos rendelkezések:
(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetmény alapját : 49.840 forintban állapítja
meg.
(2) A intézményi közalkalmazottak részére havi 5.000 forint készpénzben kifizethető
étkezési hozzájárulást állapít meg.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is
fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza
meg:
a)
100 e Ft alatt a jegyző és a polgármester engedélyezi
b)
100 e Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.
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(4) A (4) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések
adósonként számítandók.
(5)Folyószámla-hitel ( likvid hitel) igénybevételét szükség szerint engedélyezheti a
Képviselő-testület,
amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek
függvényében történhet.
(6)A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális
hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a) A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség
nem vállalható.
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra
többletkötelezettség nem vállalható.
c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés
nem történhet.
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett
pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.
e) Települési rendezvények tartására csak az önkormányzat előzetes engedélyével kerülhet
sor, amelyre a rendezvény részletes költségvetését is be kell nyújtani.
f) Önkormányzat nevében kötendő valamennyi szerződés tervezetét a Képviselő-testület elé
kell terjeszteni.
g) A polgármester önállóan nem rendelhet munkákat, a beszállítókkal önállóan nem
tárgyalhat.

7. Az előirányzatok módosítása
9. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók,
a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját
hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet
harminc napon belül tájékoztatja.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester
a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós
kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.
(5) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő
módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(6) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester
dönt,mely döntéséről a Képviselő-testületet a következő negyedéves előirányzat
módosítással - előterjesztésében- , a költségvetési rendelet egyidejű módosítására tett
javaslattal tájékoztatja.
(7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(8) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül
finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási
szerződés alapján változhat.
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8. A gazdálkodás szabályai
10. §
(1) Belső szabályzatban rögzíteni szükséges a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a
gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi
szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(2) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján
gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző
köteles gondoskodni.
III. FEJEZET
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

12. §

10. Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. év
január 1. napjától kell alkalmazni.

Kegyel, 2018. február 14.

Nagy Szilárd,

Dr. Bartók László

polgármester

helyettesítő jegyző
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Részletes indoklás

A 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
1-3 §-hoz
Az önkormányzat költségvetési hatályát szabályozza, költségvetési szervek és címrendek szerint.
4.§-hoz
A rendelet a költségvetés főösszegét állapítja meg kiemelt előirányzati jogcímek szerint .
5.§-hoz
A költségvetés részletezését tartalmazza a rendelet melléklete szerint.
6.§-hoz
Engedélyezett álláshelyek alakulását mutatja be önkormányzat és intézmények tekintetében
7.§.-hoz
A személyi kiadásokkal kapcsolatos speciális rendelkezéseket tartalmazza.
8.§-hoz
A költségvetés végrehajtásának szabályai mondja ki.
9.§.-hoz
Az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.
10.§-hoz
A gazdálkodás szabályait tartalmazza.
11.§-hoz
.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza.
12.§.-hoz
. Záró rendelkezéseket tartalmazza.

Kengyel, 2018. február 14.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő az önkormányzat
részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2018 évi költségvetési rendelet az Áht, az Ávr-ben
szabályozottak szerint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben megfogalmazott
pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és
a gazdálkodás főbb irányvonalait. Társadalmi és gazdasági hatása kismértékű.

2./ A rendelet környezeti és egészségi hatása
A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.
3./ A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Jelen rendelet minimális adminisztratív teher jelentkezik.
4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége
Jogszabályi kötelezettsége az önkormányzat a költségvetési rendelet megalkotása.
5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

Kengyel, 2018. február 14.

Nagy Szilárd
polgármester

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.15.) számú a Kengyel Községi
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz
csatolva.
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III. NAPIREND:
A 2018. április 8-ai országgyűlési képviselő választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok
tagjainak megválasztása /írásban/
Előadó: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
választási felkészülés megindult. A Képviselő-testület a határozati javaslaton változtatni nem tud. Az SZSZB
tagokra tett javaslatot vagy elfogadja, vagy elutasítja a Képviselő-testület. A Szavazatszámláló bizottságnak
minimum 5 főből kell állnia. 3 tag és 2 póttag kerül megválasztásra minden szavazókörbe. A megválasztott
póttagok már nem csak az adott választási körzetbe lehetnek, bármely szavazókörben helyettesíthetik a kieső
bizottsági tagokat. Az előterjesztésben szereplő listához jön még a delegált tagok köre. Ha nem lesz 2 fő
delegált tag, akkor a póttagokat kell kiegészíteni a szavazatszámláló bizottsági tagokat. Már működik a Helyi
Választási Iroda, amely intézi az átjelentkezéseket, karban tartja a névjegyzéket.
Az SZSZB tagok díjazásán emeltek, a delegált tagok díjazásban nem részesülnek, de a választás napján az
ebédet tudják biztosítani nekik is. Az elnököt és az elnök helyettest az alakuló ülésen választják meg. Kéri az
előterjesztés megvitatását.
Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag.
A feltett kérdésre Dr. Bartók László helyettesítő jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a 2018. április 8-ai országgyűlési képviselő választáson közreműködő
szavazatszámláló bizottságok összetételéről szóló előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot
hozta:

14/2018.(II.14.) Kt.
Határozat
A 2018. április 8-ai országgyűlési képviselő választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok
összetételéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében megtárgyalta a 2018. április 8án sorra kerülő országgyűlési képviselők választása alkalmával közreműködő szavazatszámláló bizottságok
választott tagjaira vonatkozó javaslatot, és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1)
bekezdése alapján az alábbi döntést hozza meg:
1. Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság
(Kisiskola Kengyel, Kossuth u. 48.):
Orovecz Rózsa
Mikus Mihályné
Krenák Péterné
Ambrusné Molnár Márta
Kókai Gabriella

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Kengyel, Tavasz utca 1.
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 28.
Kengyel, Szabadság út 27.
Kengyel, Tavasz utca 8.
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 44.
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2.

Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság
(Művelődési Ház Kengyel, Kossuth út 98.):

Bekker Gábor
Demeter Sándorné
Bakos Jánosné
Laczó Gabriella
Turcsányiné Szilágyi Csilla

3.

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Kengyel, Kossuth út 128/a.
Kengyel, Arany J. út 32.
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 51.
Kengyel, Petőfi út 16.
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 83/a

Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság
(Emeletes iskola Kengyel, Kossuth út 100.):

Fórizsné Tóvizi Mária
Szűrös Mihályné
Véninger Erzsébet
Bokorné Tímár Tünde
Tóthné Németh Ildikó
5.

Kengyel, Petőfi út 17.
Kengyel, Kossuth út 72.
Kengyel, Dózsa Gy. út 18.
Kengyel, Kossuth 147.
Kengyel, Petőfi út 23.

Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság
(Tornaterem Kengyel, Kossuth út 100.):

Tóthné Kis-Pál Tünde
Zelenák Sándorné
Csőke Ildikó
Varga Istvánné
Molnárné Ollé Erzsébet

4.

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Kengyel, Kossuth 227.
Kengyel, Achim út 23.
Kengyel, Jókai út 13.
Kengyel, Rákóczi út 44/a
Kengyel, Hunyadi út 38.

Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság
(Bagimajor Iskola Kengyel, Erdő utca 2.):

Balla Istvánné
Zsemlye Edit
Kovács Anita
Farkas Anikó
Vágner Mónika

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Kengyel, Tóth Á. út 5.
Kengyel, Erdő utca 30.
Kengyel, Május 1. út 10.
Kengyel, Erdő utca 4/a
Kengyel, Erdő utca 6.

A megválasztott póttagok szükség esetén bármely szavazókörben helyettesíthetik a kieső bizottsági tagokat.
Felelős: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Határidő: 2018. március 19.
Erről értesül:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Szavazatszámláló bizottság tagjai Helyben
3. Irattár
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2018. április 8.

Szavazatszámláló Bizottságok

I. SzSzB

Tagok

Póttagok

II. SzSzB

III. SzSzB

IV. SzSzB

V. SzSzB

Orovecz Rózsa
Kengyel, Tavasz utca 1.

Bekker Gábor
Kengyel, Petőfi út 17.

Tóthné Kis-Pál Tünde
Kengyel, Kossuth út 128/a.

Fórizsné Tóvizi Mária
Kengyel, Kossuth 227.

Balla Istvánné
Kengyel, Tóth Á. út 5.

Mikus Mihályné
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 28.

Demeter Sándorné
Kengyel, Kossuth út 72.

Zelenák Sándorné
Kengyel, Arany J. út 32.

Szűrös Mihályné
Kengyel, Achim út 23.

Zsemlye Edit
Kengyel, Erdő utca 30.

Krenák Péterné
Kengyel, Szabadság út 27.
Ambrusné Molnár Márta
Kengyel, Tavasz utca 8.

Bakos Jánosné
Kengyel, Dózsa Gy. út 18.
Laczó Gabriella
Kengyel, Kossuth 147.

Csőke Ildikó
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 51.
Varga Istvánné
Kengyel, Petőfi út 16.

Véninger Erzsébet
Kengyel, Jókai út 13.
Bokorné Tímár Tünde
Kengyel, Rákóczi út 44/a

Kovács Anita
Kengyel, Május 1. út 10.
Farkas Anikó
Kengyel, Erdő utca 4/a

Kókai Gabriella
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 44.

Turcsányiné Szilágyi Csilla
Kengyel, Petőfi út 23.

Molnárné Ollé Erzsébet
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 83/a

Tóthné Németh Ildikó
Kengyel, Hunyadi út 38.

Vágner Mónika
Kengyel, Erdő utca 6.

Delegáltak
Jegyzőkönyvvezető

Farkas Katalin
Kengyel, Damjanich út 18.

Bernáth Teréz
Kengyel, Dózsa Gy. út 26/a.

Kovácsné Jancsovics Krisztina
Kengyel, Kossuth 245.

Nagyné Szalai Ágnes
Kengyel, Ady E. út 13.

Pappné Báthory Beáta
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 53.
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IV. NAPIREND:
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója /írásban/
Előadó: Németh Lajos igazgató
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Varga Valéria bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár beszámolót megtárgyalta, és a beterjesztett formában a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Örömmel vették, hogy egyre több rendezvény van a Művelődési
házban és egyre többen valóban veszt is résznek.
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy törvényi változás miatt a Kengyeli József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár beszámolóját ebben az évben újra be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé, ezzel együtt a
munkatervet is el kell készíteni.

Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett alábbi
határozatot hozta:

15/2018.(II.14.) Kt.
Határozat
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolóját e l f o g a d j a .

V. NAPIREND:
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde 2018. évi nyári zárva
tartásának meghatározásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést.
Kozák Ferencné a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde vezetője elmondja, hogy
2013. év óta nem volt tisztasági meszelés az intézményben. Szükség van az óvoda helységeinek kifestésére.
Ezért muszáj, hogy zárva legyen az óvoda egy ideig. A nyári zárva tartásról a tájékoztatót február 15-ig ki kell
helyezni az óvodába és értesíteni kell a szülőket is.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy az óvoda zárva tartása alatt az Önkormányzatnak biztosítani
kell a rászoruló gyereknek az étkeztetést.
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Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag.
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető 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-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot
hozta:
16/2018.(II.14.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde 2018. évi nyári zárva
tartásának meghatározásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
rendelkezéseire és felhatalmazásaira az alábbi határozatot hozza:
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde nyári zárva tartását
2018. július 23. (hétfő) – 2018. augusztus 20. (hétfő)
időszakban határozza meg.

A zárva tartás utáni első nyitvatartási nap: 2018. augusztus 21. (kedd).
Az óvodai zárva tartást megelőző ügyeleti óvodai ellátást
2018. június 04-től – 2018. július 20-ig határozza meg.

Az ügyeleti óvodai ellátást 10 fő feletti igénybevétel esetén engedélyezi, amellyel kapcsolatosan az
igényfelmérést az óvoda igazgatója 2018. május 18-ig köteles elvégezni.

Határidő: 2018. május 18.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Képviselő-testület tagjai Helyben
Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde
Kengyeli Polgármesteri Hivatal Helyben
Irattár
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Napirendek előtt feltett kérdésekre adott válaszok:
Pozsa Sándorné gazdaságvezető Kozák Ferencné kérdésére válaszolja, hogy a mai napon a
közfoglalkoztatottak az árkokba vezeték le a vizet, illetve az árkokat nézték meg. A kisköznél a felvetett
problémát holnap megnézik és megpróbálják helyre állítani.
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy Mrena Józsefnek kb. 360.000 forint adomány gyűlt össze.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy az adományból összegyűlt összeg az Alapítvány számláján
van még. Sajnos ebből az összegből a házat megcsináltatni nem lehet, Mrena Úr hozzá tenni nem tud. Úgy
tudja, hogy el szeretné adni a telket a rajta álló ház maradékával és egy kisebbet akar venni.
A márciusi Futár újságba lehetne tájékoztatni a lakosságot, hogy Mrena Józsefnek mennyi adományt sikerült
összegyűjteni és mi a tervei a továbbiakról.
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester az ülést berekeszti.

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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