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T Á R G Y M U T A T Ó  
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2018. október 11-én megtartott rendes NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 
 

120/2018.(X.11.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt 
üléssé nyilvánításáról  

121/2018.(X.11.) Kt. Hat. Két ülés közötti beszámolóról 

122/2018.(X.11.) Kt. Hat. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

123/2018.(X.11.) Kt. Hat. A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola 2017/2018. 
tanév működéséről 

10/2018.(X.12.) Önk.rend. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

124/2018.(X.11.) Kt. Hat. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó 
pályázati kiírásra 

125/2018.(X.11.) Kt. Hat. Útfelújítással, javítással kapcsolatos árajánlat 
elfogadása (NAGY ÚT BAU KFT.) 

126/2018.(X.11.) Kt. Hat. A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola 
körzethatárának véleményezéséről 

127/2018.(X.11.) Kt. Hat. Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatásáról 

128/2018.(X.11.) Kt. Hat. Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

129/2018.(X.11.) Kt. Hat. A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda- 
Bölcsőde munkájáról 

130/2018.(X.11.) Kt. Hat. A hatósági ügyintézés törvényességéről 
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J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 11-én 1500 órakor megtartott 
rendes nyílt üléséről. 
  
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Guttyán Edina, Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol: Oravecz Mihály és Csabainé Bártfai Margit testületi tagok. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné az önkormányzat gazdaságvezetője 
Hegedűs István Tiszaföldvár polgármestere 
Fábián Attila Tiszaföldvár Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka 
Tóthné Kis-Pál Tünde  Kossuth Lajos Általános iskola intézményvezetője 
Verbai Ferenc  ügyintéző 
A Tiszaföldvár Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 3 munkatársa. 

 
 

 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 5 
fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg. 
 
Kozák Ferencné alpolgármester: Azt szeretné tudni, hogy a megalakult Szociális Szolgáltató Központ és a 
Kengyeli alapellátásával kapcsolatosan hogyan működik a dolog. Az óvodai és iskolai szociális ellátást 
akarták bevezetni, ami tulajdonképpen szeptember 1-én indult.  Kengyel esetében a Törökszentmiklósi 
Központ kapja meg a normatívát a települések óvodai és iskolai létszám alapján. Erről semmilyen 
információnk nincs. Mivel ennek a rendszernek tudomása szerint szeptember 1-től indulnia kellett, és eddig 
nem kaptak ezzel kapcsolatban semmilyen tájékoztatást, ezért szeretné megkérni Jegyző Urat, hogy a 
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központtól kérjen tájékoztatást, hogy ez a dolog hogyan áll most és 
hogyan gondolják a megvalósítást az iskolában és óvodában. 

 

Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a kiegészítéssel, hogy 
zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület Nagy Mihályné a Magyar Agrár-, és 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász- Nagykun Szolnok Megyei Elnökségének JNSZ01-06598-
11/2018. iktatószámú, NAKNy01 azonosítószámon adott állásfoglalásával szemben előterjesztett kifogásának 
visszavonását, a napirendeket az alábbi sorrendben vitassák meg: 

1. Két ülés közötti tájékoztató 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 

2. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi pénzügyi tájékoztatója és szakmai 
beszámolója 
Előadó:  Fábián Attila mb. parancsnok 
 

3. Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről 
Előadó:  Tóthné Kis-Pál Tünde intézményvezető 
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4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

5. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvetői munkakör betöltésére vonatkozó 
pályázati kiírása 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

6. Útfelújítással, javítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

7. A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

 
8. Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatásával kapcsolatos döntés 

Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 

 
9. Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásával kapcsolatos döntés 

Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 

 
10. Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde nevelő munkájáról 

Előadó:  Kozák Ferencné intézményvezető 
 

11. Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról 
Előadó:  Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 
 

Zárt ülés: 
 

1. Földforgalmi törvény szerinti helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálásának Szolnoki 
Törvényszék 4.Kf.21.485/2016/6. szám számú jogerős ítélet alapján megismételt eljárásban történő 
elbírálása 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Verbai Ferenc ügyintéző 
 

2. Nagy Mihályné a Magyar Agrár-, és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász- Nagykun 
Szolnok Megyei Elnökségének JNSZ01-06598-11/2018. iktatószámú, NAKNy01 azonosítószámon adott 
állásfoglalásával szemben előterjesztett kifogásának visszavonásáról 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Verbai Ferenc ügyintéző 
 

 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 5 igenlő szavazattal, 
egyöntetűen elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 
 
120/2018.(X.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés a.) 
pontjában foglaltak szerint a zárt ülés 1. és 2. napirendi pontjait zárt üléssé nyilvánítja. 
 

N A P I R E N D E K: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Két ülés közötti tájékoztató 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 

2. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi pénzügyi tájékoztatója és 
szakmai beszámolója 
Előadó:  Fábián Attila mb. parancsnok 
 

3. Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről 
Előadó:  Tóthné Kis-Pál Tünde intézményvezető 
 

4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

5. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvetői munkakör betöltésére 
vonatkozó pályázati kiírása 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

6. Útfelújítással, javítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

7. A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

 
8. Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatásával kapcsolatos döntés 

Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 

 
9. Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásával kapcsolatos döntés 

Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
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10. Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde nevelő munkájáról 
Előadó:  Kozák Ferencné intézményvezető 

 
11. Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról 

Előadó:  Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 
 
 

Zárt ülés: 
 

1. Földforgalmi törvény szerinti helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálásának 
Szolnoki Törvényszék 4.Kf.21.485/2016/6. szám számú jogerős ítélet alapján megismételt 
eljárásban történő elbírálása 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Verbai Ferenc ügyintéző 
 

2. Nagy Mihályné a Magyar Agrár-, és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász- 
Nagykun Szolnok Megyei Elnökségének JNSZ01-06598-11/2018. iktatószámú, NAKNy01 
azonosítószámon adott állásfoglalásával szemben előterjesztett kifogásának visszavonásáról 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Verbai Ferenc ügyintéző 
 
 

I. NAPIREND: 

Két ülés közötti tájékoztató /szóban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 
Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselő-
testületet: 

- A Képviselő-testület utolsó rendes ülését augusztus 23-án tartotta. 

- Augusztus 24-én Lengyel István esperessel egyeztetett a baghy-majori Szent Imre Kápolna kriptájában 
Baghy Gyula földi maradványai elhelyezésével kapcsolatban. 

- Augusztus 25-én helyszíni bejárást tartottak a rendezvényszervező céggel a fesztivál helyszínén. 

- Augusztus 28-án a MÁK és a Területfejlesztési Ügynökség munkatársaival találkoztak a Megyeházán, 
ahol hivatalosan is értesítést kaptak, hogy a nyertes TOP pályázatok önkormányzathoz leutalt, 50 
millió forintot meghaladó támogatási összegeket vissza kell utalni a MÁK–hoz egy erre a célra 
elkülönített számlára. Ez Önkormányzatunk esetében mind a három projektet érinti. A visszautalás 
megtörtént. 

- Augusztus 30-án a T-Home és a T-Systems koordinátorával három kérdésben tárgyaltak a 
Önkormányzatunk pénzügyi vezetőjével. Az első témakör volt a hivatali mobiltelefon flotta 
díjcsomagjának realizálása. A váltásnak köszönhetően közel 150 ezer forintot spórol meg az 
Önkormányzat havonta. A másik a Polgármesteri Hivatal elavult, működésképtelen 
telefonközpontjának cseréje volt. Ez október 16-án fog megtörténni. A harmadik témakör a 
Polgármesteri Hivatal internet – kapcsolatának cseréje, modernizálása volt. Ez szintén 16-án esedékes. 

- Augusztus 31-én Bajnai Zsolt újságíró, szerkesztő kérdéseire válaszolt, illetve elkezdtük a Kengyeli 
Futár aktuális számának összeállítását. 

- Szeptember 3-án a nyertes TOP pályázat eszközbeszerzése kapcsán egyeztetett a projekt-
menedzserrel, elkezdték a mikrobusz beszerzésének előkészítését. Az önkormányzat döntése 
értelmében egy Ford Tranzit vadonatúj kisbusz vásárlása várható, legkésőbb november 30-ig. 
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- Szeptember 6-án részt vett Szolnokon a Hild téren a megyei közfoglalkoztatási kiállításon. 
Szintén e napon rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület. 

- Szeptember 11-én falunapi koordináción vett részt. 

- Szeptember 12-én Tóthné Kis-Pál Tünde igazgatóval egyeztetett a baghy-majori gyermekek 
hazautaztatásával kapcsolatban. Megegyezés született a felújítás időszakára. 

- Szeptember 20-án koordinációs értekezlet zajlott az ivóvízminőség-javító pályázattal kapcsolatban a 
hivatalban. Részt vett a tervező és a TRV szakemberei is. 

- Szeptember 21-én részt vett Baghy Gyula újratemetésén, majd a Kengyelről Elszármazottakat 
köszöntötte a Művelődési Házban.  

- Szeptember 22-én megnyitotta a Büszke Vidék Fesztivált és átadta a Kengyel Községért Kitüntető 
díjakat.  

- Szeptember 23-án Jordanow lengyel kistérség delegációját köszöntötték a településünkön.  

- Szeptember 24-én a lengyel küldöttségnek mutatták be Szolnok települést. 

- Szeptember 27-én a munkaügyi központ ellenőrzést tartott a közmunkaprogrammal kapcsolatban. 

- Október 5-én zajlott a piac építésére kiírt pályázati eljárás bontása, ezután testületi ülést tartottak. 

Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 
 
121/2018.(X.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
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 Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi pénzügyi tájékoztatója és szakmai 
beszámolója /írásban/ 
Előadó:  Fábián Attila mb. parancsnok 
Meghívott vendég: Hegedűs István Tiszaföldvár polgármestere 
(a beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy Önkormányzatunk és Ő maga is elismeri és tiszteli az egyesület 
munkáját. Önkormányzatunk nem azért nem fizetett a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokságnak, mert nem állt szándékában, hanem mert nem volt meg a fedezet. Úgy gondolja, hogy 
kötelező állami feladatról van szó, de ennek ellenére mindig igyekezett Önkormányzatunk megtalálni azt a 
forrást, amit igényelt az egyesület. Az Egyesületnek a felépítését nagyon szeretné átlátni. Nincs az 
Önkormányzatunk birtokában olyan dokumentum sem, amiből meg tudjuk, hogy miért kell ennyit fizetnünk, 
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illetve milyen lehetőségeink vannak. Az Egyesület működésében egyáltalán nincs belelátásunk. A múlt héten 
Önkormányzatunk átutalt 500.000 forintot a Tiszaföldvári Tűzoltó Parancsnokság részére, természetesen a 
többi összeget is meg fogják kapni, de ami hozzánk érkezett jelzés, hogy 2.000.000 forint tartozásunk van 
még, ezt Önkormányzatunk nem érti hogy pontosan miből áll össze. Erre szeretne választ kapni. 
 
Hegedűs István Tiszaföldvár polgármestere elmondja, hogy annak idején öt önkormányzat hozta létre a 
Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságot. Ez a Tűzoltóság Parancsnokság a Katasztrófavédelem 
felügyelete alá tartozik, első vonulási egység. Olyan megfontolásból hozták annak idején létre, hogy sokkal 
gyorsabban tudnak az öt település helyszínére érkezni katasztrófa esetén, mint a Szolnoki vagy a 
Kunszentmártoni Tűzoltó Parancsnokság. A katasztrófavédelem, több mint tíz perccel később tudna kiérni, ha 
nem foglaltak a járművek és tűzesetnél tíz perc az egy döntő idő. A többi önkormányzat vezetője és 
képviselője egyetért azzal, hogy lehetőség szerint mindenféleképpen ezt az előnyt tartsák meg, próbálják 
életben tartani a Tűzoltóságot. A Tűzoltó Parancsnokság működése úgy áll össze, hogy van egy állami 
normatíva, ami nem elég a működéshez. Minden évben szükséges kipótolni a benne lévő önkormányzatoknak. 
Ezt fejkvóta számítás alapján osztják le az összeget, tehát lakosság szám arányában fizetnek az 
Önkormányzatok. Majdnem minden önkormányzat nehéz anyagi helyzettel küzd. Tiszaföldvár 
Önkormányzata is próbálja a pénzeket beosztani, nagyon kevés a plusz pénzük, de a Tűzoltó Parancsnokság az 
első. Ezt kérik a többi Önkormányzattól is. Jelenleg olyan anyagi helyzetben vannak, hogy a Tűzoltóság 
működése október végig biztosított. Köszöni szépen a Kengyeli Önkormányzatnak az utalást. Elindítottak egy 
segélykérő vonala a Belügyminisztériumhoz, plusz támogatás reményében. 6.000.000 Ft hiányukat nem 
tudják, még miből fogják pótolni. A Belügyminisztériummal tárgyalásokat folytatnak. Bíznak benne, hogy 
valamilyen segítséget fog kapni a Tűzoltóság ebben az évben is. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: Varga Márta és Kozák Ferencné képviselő tagok, Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
A feltett kérdésekre Hegedűs István Tiszaföldvár polgármestere és Fábián Attila mb. parancsnok adott választ. 
 
Hozzászólás: 
Kozák Ferencné alpolgármester: A Tiszaföldvári Tűzoltó Parancsnokságnak fizetett díjat nem tudjuk az 
ÖNHIKI-be elszámolni, mivel nem kapunk róla számlát, illetve semmilyen dokumentumot. Az 
Önkormányzatunknál nem találunk arról dokumentumot, amiben megállapodás született, hogy az az öt 
település ebben az egyesületben működik. Az Önkormányzatunknak nincs meg az alapszerződése. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Már korábban kérte a Tűzoltó Parancsnokságtól az alapszerződést, de azóta 
sem kapta meg, szeretnék ezt látni. Az Önkormányzatunknál erről semmit nem találunk. 
 
Fábián Attila mb. parancsnok: Ez nem akadály. 
 
Hegedűs István Tiszaföldvár polgármestere Tavaly hoztak létre egy rendkívüli önkormányzati támogatást 
(RÖT) a tűzoltóságok miatt. Az országban több önkormányzat is igénybe vette. Csak a központi 
önkormányzatok igényelhették meg, a mi esetünkben Tiszaföldvár igényelhette meg. A többi önkormányzat 
ettől függetlenül befizette a saját részét. Ez a támogatás csak tavaly volt. 
 
Fábián Attila mb. parancsnok elmondja, hogy két dolog lehetséges az egyik, hogy hagyjuk az egészet és nem 
lesz tovább Tűzoltóság, a másik, hogy az önkormányzatok a saját érdekükben is a segítségükre jönnek, hogy 
megmaradjon a Tűzoltóság, tudjon működni és hathatósan fellépnek az állam felé. De az, hogy csak egyedül 
Tiszaföldvár Önkormányzata levelezget, ez nem elegendő, Ők megtették, amit részükről meg kell. Azt 
gondolja, az önkormányzatok, ha már létrehozták ezt a Tűzoltóságot, utána, hogy néznek a választóik 
szemébe, ha tönkreteszik.  
Ebből a kevés pénzből úgy tudja működtetni a tűzoltóságot, ha az önkormányzatok is tesznek hozzá. 
 
Hegedűs István Tiszaföldvár polgármestere elmondja, hogy a lakosoknak a legrosszabb, ha a Tűzoltóság 
megszűnik. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri Hegedűs István polgármester úrtól, hogy nézze meg Kengyel Önkormányzat 
költségvetését és mutassa meg benne, azt a részt, amelyből rendezni tudnánk a Tűzoltóság díját. Nincs ilyen 
rész. 
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Fábián Attila mb. parancsnok elmondja, hogy van egy Köztestület, amit öt település hozott létre. Ezzel 
kötelezettséget vállaltak. Nem mindenki tesz eleget kötelezettségüknek. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy 2015. évben írásban kértük, hogy azt a dokumentumot, 
amikor a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltósághoz belépett a Kengyel Önkormányzata. Ezt eddig nem 
kaptuk meg. 
 
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy felelős Kengyel Önkormányzat gazdálkodásáért. Örül, hogy van a 
Tiszaföldvári Tűzoltóság, mert akár tűz van, akár baleset van, akár macskamentés van, akár belvíz van mindig 
számíthatnak rájuk. Tehát Önkormányzatunk nem azért nem fizet időben, mert nem akar. Tiszaföldvárhoz 
képest Kengyel település évtizedeken át forrás hiánnyal küzd. 11 év után az idén volt településünk 
költségvetése nullás. Amikor tudtunk rá igényelni támogatást, akkor fizettünk is a Tűzoltóságnak. 
Önkormányzatunk lehetőségéhez képest az 500.000 Ft is nagy dolog. Természetesen nem zárkózunk el attól, 
hogy a többit is kifizessük, csak mindenki tisztán szeretne látni, hogy mi alapján mennyi. 
 
Kozák Ferencné alpolgármester: Soknak találja azt az összeget, amit Kengyel településnek fizetni kell. 
 
Varga Márta képviselő tag: Senki nincs túl finanszírozva, de elsősorban ami fontos, hogy lássuk már azt az 
alapító okiratot, hogy tudjuk mi alapján fizet Kengyel.  
 
Nagy Szilárd polgármester: Megköszöni Hegedűs István Tiszaföldvár polgármesterének és Fábián Attila mb. 
parancsnoknak a munkáját, Önkormányzatunk lehetőségéhez képest fizetni fog, reméli azért kevesebbet. 
Vitatja a kért összeg nagyságát. 
Javasolja, hogy Önkormányzatunk a fennálló tartozásával kapcsolatban rövid határidőn belül a Tiszaföldvári 
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal további megbeszélést hívjon össze és egyezzenek meg egy olyan 
összegben, ami Kengyel számára is vállalható és Tiszaföldvár Tűzoltóság Parancsnokság részére pedig 
segítség. 
 
Fábián Attila mb. parancsnok: Az alapszabály feltétlenül el lesz küldve még a mai nap folyamán.  
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját, azzal a kiegészítéssel, hogy Önkormányzatunk a 
fennálló tartozásnak a rendezésére 15 napon belül a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal 
egyeztetést hívjon össze, ahol megegyeznek és küldjék meg Önkormányzatunk részére a Tiszaföldvári 
Önkormányzati Tűzoltó Parancsokság alapszabályát, melyet szavazásra bocsát. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
122/2018.(X.11.) Kt.  
H a t á r o z a t  

 
A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját e l f o g a d j a . 

A Kengyel Községi Önkormányzat a fennálló tartozásának rendezésére 15 napon belül a Tiszaföldvári 
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal egyeztetést hív össze. 

A Képviselő-testület megkéri a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsokságot az alapszabály 
megküldésére. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
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Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
4. Irattár 

 

III. NAPIREND: 
Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről /írásban/ 
Előadó:  Tóthné Kis-Pál Tünde intézményvezető 
(tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Tóthné Kis-Pál Tünde intézményvezető asszony ismertette a beszámolót, szóbeli kiegészítésként elmondja, 
hogy az intézménynél már tavasszal elindult volna a felújítási munkálat, de a közbeszerzés egy kicsit 
megakasztotta a folyamatot. Ma viszont már látható is az eredménye a felújításnak, mert a felsőszinten az 
ablakokat kicserélték és reméli folyamatosan fog haladni a munka. A felújításban az ablak csere, minden 
tanterem meszelése, a padozat javítása, a folyósokon a lambéria cseréje, a burkolatok javítása és felújítása, a 
mosdók felújítása, mozgáskorlátozott WC kialakítása lesz benne. A tornaterem beázását próbálják egy új 
tetőszerkezettel megoldani és a sportpályát új aszfaltréteggel lefedni. A felújítás befejezését április 30-ra 
tervezik. A tanítás a munkálatok alatt továbbra is töretlenül megy. Valóban sok tanár ment el az iskolából, de 
szakos tanárokkal tudták pótolni.  
 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: Varga Márta és Kozák Ferencné képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Tóthné Kis-Pál Tünde intézményvezető asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők és 
a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Varga Márta testületi tag: Az iskola környékén nagy a fű, fontos, hogy az iskola környéke szép legyen. 
Egyébként nagyon tartalmas a 2017/2018. tanév nevelő-oktató munkáról szóló beszámoló. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kossuth Lajos Általános Iskola 2017/2018 tanév 
működéséről szóló tájékoztatót, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
123/2018.(X.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola 2017/2018. tanév működéséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola 2017/2018.  
tanévének működéséről készült tájékoztatót      e l f o g a d j a . 

IV. NAPIREND: 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
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 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy a rendeletben szükséges, illetve élethelyzetnek megfelelő módosításokat 
alkalmaztak.  
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazat egyöntetűen a következő rendeletet 
alkotja. 
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
10/2018. (X.12.) önkormányzati rendelete 

 
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól  szóló  

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kengyel Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és  szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés  g) pontja és 134/E.§ -ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 
1.§ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelet ( a továbbiakban: Ör.). 3. §  (4) bekezdése helyében alábbi rendelkezés lép:   
„A rendeletben meghatározott ellátásokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. (továbbiakban: Ákr.)”   
 
2. § Hatályát veszti az Ör. 3. § (6) bekezdés d) pontja.  
 

 
3. § Az Ör. 4. § -a helyében az alábbi rendelkezés lép:   

(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével igénybe vett 
szociális  ellátást meg kell szüntetni, továbbá a jogosultatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt 
kötelezni kell 
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére; 
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak 

megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt 

összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlanul és rosszhiszemű 
igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel.  

(3) Ha a Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés 
összegét, illetve a pénzegyenértéket és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett 
megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból  
a) csökkentheti, vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó 

havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
kétszeresét.  
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b) részletfizetést engedélyezhet.   
(4) Ha a  megtérítésre kötelezett személy – a kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásától 

számított 15 napon belül – a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátást nem fizeti 
meg a fennmaradó tartozás végrehajtását az Ákr. 134. § (1) bekezdésének megfelelően kell 
foganatosítani.  

(5) A megtérítésre kötelezett személy halála esetén  a követelés összegét –a hagyaték erejéig – az 
örököstől kell behajtani.  

  
4. § Az Ör. 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A jegyző a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra 
való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18.§-ban 
foglaltaknak megfelelően  országos és helyi nyilvántartást vezet.” 

 
5. §  Az Ör. 6.§ (6) bekezdése helyébe  az alábbi rendelkezés lép:   
„ Az eseti támogatás családonként évente két alkalommal adható, függetlenül a családban élő személyek 
számától.” 
 
6. § Az Ör. 7. § -a  a  következő (4) bekezdéssel  egészül ki:  
„(4)  Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetése esetén az eltemettetésre kötelezett személy 
temetési segélyben nem részesíthető.” 
 
7. § Az Ör. a következő 12/A. §-al és alcímmel egészül ki: 
 

Egyéb szociális támogatás 
 

(1) A települési önkormányzat által előállított , megtermelt javakból természetbeni szociális ellátás 
formájában – a pénzügyi csoportvezető véleményének figyelembe vételével  - a közfoglalkoztatottak, 
a szociálisan rászoruló hátrányos helyzetű személyek, családok  támogatásban részesíthetők.   

(2) A támogatás  átvételét a jogosult az önkormányzati  rendelet 5. mellékletét képező átvételi 
elismervény aláírásával igazolja. 

(3) A támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 
 
 

8.§ (1) Az Ör.  6. § (3) bekezdésében a „  130%-át” szövegrész helyébe a „150%-át „  szöveg lép. 
(2) Az Ör. 7. § (1) bekezdés b.) pontjában a  „90.000.-Ft” szövegrész helyébe a „120.000.-Ft.” szöveg lép.  
(3) Az Ör.  8. § (1) bekezdés  c) pontjában  a „  130%-át” szövegrész helyébe a „150%-át „  szöveg lép.   
(4)  9. §  (2) bekezdés „1.500.-Ft.” szövegrész helyébe a „2.000.-Ft.” szöveg lép.  

 
9. §   (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1.  melléklete lép. 
         (2) Az Ör. 3.  melléklete helyében e rendelet 2.  melléklete lép. 
         (3) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  

 
10. § Az Ör. kiegészül egy 5. melléklettel, mely e rendelet 4. melléklete.  
 
11. § E rendelet a  kihirdetést követő napon lép hatályba.   

 
Kengyel, 2018. október 11. 
 
 
 
  Nagy Szilárd                                                                           Dr. Bartók László  
  polgármester                                                                           helyettesítő jegyző 
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Indokolás 

 

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

10/2018. (X.12.) önkormányzati rendeletéhez  
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól  szóló  
4/2015. (II.27.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 
1. §-hoz Az eljárási szabályok változása. 
2. §-hoz  magasabb rendű jogszabály alkalmazható. 
3. §-hoz A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátásokkal kapcsolatos eljárás szabályozása 

vált szükségessé.  
4. §-hoz  jogszabályi hivatkozás változása. 
5. §-hoz  az eljárási szabályok pontosítása 
6. §-hoz az eljárási szabályok pontosítása 
7. §-hoz új támogatási forma bevezetése a települési önkormányzat által előállított, megtermelt javakból 
8. §-hoz az  egyes ellátási formáknál a jogosultság megállapításához szükséges jövedelemhatár és 

támogatás mértékének emelése vált indokoltá.  
9. §-hoz a mellékletek formai elemeinek változtatása az országos és helyi  nyilvántartás jogszerű és 

pontos vezetéséhez.  
10.  új támogatási formához formanyomtatvány. 

 

 

 
Kengyel, 2018. október 11. 
 
 
 
  Nagy Szilárd                                                                           Dr. Bartók László  
  polgármester                                                                           helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
10/2018. (X. 12.) önkormányzati rendelethez 

 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget befolyásoló 

hatással nem bír. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív 

kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei  
 A rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  
 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll 
fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.  
 
 
Kengyel, 2018. október 11. 
 
 
 Nagy Szilárd 
  polgármester 

 
 
A 10/2018. (X.12.) önkormányzati rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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V. NAPIREND: 

A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvetői munkakör betöltésére vonatkozó 
pályázati kiírása /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
Képviselő-testület a 126/2017.(XII.18.) Kt. számú határozatával Németh Lajos intézményvezetőnek 2018. 
december 31-ig meghosszabbította vezetői megbízatását. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői állásának betöltésére pályázatot kell kiírni. A pályázati feltételből kivették a segéd 
könyvtárosi végzettséget. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután polgármester úr az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 

 
124/2018.(X.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére 
vonatkozó pályázati kiírásra 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjának rendelkezéseire, az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az intézményvezetői állás betöltése nyílt pályázaton kerüljön 
meghirdetésre és az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 
 
„Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083 Kengyel, Szabadság u. 10. 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A 
 
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár  
5083 Kengyel, Kossuth út 98. 
 
INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE 
 
A megbízás időtartama 5 évre szóló, vezetői megbízatással járó, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés. 
 
Pályázati feltételek: 
 

a) büntetlen előélet, 
b) 18. életév betöltése, 
c) cselekvőképesség, 
d) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 
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e) a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás, 
f) felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és 

felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet 6/A. §-ában foglaltak szerint, 

g) a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy az f) pontban megjelölt 
munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

h) kiemelkedő közművelődési tevékenység. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a felhasználói szintű számítástechnikai ismeret. 
 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak az irányadók. 
 
Csatolandó dokumentumok: 
 

 fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel, 
 végzettséget igazoló okmányok másolata, 
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata, 
 a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló 

okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított 2 éven belül a 
tanfolyamot elvégzi, 

 a pályázó nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban rögzített 
jogosult szervek megismerjék, 

 a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását, 
 a pályázó nyilatkozata, amennyiben kéri, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a pályázatát. 
 

Egyéb információ: 
 A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyminisztérium által üzemeltetett kozigallas.gov.hu 

internetes honlapon történő közzétételtől számított 30 nap. 
 Az elbírálás határideje: 2018. december 31. 
 Az állás a testületi döntés időpontját követő hónap 1. napjától tölthető be. A kinevezés öt évre szól. 

 
A pályázat benyújtási címe: Kengyeli Polgármesteri Hivatal 

 Nagy Szilárd polgármester  
5083 Kengyel, Szabadság u. 10. 
 

A borítékon fel kell tüntetni: „Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat”. 
 
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Dr. Bartók László jegyző, a 06/209527-028 telefonszámon. 
 
A Képviselő-testület, a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában, a pályázatot 
eredménytelennek nyilváníthatja. 
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A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére és a pályázati eljárás előkészítésével 
összefüggő feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2018. november 30. 
 
Felelős: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 
Értesülnek:  
1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző helyben 
3. Irattár 
 
 

 

VI. NAPIREND: 

Útfelújítással, javítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként 
elmondja, a februári költségvetésbe különítettünk el útfelújításra, kátyúzásra pénzt. Önkormányzatunk több 
cégtől is kért árajánlatot. A három árajánlatot benyújtó cég közül a legalacsonyabb árajánlatot a Nagy Út Bau 
Kft. nyújtotta be. Óriási a felháborodás a kátyúk miatt, ezért szeretné még az idén megcsináltatni. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: Varga Márta, Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető és Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a 
kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó 
Nagy Út Bau Kft.-t bízza meg a belterületi utak javításával, kátyúzásával. Polgármester Úr az előterjesztést 
szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
125/2018.(X.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Útfelújítással, javítással kapcsolatos árajánlat elfogadása 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kengyel, Kossuth út 
és a Szabadság út aszfaltos részének legkritikusabb szakaszainak javításával és kátyúzásával a 
Nagy Út Bau Kft. (3372 Kömlő, Kossuth út 12., cgj: 10 09 036865, adósz: 26344128-2-10) 
vállalkozást bízza meg, 9.500 ft+ ÁFA/ m2 áron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására. 
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Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
 
Erről értesül: 
 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Nagy Út Bau Kft. 3372 Kömlő, Kossuth út 12., 
4. Irattár 
 

 

VII. NAPIREND: 
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés 
nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
126/2018.(X.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
melléklete szerint elfogadja a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal 
által elkészített - Tájékoztató a 2018. évi általános iskolai körzetek 
kijelöléséről  -  dokumentumot. 
 

Erről értesülnek: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal 

 
A 2018. évi általános iskolai körzetek kijelöléséről tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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VIII. NAPIREND: 
Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatásával kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: Varga Márta és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Varga Márta képviselő tag: Szerinte a légimentés is van olyan fontos. mint a tűzoltóság. 100.000 forinttal 
támogatná az Alapítványt. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: A civil szervezetek támogatásra elkülönített összeget a Tiszaföldvári Tűzoltó 
Parancsnokságnak fizetendő díj viszi el. Nincs fedezet, esetleg minimális összeggel lehetne támogatni, 50.000 
forinttal. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a Magyarországi Légimentésért 
Alapítványt 50.000 forinttal támogassa, az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
127/2018.(X.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarországi 
Légimentésért Alapítványt (3529 Miskolc, Perczel Mór utca 42. 3/12.) 50.000 forintta l  
támogatja.  

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Magyarországi Légimentésért Alapítványt (3529 Miskolc, Perczel Mór utca 42. 3/12.) 
4. Irattár 

 
 
 

IX. NAPIREND: 
Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásával kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: Varga Márta, Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető és Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a 
kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Kozák Ferencné alpolgármester: A Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek vállalkozók üzemanyag 
tekintetében nyújtanak segítséget.  
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a képviselő testületnek, hogy a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületet 190.000 forinttal támogassa, az összegről megfelelő dokumentumokkal számoljon el. Az  
előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
128/2018.(X.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kengyeli Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet (5083 Kengyel, Szabadság út 10.) 190.000 forinttal támogatja, melyet a 
tűzoltó autó műszaki vizsgájára, féléves biztosítására és a légzőkészülékek bevizsgálására 
nyújtja. A támogatási összegről az Egyesület köteles elszámolnia a Kengyel Községi 
Önkormányzatnak. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesületet (5083 Kengyel, Szabadság út 10.) 
4. Irattár 

 
 

 
X. NAPIREND: 
Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde nevelő munkájáról /írásban/ 
Előadó:  Kozák Ferencné intézményvezető 
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Kozák Ferencné intézményvezető ismertette a beszámolót. Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az 
augusztus 31-el az Egységes óvoda-bölcsőde megnevezés megszűnt. Szeptember 1-től már csak több célú 
intézményként, óvoda és bölcsőde néven futhat az intézmény. Ez szervezeti változást okozott, amíg egységes 
óvoda-bölcsőde volt az intézmény, addig 5 bölcsődés gyermeket vehettek fel a és együtt kellett lenniük a 
kiscsoportos óvodásokkal. Szeptember 1-től ez a szervezeti forma már nem lehetséges, ezért egy mini-
bölcsődést  alakítottak ki. A Petőfi úti épületben mozgáskorlátozott WC-t nem lehet addig kialakítani, amíg a 
pályázat fenntarthatósága működik, tehát ott átalakítani, falat bontani nem lehet. A jövő évi költségvetésbe be 
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kell tervezni a mozgáskorlátozott WC kialakítását, mivel a fenntarthatóság jövőre már letelik. A Bölcsődébe 
jelenleg 1 fő kisgyermekgondozó dolgozik és van egy gyakorlatosuk, akivel most segíti a munkájukat. A jövő 
évi költségvetésbe be kell tervezni még 1 fő kisgyermekgondozó bérét, mivel 10,5 órát van nyitva a Bölcsőde, 
a gondozónő munkaideje 7 óra hossza és kell egy délelőttre és egy délutánra. Jelen pillanatban csak olyan 
bölcsődés gyermeket tudnak felvenni, akinek a szülei dolgoznak. 
  
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Varga Márta képviselő tag. 
A feltett kérdésre Kozák Ferencné intézményvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a beszámolót szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
 
129/2018.(X.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde munkájáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Modellóvoda, 
Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017/2018-es nevelési év munkájáról készült beszámolót 
e l f o g a d j a . 

 
 
 
 
XI. NAPIREND: 
Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról /írásban/ 
Előadó:  Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette a beszámolót. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés 
nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a beszámolót szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
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130/2018.(X.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A hatósági ügyintézés törvényességéről 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a hatósági 
ügyintézés törvényességéről szóló beszámolót. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

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

K.m.f. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 


