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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 22. napján, 15:30 órakor
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok.

Bejelentéssel van távol: Oravecz Mihály, Csabainé Bártfai Margit és Guttyán Edina testületi tagok
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Bartók László
az önkormányzat helyettesítő jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője
Kispál László
vállalkozó
Jegyzőkönyvvezető
Kozákné Mikus Anikó ügyintéző
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok
közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel,
hogy a testület még egy napirendi pontot tárgyaljon meg.
4. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állására kiírt pályázattal
kapcsolatos szakértői bizottság megválasztásával kapcsolatos döntés
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 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
1/2019.(I.22.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
Nyílt ülés:
1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatással kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
2. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
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3. Pályázat benyújtása 2019. évi Büszke Vidék Kulturális Fesztivál megrendezésének
támogatására
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
4. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állására kiírt pályázattal
kapcsolatos szakértői bizottság megválasztásával kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
5. Egyebek
Napirenden kívüli hozzászólás:
Nagy Szilárd polgármester úr elmondja, hogy Kispál László a Kengyel 1412 hrsz-ú (zsákutca) ingatlan
értékesítése ezáltal illegális hulladéklerakó megszüntetésével kapcsolatban levélben kereste meg az
Önkormányzatot, melyet a Képviselő-testület tagjai is megkaptak. Polgármester úr megkéri Kispál László
urat, hogy a levélben foglaltakat mondja el.
Kispál László a jegyzőkönyv mellékletét képező levél tartalmát vázolta a Képviselő-testületnek
zsákutcáról készített képekkel és helyszínrajz segítségével. Kiegészítésként elmondja, hogy a zsákutcában
lévő házak fel van törve és ki vannak fosztva. 15 évvel ezelőtt erről a területről elvitettek közel 20
teherautónyi szemetet, ami sajnálatos módon az elmúlt félévben ismét visszajött. Szeretnék ezt az utcát
birtokba venni az Önkormányzattól. Szeretnék, hogy sorompóval lezárt utca legyen, ahol kivan téve, hogy
„Magán út, csakis célforgalmi jelleggel használható út!”.
Kérdést tett fel:
Kozák Ferencné testületi tag kérdése: A sarkon ki lakik?
Kispál László válasza: Németországban dolgozik az úr és már egyezett vele. Elemi érdeke, hogy a
szomszédjaival jó kapcsolata legyen.
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy után kellene nézni, hogy ezt így meglehetne-e
oldani.

I. NAPIREND:
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatással kapcsolatos döntés /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy azoknál az önkormányzatoknál, ahol az egy főre eső
adóerő-képesség a 32.000 ft-ot nem éri el és megemelték a köztisztviselői illetményalapot, továbbá
vállalják, hogy 2019. évben is legalább 20%-kal eltérnek a központi költségvetésben megállapított
illetmény alapnál (38.650 ft.) ehhez állami támogatást kapjanak. A hivatalnál az illetményalap 49.840 ft,
ez meghaladja a pályázati kiírásban meghatározott összeget, vagyis a 46.380 ft-ot, így a maximálisan
összeg 50%-ára pályázhatunk. 2019. évre nem emeljük az illetmény alap összegét, így Önkormányzatunk
kb 3.600.000 ft összegre pályázik. A pályázat elektronikus rögzítésének lezárása 2019. január 25.
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Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy ez a pályázat nem jelent béremelést.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Varga Márta testületi tag kérdése: Ahhoz, hogy az Önkormányzat pályázhasson egyéb feltétele nincs?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Nincs. A Képviselő-testület határozatát kell beküldeni, illetve
rögzíteni kell az ebr42 rendszerben. A Polgármesteri Hivatal létszáma alapján számolják ki, illetve melyik
iparűzési sávba tartozunk.
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatással kapcsolatos előterjesztés
elfogadását javasolja, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi
határozatot.
2/2019.(I.22.) Kt.
Határozat
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a köztisztviselői bérek rendezése
érdekében a kiegyenlítő bérrendezési alap vissza nem térítendő támogatásra.
Kengyel Községi Önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot - a 2018. január 1-től
jóváhagyott mértékben - 2019. január 1-től 49.840,- Ft-ban határozza meg.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: Dr. Bartók László helyettes jegyző
Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Irattár

II. NAPIREND:
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesület részéről ismét megkeresés érkezett, hogy továbbra is
együttműködne Kengyel Önkormányzatával is a falugondnoki hálózat eredményes működtetése
érdekében, 2018-ban is együttműködött az Önkormányzat. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
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költségvetéséből kerülne kifizetésre a 21.000 ft támogatási összeg. Az Intézmény szeretne továbbra is
együttműködni az Egyesülettel.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné testületi tag: Gyopáros Alpár kormánybiztos elmondta az egyik előadáson, melyen a
múlt héten vett részt, hogy az idén is és jövőre is a falugondnoki hálózatott még jobban fogják támogatni.
További hozzászólás és kérdés nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével kötendő
együttműködési megállapodással kapcsolatos előterjesztés elfogadását javasolja, melyet szavazásra
bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi
határozatot.
3/2019.(I.22.) Kt.
Határozat
Falugondnokok Duna-Tisza Közi kötendő együttműködési megállapodás
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Falugondnokok
Duna-Tisza közi Egyesületével 2019. évben is együtt kíván működni.
Az Önkormányzat pártoló tagként 2019. évben 21.000 azaz huszonegyezer forinttal
támogatja az egyesületet.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. január 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.
Irattár
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III. NAPIREND:
Pályázat benyújtása 2019. évi Büszke Vidék Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatására
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az
előterjesztés mellékletébe foglalt programokat Pozsa Sándorné gazdaságvezetővel közösen állították
össze. Ez egy tervezet és természetesen annak függvényében valósul meg, ha a testület is úgy gondolja,
illetve mennyi támogatást ad rá a Nemzeti Kulturális Alap.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a pályázat benyújtási határideje 2019. január 28. éjfél. A
pályázati kiírás feltétele az volt, hogy minimum 7,5 millió forintos költségvetést kell összeállítani. A
támogatás összege maximum 10.000.000 ft.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Varga Márta testületi tag kérdése:Tavaly nem úgy nyertünk, hogy 3 évre szétosztva?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Az egy másik pályázat volt.
Németh Lajos testületi tag: Mikor kezdődhet az első rendezvény?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: A pályázati kiírásban ez nincs benne.
Hozzászólás:
Varga Márta testületi tag: Esetleg, ha kell majd kihúzunk egy pár előadót.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Gondolkodni lehet, további bevételeken.
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a pályázat benyújtása 2019. évi Büszke Vidék Kulturális Fesztivál
megrendezésének támogatásáról szóló előterjesztés elfogadását javasolja, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi
határozatot.
4/2019.(I.22.) Kt.
Határozat

Pályázat benyújtása, önerő biztosítása a VII Büszke Vidék Kulturális Fesztivál támogatására
Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap
Kulturális Fesztiválok Kollégiumához a VII. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál
megrendezésének támogatására.
A tervezett költség:
Igényelhető támogatás:
Szükséges önerő:

8.797.000 Ft
6.000.000 Ft
2.797.000 Ft
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A szükséges 2.797.000 Ft önerőt Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására és a pályázati
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2019. január 28. éjfél
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Irattár
IV. NAPIREND:
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állására kiírt pályázattal kapcsolatos
szakértői bizottság megválasztásával kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, elmondja, hogy a Kengyeli József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állására kettő pályázat érkezett. A döntéshez szükséges a 3 tagú
szakértői bizottság. Mind a három taggal egyeztettek. Ez egy jogszabály kötelezettség. A szakértői
bizottság ülésén hallgathatják meg a két jelentkezőt.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állására
kiírt pályázattal kapcsolatos szakértői bizottság megválasztásával kapcsolatos előterjesztés elfogadását
javasolja, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi
határozatot.
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5/2019.(I.22.) Kt.
Határozat
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állására kiírt pályázattal kapcsolatos
szakértői bizottság megválasztása

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a Kengyeli József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állására kiírt pályázattal kapcsolatosan a 150/1992.(XI.20.) Kor.
rendelet 7 §. (6) bekezdése alapján, a beérkezett pályázatok előzetes véleményezésére az alábbi szakértői
bizottságot választja meg:
1. Rónyai László az NM Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. tagja
2. Illés Julianna Verseghy Ferenc Könyvtár osztályvezető könyvtáros
3. Tóthné Kis-Pál Tünde a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója

Erről értesülnek:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. A szakértői bizottság tagja
4. Képviselő testület tagja helyben
5. Irattár

V. NAPIREND:
Egyebek /szóban/
1. téma: Pályázatokkal kapcsolatban
Nagy Szilárd polgármester: 4229-es számú út 5,3 km hosszban megújul teljes szélességében, 150 millió ft
jut 1 km-re, sajnos csak 442-es úttól a halastóhoz vezető bekötő útig (a dögösig) fogják elvégezni.
Önkormányzatunk energetikai pályázata nyert 109 millió forintot, ebből a Polgármesteri Hivatal
mennyezeti szigetelését, nyílás zárók cseréjét, külső szigetelést, illetve az Idősek Otthona bentlakásos
részének felújítását végeztetik el. A pályázatba belekerült az általános iskola székhelye, de helyette
szeretné, ha a kisiskola új épület része lenne felújítva.
Németh Lajos képviselő tag: A kisiskola épülete 1928-ban épült és ha valamikor is felújítjuk, jó lenne, ha
az jelenlegi formában maradna meg, ne romboljuk már szét egy más fajtájú ablakkal, mert nincs egy régi
épületünk sem
Kozák Ferencné alpolgármester: A Magyar falu fórumán részt vett, ahol elmondták, hogy azok a
települések amely 5.000 fő alattiak azokra vonatkozik ez a Magyar falu program. Jász-Nagykun-Szolnok
megyében ez 59 települést érint, ami most indul 2019-ben és 2020-tól lesz a folytatása. A 2019-es
falufejlesztési program prioritásai a lakhatási feltételei, a közlekedés, közszolgáltatási és a helyi identitás
erősítése. A programban 100%-os támogatottságot kapott a Kormánytól és előfinanszírozott minden
projekt. Februártól indul az első pályázat és az év folyamán jelenik meg folyamatosan egy-egy pályázat
annak érdekében, hogy a Minisztériumban fel tudják dolgozni. Térségi koordinációt kell tartani.
Tulajdonképpen minden település pályázhatna minden egyes projektre, de a térségi koordináció azért kell,
hogy melyik településen mi az a fontos feladat, amit feltétlen meg kell valósítani. Következő pályázati
lehetőségek vannak: orvos lakás program indítására, orvosi eszköz programra, orvosi rendelő
fejlesztésére, szolgálati lakás programra, bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda, óvoda udvar fejlesztésre,
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polgármesteri hivatal felújítására, temető fejlesztésre, belterületi utak felújítása, illetve építése (erre 30
millió forint pályázati összeget adnak), járda építésére, közterület karbantartására, tanyabusz program,
helyi közösségi terek fejlesztése, nemzeti és helyi identitás erősítése. Ezek azok a projektek, amik ebben
az évben megvalósulnak. Most az a feladat, hogy melyek azok a pályázati lehetőségek, amire Kengyel
Községi Önkormányzat szeretne pályázatot benyújtani. A térségi koordináción a következő pályázati
lehetőségeket szeretné majd képviselni az utak felújítását, a temető fejlesztését, orvos lakás programot,
közösségi tér fejlesztését (itt egyházak is pályázhatnak), óvoda udvar fejlesztését.

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

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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