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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2019. március 27-én megtartott rendes NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

18/2019.(III.27.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 

19/2019.(III.27.) Kt. Hat. Két ülés közötti beszámolóról 

2/2019.(III.28.) Önk.rend. A 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről – kiegészítéséről,  módosításáról 

3/2019.(III.28.) Önk.rend. Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő 
Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról 
szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4/2019.(III.28.) Önk.rend. A helyi iparűzési adóról szóló 11/2017.(X.27.) rendelet 
módosításáról 

20/2019.(III.27.) Kt. Hat. A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

21/2019.(III.27.) Kt. Hat. TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai 
értékeinek megőrzése pályázat közbeszerzési lebonyolító 
feladatainak ellátása 

22/2019.(III.27.) Kt. Hat. TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai 
értékeinek megőrzése pályázat műszaki ellenőr kiválasztása 

23/2019.(III.27.) Kt. Hat. Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának 
meghatározására 

24/2019.(III.27.) Kt. Hat. Németh Lajos döntés hozatalból való kizárásáról 

25/2019.(III.27.) Kt. Hat. a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetőjének megbízása 

26/2019.(III.27.) Kt. Hat. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi 
könyvtári és közművelődési beszámolóinak elfogadása 

27/2019.(III.27.) Kt. Hat. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi 
könyvtári és közművelődési munkaterveinek elfogadása 

28/2019.(III.27.) Kt. Hat. A Kengyel, Kossuth út 139. szám alatti Egészségház 
elnevezéséről 

29/2019.(III.27.) Kt. Hat. Pályázat kiírása a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakör betöltésére 

30/2019.(III.27.) Kt. Hat. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetőjének 
megbízása 

  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27-én, 17:00 órakor 
megtartott rendes NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Nagy Szilárd polgármester valamint 

Kozák Ferencné alpolgármester, Guttyán Edina, Oravecz Mihály, Németh Lajos, Varga 
Márta és Csabainé Bártfai Margit testületi tagok. 
 

 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Dr. Bartók László az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 
Mezei Aranka a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője 
Dr. Feledi József orvos 

 
A lakosság köréből 1 fő jelent meg. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül mindenki megjelent /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Polgármester úr kéri a képviselőket, ha van interpellációs kérdésük tegyék meg. 
 
Oravecz Mihály képviselő kérdéseket intéz a polgármesterhez az alábbi témákban: 

1. Igaz-e, hogy megszűnik a Víziközmű-társulat és erről miért nem kaptak a Képviselők tájékoztatást? 
2. Mi a helyzet a jegyző asszony perével? 
3. Mi a helyzet az NHSZ perrel? 
4. Tájékoztatást kérnék a polgármester autóhasználatával kapcsolatosan! 
5. Mi a helyzet a ki nem fizetett üzemanyag számlával, illetve lakbértartozással? 

 
Nagy Szilárd polgármester az alábbi válaszokat adta a feltett kérdésekre: 

1. Víziközmű-társulás elszámolás alatt áll nem felszámolás alatt, a jogutód majd az Önkormányzat lesz. 
Sok a társulás kintlévősége, mert a lakosoknak egy jó része nem fizetett. Az SZMSZ szerint az idén 
is, mint minden évben május hónapban a rendenes ülésen várható a beszámoló. 

2. Tegnap volt az 5. munkaügyi per, még mindig nem hozott döntést a bírónő. A mi ügyvédünk három 
részre osztja a pert: az egyik a felmentés jogszerűsége, a másik a jegyző asszony 
egészségkárosodása, a harmadik pedig a személyiség jogainak megsértése. Orvos szakértő bevonása 
is megtörtént. Április 10-én rész ítélet várható. 

3. Az NHSZ perével kapcsolatosan megkéri Kozák Ferencné alpolgármestert adjon tájékoztatást. 
Kozák Ferencné alpolgármester: Szegedi Ítélőtábla tárgyalásán ügyvéd úrral én vettem részt. Sajnos 
az NHSZ-el kapcsolatos perünket itt elveszítettük. Megyünk tovább a Kúriához. 

4. Többször vettem igénybe saját használatra, mivel mennem kellett Kecskemétre is és mivel korán 
indultam haza vittem az autót. 

5. Az üzemanyag számla nem az Önkormányzat terhe, hanem Nagy Szilárd magánszemélyé, ezt 
kifogom fizetni. A szolgálati lakás hátralékomat szintén kifogom fizetni a költségtérítésem terhére. 

 
 
Orevecz Miáhály képviselő jelezte, hogy a kérdésekre adott válaszokat nem tartja megfelelőnek. Ezt követően 
a termet elhagyta, így a Képviselő-testület létszáma 6 főre csökkent. 
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Nagy Szilárd polgármester úr elmondja, hogy minden kérdésre őszintén válaszolt és sajnálja, hogy Képviselő 
úr elhagyta a teremet. 
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy 
a testület még két napirendi pontot tárgyaljon meg az alábbi sorrend szerint. 

1. Két ülés közötti tájékoztató 
 

2. A Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
 

3. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben fizetendő térítési díj módosításáról szóló rendelet 
 

4. A helyi iparűzési adóról szóló 11/2017.(X.27.) rendelet módosításáról 
 

5. Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 

6. TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
közbeszerzési feladat lebonyolítására beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos döntés 

 
7. TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázathoz 

kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátással kapcsolatos döntés 
 

8. Óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának meghatározásáról 
 

9. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének megbízása 
 

10. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
 

11. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadása 
 

12. A Kengyel, Kossuth út 139. szám alatti Egészségház elnevezésével kapcsolatos döntés 
 

13. A  Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakör betöltésére 
Pályázat kiírásával, valamint az intézményvezetőjének megbízásával 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
18/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról 
 

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

 
N A P I R E N D E K: 

Nyílt ülés: 
1. Két ülés közötti tájékoztató 

Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
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Kozák Ferencné alpolgármester 
 

2. A Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

3. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben fizetendő térítési díj módosításáról szóló rendelet 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

4. A helyi iparűzési adóról szóló 11/2017.(X.27.) rendelet módosításáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

5. Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

 
6. TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 

közbeszerzési feladat lebonyolítására beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos döntés 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

 
7. TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázathoz 

kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátással kapcsolatos döntés 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 

8. Óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának meghatározásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 Kozák Ferencné alpolgármester 
 

9. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének megbízása 
Előadó:   Nagy Szilárd polgármester 

 Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

10. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló 
Előadó:   Németh Lajos intézményvezető 

 
11. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadása 

Előadó:   Németh Lajos intézményvezető 
 

12. A Kengyel, Kossuth út 139. szám alatti Egészségház elnevezésével kapcsolatos döntés 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 

13. A  Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakör 
betöltésére Pályázat kiírásával, valamint az intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatos 
döntés 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

 

I. NAPIREND: 

Két ülés közötti tájékoztató /szóban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
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Nagy Szilárd polgármester úr a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselő-
testületet: 
 
A Képviselő-testület az utolsó rendes ülését február 19-én tartotta. 

Február 20-án a MÁK tartott helyszíni ellenőrzést a két futó uniós pályázatunkkal kapcsolatban. A mezőtúri 
projektmenedzser irodájában majd a helyszínen. Az ellenőrzés minden rendben talált a projektekkel 
kapcsolatban. 

Február 21-én az ivóvíz minőség javító program kapcsán konzultált a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
munkatársaival. 

Február 22-én helyszíni egyeztetést hívott össze a bagimajori pályázattal kapcsolatban. Pálinkás István 
mérnök bemutatta, hogy miként aktualizálta a terveit. 

Február 24-én a Szentmisét követően Lengyel István esperessel egyeztettek a parókia felújításáról. 

Február 25-e és március 1. között polgármesteri konferencián vett részt Gödöllőn Gémesi György 
polgármester úr meghívására. 

Március 4-én a MÁK tartott ellenőrzést az óvoda pályázatunk öt éves fenntarthatósági idejének lejárata 
kapcsán. A jegyzőkönyvben leírtak alapján elismeréssel nyilatkoztak a beruházással kapcsolatban. 
Szintén e napon fogadta újra Dr. Feledi Józsefet és kedves párját, akiknek bemutatta az átmeneti szolgálati 
otthonukat.  

Március 5-én részt vett a Kengyel LSE egyeztetésén a TAO pályázat benyújtásával kapcsolatban. 

Március 8-án 250 szál tulipánnal köszöntötte a közintézmények női dolgozóit. 

Március 9-én köszöntötte a Nefelejcs nyugdíjasklub Nőnapi báljának vendégeit a művelődési házban. 

Március 14-én kiköltözött a szolgálati lakásból és átadta azt Dr. Feledi József doktor úrnak. Ezúton is 
szeretné megköszönni Kengyel község önkormányzatának, hogy a családjával közel hét évet itt lakhatott.  

Március 15-én részt vett a fáklyás felvonuláson és ünnepi beszédet mondott a parkban. 

Március 18-án bejelentette Pozsa Sándorné gazdaságvezetőnek, hogy lemond a kötségtérítéséről, de utóbb 
tudta meg, hogy ezt nem teheti meg. 
Szintén 18-án egy monori befektetőt fogadott, akik a vágóhidat megvásárolni és üzemeltetni kívánják. 

Március 19-én elkezdték a Rákóczi úti és a bagimajori játszóterek renoválását. Friss homokkal a gyermeknap 
alkalmából töltik majd fel a homokozókat.  

Március 20-án el kellett, hogy köszönjenek Lévai Erika munkavezetőtől, a mezőgazdasági programban a 
vezető Körmöndi János lett. A váltás oka nem szakmai, pusztán anyagi volt. 

Március 21-én elkezdték a labdarúgó pálya rendbetételét. Az egyesület arról tájékoztatta, hogy újabb 800 
ezer Ft-ot költött az elektromos hálózat, a bojlerek, a vizesblokkok és az öltözők rendbetételére. 

Március 24-én köszöntötte Molnár Péter és Varga Antal kengyeli szép korú polgártársainkat születésnapjuk 
alkalmából. 

Március 25-én ügyfélfogadásán tájékoztatta az érdeklődő ügyfeleket a viziközmű-társulat aktuális 
helyzetéről. Vélemémye szerint, sajnos remélt politikai haszonszerzés miatt a napokban felkavarták az 
indulatokat és a település minden postaládájába eljutattak egy kérdőívet, melyet az utasításuk szerint csak 
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meg kell címezni és tértivevénnyel postára adni. Az ügyfeleket megnyugtatta, hogy a társulat a törvényben 
meghatározott módon jár el akkor, amikor a rábízott feladatát elvégezve döntött arról, hogy elkezdi az 
elszámolási eljárást. Az eljárással Dr. Fodor Ferenc szakjogászt bízta meg, akinek feladta többek között a 
kintlévőségek és a tartozások kezelése. Amikor az elszámolási eljárás lezárul, akkor a társulat a megmaradt 
pénzt átutalja az önkormányzat erre a célra elkülönített számlájára. Ezt követően majd a képviselő testület 
dönt arról, hogy a megmaradt összeget mire fordítja. Teljesen alaptalanok azok a híresztelések, mely szerint 
felszámolás indult volna a társulattal szemben és rendkívül demagógnak tartja az egyik kengyeli lakos azon 
kijelentését, hogy majd ő zsebből kifizeti a lakosságnak a maradék pénzt, amikor még azt sem lehet tudni, 
hogy az eddig semmit sem fizető lakosoktól mennyit tud majd behajtani Dr. Fodor Ferenc és hogy a végén 
mennyit utal majd át a társulat az önkormányzat részére. Hamarosan minden háztartásba eljuttatjuk az 
ügyvéd és a társulat hivatalos válaszát. 

Március 27-én egyeztetésen vett részt Kispál Tünde igazgatóval és Németh Lajos képviselőtársával az iskola 
büfé üzemeltetésével kapcsolatban. Lehetőség nyílt arra, hogy áprilisban újra üzemelni kezdjen a büfé az 
iskolában. 

 
Dr. Bartók László helyettesít jegyző elmondja, hogy a költségtérítésről bejelentéssel nem lehet lemondani. 
Be lehet fizetni az Önkormányzat számlájára. Jogilag nem járható, hogy lemondjon a tisztelet díjáról, de az 
járható, hogy befizesse az Önkormányzat számlájára. 

 
Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
19/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Két ülés közötti beszámolóról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót e l f o g a d j a .  
 
 

Nagy Szilárd polgármester kéri üdvözli Dr. Feledi József doktor urat a II. körzet új háziorvosát, felkéri, hogy 
mutatkozzon be a Képviselő-testületnek. 

Dr. Feledi József bemutatkozik. Elmonja, hogy saját döntése volt, hogy ide került Kengyelre. Tiszakürtön élt 
30 évig. Szegeden végezte el az egyetemet, itt volt sebész. Innen került át Pécsre, ahol 29 évig körzeti 
orvosként dolgozott. Az ottani körzete négyszer nyerte el Baranya megye legjobban gondozott körzetének a 
címét, az ott léte alatt. A Tiszántúlra szeretett volna kerülni, nem nézett ki települést. Kunszentmátonon járt 
gimnáziumba, ott érettségizett. Alföldön szeretné eltölteni maradék idejét. Ez egy kihívás, ezért vállalta el 
Kengylen az orvosi ellátást. 
Politikailag nem tartozik se jobb, se bal oldalra, a betegeket ugyan úgy el kell látnia bármelyi oldalhoz is 
tartoznak. A betegeket gyógyítom, ez a munkám és az életem. Április 1-jétől kezd el dolgozni. 
 

Nagy Szilárd polgármester: Isten hozta Kengyelen Doktor urat. 
 
II. NAPIREND: 
A Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítása /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 Pozsa Sándorné gazdaságvezető 



7 

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, az írásos előtejesztéshez 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 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről – kiegészítéséről, módosításáról szóló rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi 
rendeletet. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 
2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete 

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

kiegészítéséről,  módosításáról 
 

 
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II.15.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 
 
1.§. 
A R. II. fejezetének 4.  §. (1) bekezdése  helyébe  az alábbi rendelkezés lép. 
 

„A Képviselő-testület az önkormányzat  2018. évi 
      Költségvetés bevételét:   928421 e Ft főösszeggel 
 

Önkormányzat működési támogatásai 324585 e Ft 
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről  182637 e Ft 
Működési bevételek 42022 e Ft 
Közhatalmi bevételek  70226 e Ft 

 Működési átvett pénzeszköz 1268 e FT 
Felhalmozási bevételek          120986 e Ft 
Finanszírozási bevételek          10.660 e Ft 
 Maradvány 176037 e Ft 

 
    Költségvetési kiadását  928421  e Ft főösszeggel 
    Részleteiben: 
     

Személyi  juttatások 333503 e Ft 

Járulékok, szociális hozzájárulási adó 57506 e Ft 

Dologi  kiadások 231443 e Ft  
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Ellátottak pénzbeli juttatásai 21923 e Ft  
Támogatások 12242 e Ft 
Felhalmozási kiadásai 260681 e Ft 
Finanszírozási kiadások 11123 e Ft 

 
    Egyenlegét    0  e Ft hiánnyal 
 
    Az intézmények finanszírozási bevételeit: 252359 e Ft-ban 
    Az önkormányzat finanszírozási kiadásait: 252359 e Ft-ban 

  állapítja meg  
 

 
  Egyenlegét      0 e Ft hiánnyal állapítja meg, a hiány összegét 

államháztartáson belüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételével 
finanszírozza.  

 
2.§. 
(1) A R. II. fejezetének 4.§ (2) bekezdésében jelölt”  a rendelet  3. melléklete” helyébe e           rendelet  1. 
melléklete lép. 
 
 
(2) A R. II fejezetének 4.§ (3) bekezdésében jelölt „ a rendelet 3.a-e) melléklete” helyébe e rendelet 1. a-e) 
melléklete lép. 
 
   
3.§. 
 
 Ez az önkormányzati rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba. 
 
 
Kengyel, 2019. március 27. 
 
 
 
 
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 kiegészítéséről,  
módosításáról szóló 

 
2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez 

 
 

1 §-a a rendelet az önkormányzat költségvetésének főösszegeit módosítja. 
 
2.§-a a rendelet az előirányzat módosítások  utáni mellékletekben történő változást vezeti át. 
 
  
Kengyel, 2019. március 27. 
 
 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Bartók László 
polgármester        helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről – 
kiegészítéséről,  módosításáról 

 
2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez 

 
 
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 2017. éviköltségvetési rendelet az  Áht,  
az Ávr-ben szabályozottak szerint  Magyarország  2017.  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 
A rendelet módosításának szükségességét indokolja,  az évközben elnyert pályázatok, és a. központosított 
előirányzatok  leosztása. Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a  költségvetés módosítása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi  feltételek 
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak. 
 

Kengyel, 2019. március 27. 
Nagy Szilárd 
polgármester 

 

 

 

A 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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III. NAPIREND: 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben fizetendő térítési díj módosításáról szóló rendelet 
/írásban/ 
Előadó:   Nagy Szilárd polgármester 
 Pozsa Sándorné gazdaságveztő 
Meghívott vendég: Mezei Aranka a Kengyeli Egyesített Szociális Intézet vezetője 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, a környékbeli teleüléseken mindenhol magasabb 
a házi segítség nyújtás költsége, ezért még később lehet még rajta emelni. 
 
Mezei Aranka intézményvezető: A rendelet-tervezetben a házi segítség nyújtás 100 ft-al lett megemelve, ezt 
reálisnak tartja, úgy gondolja ez még belefér. Esetleg később lehet még rajta emelni. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: 
Csabainé Bártfai Martit képviselő tag kérdése: A házi gondozottak tájékoztatva lettek a házi segítség nyújtás 
költségének emeléséről? 
 
Mezei Aranka intézményvezető válasza: A rendelet-tervezetet elfogadása utána fogják a házi gondozottakat 
tájékoztatni a változásról. Amikor változás van, akkor a megállapodást módosítani kell, írásban kötelező. 
Ezután számolják ki a gondozott térítési díját. Az emelés májustól lesz érvényes. A jövő héttől a településen 
hirdetik ezt a szolgáltatást, bíznak benne, hogy tudnak emelni a házi gondozottak létszámán, sajnos nagy az 
ingadozás. Jelenleg a bentlakásos intézményben 23 elátott személy van, most telt ház van, 17 fő szeretne 
még bekerülni, ide mikorra bekerül valaki az hosszabb idő, addig is a házi gondozás a leggyorsabb és 
legcélszerűbb ellátási forma. Sajnos a bentlakó 23 főből egyre több személy csak feküdni tud már. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezetőválasza: A gondozottnak van 1 hójnapja, hogy eldöntse igényli vagy nem 
igényli a házi segítség nyújtást, illetve csökkenti vagy nem csökkenti a szolgáltatás óraszámát. 
 
További kérdés és válasz nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített 
Szociális Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának 
megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi 
rendeletet. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 

3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete 

 

Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Kengyel Községi önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f.) pontjában foglalt elhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja: 

 

1.§. 

A Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) 
önkormányzati rendelet 1. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési 
díjak az alábbiak: 

1. Házi segítség nyújtás esetén:                       350 Ft/óra 
2. Szociális étkeztetés:                                   635 Ft/adag 
3. Kiszállítási díj:                         75 Ft/ adag 
4. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja             0 Ft/ nap 
5. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja, étkezéssel:  635Ft/ adag 
6. Idősek bentlakásos otthona napi térítési díj:   3.250 Ft/nap, maximum havi 97.500,- Ft/hó 

 

2.§ 

A rendelet 2019. május 1-én lép hatályba. 

 

 

 

Kengyel, 2019. március 27. 

 

 

 

 Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 

         polgármester      helyettesítő jegyző 
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Részletes indoklás 

 

Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készült 

 

3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

1. §  A rendelet az  új térítési díjak összegét tartalmazza. 
 

2. § A rendelet  a rendelet hatályba lépését szabályozza 
 

 

Kengyel, 2019. március 27.  

 

 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
            polgármester                  helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készült 

 

 

3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

1.  A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 
A jogszabályi előírások szerint az intézményi térítési díj meghatározásához a szolgáltatási önköltség az 
intézményi térítési díj felső határa! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
(továbbiakban: Szt.) 92/B § (1) bekezdés a.) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési 
díj konkrét összegben történő meghatározása. 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 
 
A rendelet módosításának szükségességét az ellátások önköltségének növekedése 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi  feltételek 
 
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak. 

 

 

Kengyel, 2019. március 27. 

 

 
Nagy Szilárd 
polgármester 
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IV. NAPIREND: 
A helyi iparűzési adóról szóló 11/2017.(X.27.) rendelet módosításáról /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 
változott a törvény pontja, vagyis a Htv. 39/C.§ (3) bekezdésre változott a korábbi (4) bekezdés. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a helyi iparűzési adóról szóló 11/2017.(X.27.) rendelet 
módosításáról készült rendelet-tervezetet, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi 
rendeletet. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
 

4/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi iparűzési adóról szóló 11/2017.(X.27.) rendelet módosításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
 
1. § A rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 

4. § Mentes az adófizetési kötelezettség alól a településen működő háziorvos és fogorvos 
vállalkozó, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja a Htv. 39/C.§ (3) bekezdésében 
meghatározott összeget nem haladja meg. 

 
 
2. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
Kengyel, 2019.március 27. 
 
 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
            polgármester                  helyettesítő jegyző 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 

4/2019.(III.28.) önkormányzati rendeletéhez 
 

a helyi iparűzési adóról szóló 11/2017.(X.27.) rendelet módosításáról 
 

Indokolás 
 
 

1. §-hoz 
 
Az időközi jogszabály változás miatt volt szükséges módosítani a bekezdés számát. 
 

2.§-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2019. március 27. 
 
 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
            polgármester                  helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
a helyi iparűzési adóról szóló 11/2017.(X.27.) rendelet módosításáról készült 

 
4/2019.(III.28.) önkormányzati rendeletéhez 

 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

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

befolyásolja. 
 
III.  Várható környezeti hatások 
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 
IV.  Várható egészségügyi következmények 
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem várhatók. 
 
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 a törvényi szabályozás változása miatt került sor. 
 
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, 2019. március 27. 
 
 
 Nagy Szilárd 
  polgármester 
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V. NAPIREND: 
Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 (a szándéknyilatkozat a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy biztos a 
2019. évet illetően, hogy két beruházás elindul és bíznak benne, hogy meg is valósul. Az egyik 
Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése beruházás a másik a Polgármesteri Hivatal és az 
Idősek Otthona bentlakásos részének energetikai beruházása. Mivel értékhatár alatti, ezért a Kbt. III. 
rész 115. § (1) bekezdés alá tartozik, vagyis meghívásos eljárás, ez azt jelenti, hogy 5 gazdasági 
szereplőt kell, hogy meghívjunk. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az 
alábbi határozatot. 

 
 
 

20/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról  

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kengyel 
Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal e l f o g a d j a .  

 
Felelős:    Nagy Szilárd polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László  helyettesítő jegyző 
3. Irattár 
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20/2019.(III.27.) Kt. határozat melléklete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta: a Képviselő-testület 2019 március 27. napján 
határozat száma 20/2019 (III.27.) 
          .......................................... 
           Nagy Szilárd 
           polgármester

 

Kengyel Községi Önkormányzat  

 

2019. évi közbeszerzési terve  

 

 

 

   

 A közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett 
megindítása 

1 TOP-3.2.1.15 JN1-2016-00022  energetikai beruházás  
 

Kbt. III. rész 115. § (1) bek.  Meghívásos 2019.06 hó 

2. TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 

„Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése” 

  

 
 

Kbt. III. rész 115. § (1) bek.  Meghívásos 2019.06 hó 
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VI. NAPIREND: 
TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
közbeszerzési feladat lebonyolítására beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a közbeszerzés lebonyolítási feladatok elvégzésére 
beérkezett mind a 3 ajánlat, Javasolja, a legalacsonyabb ajánlattevő elfogadását, vagyis a Proment 
Consulting Kft.-t. 

 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérsés és  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek 
megőrzése pályázat közbeszerzési feladat lebonyolítására beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos döntésével 
kapcsolatos határozati javaslat elfogadását, melyre név szerinti szavazást rendel el és ennek levezetésére 
felkéri a jegyzőt. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző névsor szerint szólítja a képviselőket. (A 
névszerinti szavazás eredménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

21/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
közbeszerzési lebonyolító feladatainak ellátása 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő a TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 
Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat közbeszerzési 
lebonyolító feladatainak elvégzésével megbízza a Proment Consulting Kft. 
Szolnok, Füst Milán utca 3. 

A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő 
összegbruttó 1.092.200,- Ft 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a 
szerződés aláírására. 

Határidő: 2019. március 31. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Proment Consulting Kft. Szolnok, Füst Milán utca 3. 
4. Irattár 
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VII. NAPIREND: 
TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázathoz 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátással kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére is beérkezett a 
3 árajánlat, Javasolja, az alacsonyabb ajánlattevő elfogadását, vagyis Pálintás Isván egyéni vállalkozót 
bízza meg. 

 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérsés és  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek 
megőrzése pályázat műszaki ellenőr kiválasztása kapcsolatos határozati javaslat elfogadását, melyre név 
szerinti szavazást rendel el és ennek levezetésére felkéri a jegyzőt. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
névsor szerint szólítja a képviselőket. (A névszerinti szavazás eredménye a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

22/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
műszaki ellenőr kiválasztása 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő a TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 
Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat műszaki 
ellenőri feladatok elvégzésével megbízza a Pálinkás István egyéni vállalkozót 
Szolnok, Jókai u12. 

A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő 
összegbruttó:  1.080.000,- 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a 
szerződés aláírására. 

Határidő: 2019. március 31. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Pálinkás István ev. Szolnok, Jókai u. 12 
4. Irattár 
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VIII. NAPIREND 
Óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának meghatározásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 Kozák Ferencné alpolgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Kozák Ferencné alpolgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés 
nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: 
Varga  Márta képviselő tag kérdése: A beiratkozáshoz elég szokott lenni ez a két nap? 
 
Kozák Ferencné alpolgármester válasza: Igen. 
 
Németh Lajos képviselő tag kérdése: Igaz, nem ide tartozik, de szeretné megkérdeni, hogy lehet-e tudni, 
hány iskoláskorú gyereket visznek-e el másik településre iskolába? 
 
Kozák Ferencné alpolgármester válasza: Jelenleg 32 gyermek iskolaérett, ebből 8 gyereket visznek el 
másik településre iskolába. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az Óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának 
meghatározásáról szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
23/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának meghatározására 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján az 
óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontját 2019. április 29-30 napokban határozza meg. 
Felhívja az óvodavezető figyelmét, hogy a beiratkozás időpontjának közhíreléséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2019. április1. 
Felelős: Kozák Ferencné óvodavezető 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László  helyettesítő jegyző 
3. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde  
4. Irattár 
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IX. NAPIREND 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének megbízása /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Németh Lajos képviselő bejelenti személyes érintettségét. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait döntsön arról, hogy kizárja-e Németh Lajost a 
döntéshozatalból, melyet szavazásra bocsát. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett  
meghozta az alábbi határozatot. 
 
 

24/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Németh Lajos döntés hozatalból való kizárásáról 
 

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Németh 
Lajos képviselő tagot a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja. 

 
(Németh Lajos képviselő tag elhagyja a termet, ennél a napirendnél nem vesz részt a döntéshozatalban.) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 
a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre két pályázat érkezett. 
A szakmai bizottság véleménye, hogy az Önkormányzat Németh Lajos pályázót bízza meg a vezetői 
feladat ellátásával, mivel minden feltételnek megfelelt. A másik pályázó a meghallgatáson nem jelent 
meg, sok szempontnak nem felelt meg. 
Mivel a pályázó nem kérte a zárt ülés tartását, ezért nyílt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatos határozati javaslatot, melyet szavazásra 
bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
 

25/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének megbízása 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, munkáltatói jogkörében eljárva a 
következő döntést hozta meg. 
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A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői, igazgatói, magasabb vezetői 
munkakör betöltésére vonatkozó pályázatát eredményesnek nyilvánítja. 
 
Németh Lajos (született: Kengyel, 1954. 05. 19., anyja neve: Bakos Mária) Kengyel, Petőfi 

út 7. szám alatti lakost, mint közalkalmazottat, a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 

Könyvtár intézmény igazgatói feladatainak ellátásával, 

2019. április 01-től 2024. március 31-ig határozott időre 

megbízza. 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) alapján 
havi illetményét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Kjt. szerinti G17 alapbesorolása 355.400.-Ft. 
Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezetői pótlék  
 a pótlékalap (20.000.-Ft) kettőszáz %-a 40.000.-Ft. 
Kulturális illetménypótlék 
 a pótlékalap (20.000.-Ft) egyszázhetvennégy %-a 34.800.-Ft. 
Illetménye összesen 430.200.-Ft. 
azaz Négyszázharmincezer-kettőszáz forint. 

 
 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Értesülnek:   1.) Németh Lajos Kengyel, Petőfi. út 7. 

2.) Képviselő-testület tagjai Helyben 
  3.) Dr. Bartók László jegyző 
  4.) Kengyeli Polgármesteri Hivatal  
  5.) Irattár 
 

(Németh Lajos visszatért a terembe.) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette Németh Lajossal a Képviselő-testület döntését, egyútal gratulált 
kinevezéséhez. 
 
X. NAPIREND 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
/írásban/ 
Előadó: Németh Lajos intézményvezető 
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Németh Lajos intézményvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 
elkészítette a 2018. évi könyvtár beszámolót, valamint a közművelődési beszámolót. A könyvtári 
beszámolót a  Megyei Könyvtárhoz kell felterjeszteni. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár 2018. évi könyvtári és közművelődési beszámolóit. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta 
az alábbi határozatot. 

 
26/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi könyvtári és közművelődési 
beszámolóinak elfogadása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
2018. évi könyvtári és közművelődési beszámolóit a mellékletek szerinti részletezettséggel elfogadja. 
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Németh Lajos intézményvezető 
 
Értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
4. Irattár 

 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi könyvtári és közművelődési beszámolói a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
XI. NAPIREND 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadása 
/írásban/ 
Előadó: Németh Lajos intézményvezető 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Németh Lajos intézményvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
2019. évi könyvtár munkatervét és a közművelődési munkatervét is külön-külön készítette el. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár 2019. évi könyvtári és közművelődési munkaterveit. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
27/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi könyvtári és közművelődési 
munkaterveinek elfogadása 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
2019. évi könyvtári és közművelődési munkaterveit a mellékletek szerinti részletezettséggel elfogadja. 
 
Határidő: 2019. március 31. 
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Felelős: Németh Lajos intézményvezető 
 
Értesül: 
 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
4. Irattár 

 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi könyvtári és közművelődési munkatervei a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
XII. NAPIREND 
A Kengyel, Kossuth út 139. szám alatti Egészségház elnevezésével kapcsolatos döntés /szóban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 
Nagy Szilárd polgármester szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy régóta szerette volna elődje 
édesapjáról elnevezni az egészségházat. Többen is elismerően beszélnek Dr. Czédli Gyula orvos 
munkájáról. Az előző polgármester úr az egészségház pályázatának az előkészítében részt vett, még az ő 
idejében nyerte el a település a pályázatot. Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy alapító okirat 
módosítást nem igényel a névváltoztatás, kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa javaslatát. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Dr. Czédli Gyula a település első háziorvosa volt. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
Varga Márta kéviselő tag: Szeretné javasolni, hogy az egészségház új felirata normális legyen, amit nem 
kell változtatni évente. 
 
Nagy Szilárd polgármester Jó minőségű és olcsóbb költségvetésű táblát szeretne készítetni. 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kengyel, Kossuth út 139. szám alatti 
Egészségház elnevezéséről szóló szóbeli előtejesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
28/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyel, Kossuth út 139. szám alatti Egészségház elnevezéséről 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. április 1-től a Kengyel, 
Kossuth út 139. szám alatti Egészségházat Dr. Czédli Gyula Egészségháznak nevvezzék el. 
 
Határidő: 2019. április 1. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Értesül: 
 

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



27 

3. Irattár 
 
 
XIII. NAPIREND 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakör 
betöltésére Pályázat kiírásával, valamint az intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatos döntés 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
Meghívott vendég: Mezei Aranka intézményvezető 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló határozati 
javaslatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
29/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
 
Pályázat kiírása a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ 
munkakör betöltésére 
 

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kengyeli 
Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakör betöltésére 
a mellékelt pályázati feltételek szerint. 
 
Megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 
A 29/2019.(III.27.) kt. határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Ezután polgármester úr szavazásra bocsátja a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
intézményvezetőjének megbízásáról szóló határozati javaslatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
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30/2019.(III.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetőjének megbízása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 33. 
tv. 20/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Mezei Aranka (szül.: Szolnok, 1977.12.26., 
an.: Adamik Erzsébet) Kengyel, Thököly út 43. szám alatti lakost a Kengyeli Egyesített Szociális 
Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat sikeres lebonyolításáig megbízza a vezetői 
feladatok ellátásával. 
 
Munkahely címe:   Kengyel, Kossuth Lajos út 81-83. 
Munkaideje :  heti 40 óra 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) alapján havi 
illetményét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Alapilletmény G7 besorolás alapján: 155.258 Ft 
Garantált bérmínium kiegészítés: 39.712 Ft 
Munkáltatói döntés alapján járó pótlék: 10.000 Ft 
Szociális ágazati pótlék: 72.087 Ft 
Ágy melletti pótlék: 24.000 Ft 
Vezetői pótlék: 50.000 Ft 
Illetmény összesen:  351.087 Ft 
azaz háromszázötvenegyezer-nyolcvanhét forint. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Mezei Aranka Kengyel, Thököly út 43. 
4. Irattár 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Bartók László  
polgármester        helyettesítő jegyző 


