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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 23-án, 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
Pozsa Sándorné
Dr. Téglás Zoltán
Bokor László
Dékány László
Fábián Attila
Müllere Krisztián
Csank József
Mezei Aranka

az önkormányzat helyettesítő jegyzője
az önkormányzat gazdaságvezetője
rendőr ezredes – kapitányságvezető
rendőr alezredes
tű. Alezredes – parancsnok
mb. parancsnok
Kengyel KözségPolgárőrségének elmöke
Kengyel Község Polgárőrségének elnök helyettese
a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője

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.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony hozzászólása: Az óvoda bölcsőde felvételről szeretne
beszámolni. A bölcsődébe 7 fő jelentkezett, ebből 5 gyermeket tudnak elhelyezni, mivel 3 fő visszamarad
a bölcsődébe és 8 gyermeknél többet nem tudnak felvenni. Az óvodába 37 gyermek jelentekzett, így az
óvodai létszám szeptembertől 141 fő. Nagy létszámú csoportokat kell kialakítaniuk. Jelenleg 3 óvonő
hiányzik, az egyik főnek a pótlását meg kell tenni. Reméli, megoldódik az óvónő probléma, nincs elég
óvónő az országban.
Napokban nagyon sok eső esett, a lakosok az utak állapotával kapcsolatban keresték meg. Tájékoztatta
őket, hogy június végére várja az Önkormányzat a kőzúzalékot. Szeretné kérni az Önkormányzattól, hogy
a Képviselő-testület végig megy a településen és megnézi, hogy melyek azok az utak, amelyre feltétlen
kell a kőzúzalékból. Látja, hogy elég sok problémás út van.
Megyei Önkormányzattól érkezett egy levél, melyben arról tájékoztatnak, hogy minibölcsődére lehet
pályázni, felmérik az igényeket. Szeretnének majd pályázni.
Szabadság úton nagyon sok veszélyes fa van és kéri, hogy vizsgálják meg ezeket. Erre feltétlen oda kell
figyelni. Nem szeretné, ha ebből balesett lenne.
Az Áchim út kisközén borzalmas állapotok vannak. Közlekedni nem lehet, amikor van egy nagyobb eső.
Valamilyen megoldást kell keresni.
További kérdés és javaslat nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel,
hogy a testület még nyolc napirendi pontot tárgyaljon meg az alábbi sorrend szerint.
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné alpolgármester
2. Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Téglás Zoltán r. ezredes – kapitányságvezető
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3. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Dékány László tű. alezredes - parancsnok
4. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi szakmai beszámolója
Előadó: Fábián Attila mb. parancsnok
5. Tájékoztató a Kengyeli Polgárőrség munkájáról
Előadó: Müller Krisztián elnök
6. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi munkaterve
Előadó: Mezei Aranka intézményvezető
7. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi munkájáról
Előadó: Mezei Aranka intézményvezető
8. Beszámoló a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
9. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsődében fizetendő térítési díj meghatározásáról szóló
rendelet
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
10. A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt pályázat
projektmenedzserének kiválasztása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
11. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné óvodavezető

12. A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt
pályázatba bevont önkormányzati épületekről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
13. Pályázat orvosi eszköz beszerzéséről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
14. Pályázat Önkormányzati fejlesztésről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
15. A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
16. A TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat
kivitelezésére ajánlat kéréséről szóló döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
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Zárt ülés:
1. Kengyel, Erdő utca 38. szám alatti szociális bérlakás bérlő kijelölésére
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
2. Kengyel, József Attila út 56. szám szociális bérlakás bérlő kijelölésére
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
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 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
35/2019.(V.23.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés a.)
pontjában foglaltak szerint a zárt ülés 1. és a 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
Kozák Ferencné alpolgármester
2. Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Téglás Zoltán r. ezredes – kapitányságvezető
3. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Dékány László tű. alezredes - parancsnok
4. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi szakmai beszámolója
Előadó: Fábián Attila mb. parancsnok
5. Tájékoztató a Kengyeli Polgárőrség munkájáról
Előadó: Müller Krisztián elnök
6. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi munkaterve
Előadó: Mezei Aranka intézményvezető
7. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi munkájáról
Előadó: Mezei Aranka intézményvezető
8. Beszámoló a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
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9. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsődében fizetendő térítési díj meghatározásáról
szóló rendelet
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
10. A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt
pályázat projektmenedzserének kiválasztása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
11. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné óvodavezető
12. A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt
pályázatba bevont önkormányzati épületekről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
13. Pályázat orvosi eszköz beszerzéséről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
14. Pályázat Önkormányzati fejlesztésről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
15. A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
16. A TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése
pályázat kivitelezésére ajánlat kéréséről szóló döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
Zárt ülés:
1. Kengyel, Erdő utca 38. szám alatti szociális bérlakás bérlő kijelölésére
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
2. Kengyel, József Attila út 56. szám szociális bérlakás bérlő kijelölésére
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
I. NAPIREND:
Két ülés közötti tájékoztató /szóban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Nagy Szilárd polgármester úr a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt
Képviselő-testületet:
A Képviselő-testület utolsó rendes ülését 2019. március 27-én tartotta.
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Március 28- án Kecskeméten részt vett egy polgármesteri fórumon, melynek témája a felzárkóztatási
uniós program volt. Lehetőség van közvetlenül Brüsszelben pályázni a teljes belterületi úthálózat
leaszfaltozására, kikerülve ezzel a magyar bürokrácia útvesztőit.
Március 29-én Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő társaival egyeztetést folytatott az előttük álló
rendezvényekkel kapcsolatban.
Április 1-én a MÁK helyszíni ellenőrzést tartott a bölcsődében, mely mindent rendben talált.
Szintén e napon valamennyi kengyeli háztartáshoz eljutatta a Víziközmű-társulat részletes tájékoztatóját
az elszámolási eljárásról kapcsolatban.
Április 2-án megtartották a Dr. Czédli Gyula Egészségház névadó ünnepséget.
Április 3-án a brüsszeli pályázathoz benyújtotta a teljes úthálózat tervdokumentációit.
Április 4-én rendkívüli testületi ülést tartottak.
Április 5-én a kivitelező 50% os készültségi fokra jelentette az idősek otthona nappali szárnyának
építését.
Április 8-án Dr. Vincze Gyula ügyvéd úrral konzultált a folyamatban lévő peres ügyekkel kapcsolatban.
Április 9-én helyszíni bejáráson vett részt az új piacon és tájékoztatta a piacfelügyelőt a várható
menetrenddel kapcsolatban.
Április 10-én a turisztikai pályázattal kapcsolatban tartottak helyszíni egyeztetést Pálinkás István
mérnökkel és munkatársaival. Meghatározták, hogy az egykori kisiskola jobb szárnyát újítják fel és ott
alakítják ki a fotolabort és a közösségi teret.
Április 11-én Dr. Kozma Katalinnal és Dr.Feledi Józseffel a Magyar Falvak pályázat kapcsán az
Egészségházban konzultáltak és benyújtották az eszköz igényeiket, melyre pályázni szeretnének.
Április 12-én a Lenerg Ügynökséggel egyeztetett az energetikai pályázattal kapcsolatban, megállapodtak,
hogy miután a testület kijelöli azt az épületet, melyet az iskola helyett szeretne fejleszteni, azonnal
elkezdődik a pályázat aktualizálása.
Április 15-én részt vett a Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet ülésén, ahol többek között
döntés született arról, hogy a varrodát átveszi a szövetkezet.
Április 16-án a kengyeli ivóvízminőség-javító program kapcsán helyszíni bejáráson vett részt a TRV Zrt.
munkatársaival. A közbeszerzési eljárás kiírására a nyáron kerül majd sor.
Április 17-én konzultált a Lengyel testvértelepülésünk új vezetésével, akik kifejezték azon szándékukat,
hogy szeretnék tovább ápolni és fenntartani a két település idén nyolcéves kapcsolatát.
Április 18-án Gémesi Györggyel a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökével tárgyalt
a Magyar Falvak Programról és a közvetlenül Brüsszelbe benyújtható pályázatokról.
Április 23-án a TRV Zrt. munkatársai tájékoztatták arról, hogy a kengyeli kamionmosó súlyosan
szennyezte a hálózatot, így a bírság fizetése mellett kilátásba helyezték a mosó bezárását. Ez egyébként e
héten hétfőn meg is történt, lekapcsolták a hálózatról és visszavonták a befogadó nyilatkozatokat is.
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Április 24- én szintén a szennyezés kapcsán úgynevezett szennyezőanyag kibocsátási terv készítésére
hívta fel figyelmüket a hatóság, ezt a TRV Zrt. munkatársaival közösen végezik és a június 30-ai
határidőig be is nyújtják.
Április 25-én a Víziközmű- társulat zárását készítették elő a könyvelő irodával.
Április 26-án képviselőtársaival véglegesítették a Kengyelfutás programjait.
Április 30-án tovább folytatódott az egyeztetés a TRV Zrt. munkatársaival a szennyezés mentesítési
tervvel kapcsolatban. Itt megállapodtak, abban hogy a cég segítséget nyújt a három legkritikusabb utca
helyreállításában, valamint egy nagy teljesítményű aggregátorral és egy víztartállyal támogatja a
Kengyelfutást.
Szintén a napon lezajlott a Gitt 1 Let együttes Majálisa.
Május 2-án a Vasvári úton lakossági megkeresésre felmérték az út állapotát. A lakosság vállalta, hogy
leengedi a vizet a kátyúkból, illetve kérték, hogy az árkok kialakításában nyújtsanak segítséget.
Május 3-án tovább folytatódott az egyeztetést Kecskeméten a közvetlenül Brüsszelben benyújtandó,
úgynevezett felzárkóztatási programmal kapcsolatban.
Május 6-án a hirtelen lezúduló eső miatt hat helyen kezdték meg a szivattyúzást. Azonnali megoldást
kíván az Áchim kisköz állapota.
Május 7- én Varga József Rákócziújfalu polgármestere volt a vendége, aki partneri megállapodást kínált a
nyertes LIFE pályázatuk kapcsán.
Május 8- án a szélmalom speciális rekonstrukciójával kapcsolatban három ácsmestert fogadott a
helyszínen az ország különböző pontjairól.
Május 9-én köszöntötték az édesanyákat az idősek otthonában.
Május 13- án elkészült az orvosok végleges eszközlistája, melyekre a Magyar Falvak Program keretében
kívánnak pályázni. Ezt egyeztette két kolléganőjével.
Május 14- én a LIFE pályázat nyitórendezvényén Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte
önkormányzatunkat.
Május 15-én az Agrovill Kft. ügyvezetőjével tárgyalt annak kapcsán, hogy a kamionmosó szennyvíz
befogadása újra megoldódjon, ezáltal a 14 fő kengyeli munkavállaló munkahelyen megmaradjon.
Május 16-án Dr. Vincze Gyula ügyvéd úrral készítették el a Kúria részére a felülvizsgálati kérelmet.
Ebben kérték, hogy a Kúria vizsgálja felül és semmisítse meg a másodfokú bíróság ítéletét.
Május 20-án tárgyalt az elektromos áram költségeinek csökkentéséről a közintézményeket illetően azzal a
céggel, mely tavaly segített a gázszámlák jelentős mérséklésében. A számlák és a fogyasztó helyek
felülvizsgálata jelenleg is tart.
Május 21- én a piac műszaki átadása kezdődött el. A hiányosságokra jegyzőkönyvben utasította a
műszaki ellenőr a kivitelezőt. A piacteret még 2014- ben kezdték el tervezni, az akkori költségek szerint
nettó 95 millió forintra árazták be. Ehhez képest rá 5 évvel később valósult meg a beruházás, fele
annyiból, jelentősen csökkentett műszaki tartalommal.
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Május 22-én részt vett a református templom fejlesztési elképzeléseinek bemutatásánál. Viski Lator
Elemér az önkormányzathoz is írt levelet, melyben 600 ezer Ft támogatást kér.
Május 23- án lezajlott a Piactér ünnepélyes átadása, majd ezt követően a szavazatszámláló bizottságok
tagjai tettek esküt előtte.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás
mellett elfogadta.

36/2019.(V.23.) Kt.
Határozat
Két ülés közötti beszámolóról
Kengyel Községi
elfogadja.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

két

ülés

közötti

beszámolót

II. NAPIREND:
Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről /írásban/
Előadó: Dr. Téglás Zoltán r. ezredes – kapitányságvezető
(a beszálmoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Téglás Zoltán r. ezredes - kapitányságvezető ismertette a beszámolót, szóbeli kiegészítésként
elmondja, hogy a Kengyel vonatkozásában lopás bűncselekményt 2018-ban 20, 2017-ben 6 esetben
regisztráltak, melyekből 2018. évben 19, 2017. évben 2 volt a lakásbetörések száma. Azért ilyen sok a
lakásbetörések száma 2018. évben, mert 2017. nyarán a Kengyeli Egyesített Szociálális Intézményben
történt büncselekmény során 18 sértet volt, vagyis amikor az Otthonból elvitték a pénzt, ez az eljárás
tavaly évben került befejezésre. A településen a 100 ezer főre jutó bűncselekmények száma a Központi
Statisztikai Hivatal legutóbbi lakónépességi adatait figyelembe véve a 2017. évi 819-ről 896-ra nőtt.
Kengyel közbiztonsági szempontból továbbra is egy nyugodt település. A kiemelten kezelt
bűncselekmények megoszlása Kengyel vonatkozásában testi sértést 2018. évben 4 esetben, míg 2017-ben
2 esetben regisztráltak. Ebből 4 volt súlyos testi sértés. A garázdaságok száma a 2017. évi 1-ről 0-ra
csökkent. A Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018. évben 204 esetben indult tulajdon elleni
szabálysértés miatt eljárás, 2017. évben pedig 252 esetben. Ezen a területen is csökkenés történt. Kengyel
vonatkozásában 2018. évben 5 esetben, 2017-ben pedig 10 esetben indult tulajdon elleni szabálysértés
miatt eljárás. Kengyel község illetékességi területén 2018. évben 2 személysérüléses közúti közlekedési
baleset történt. Illegális migráció vonatkozásában bűncselekmény nem vált ismerté, illetékességi
területen. Rendszeresen hajtanak végre mélységi migrációs ellenőrzéseket a főközlekedési útvonalainkon,
a pályaudvarokon, illetve szállásadó helyeken. 2018. évben jelentősen csökkent az elvezénylés a déli
határszakaszra. Korábban elég nehéz volt az intézkedés azon gépjárművek kapcsán, akik a
forgalomkorlátozást nem tartották be, de szakmaiprotokoll alapján most már mérlegek alapján el tudnak
járni. Ezzel kapcsolatban nagyon sok helyszíni bírságot kiszabtak már. Kengyel község területén 3
alkalommal felügyeleti biztosítással hajtották végre a rendezvények biztosítását, a helyi Polgárőr
egyesülettel kiválóan együttműlödve zökkenőmentesen. Szabálysértésnél 5 %-os csökkenés mutatkozott.
Az Önkormányzatok felé küldött kérdőívet egyre több önkormányzat tölti ki. Megköszöni a pozitív
értékelést önkormányzatunknak.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné alpolgármester: Megköszöni a törökszentmiklósi rendőrségnek, hogy vigyáznak a
Kengyel telepüklésére. A lakosoknak a biztonsági érzete az nagyon fontos. A Kossuth úton nagyon nagy
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a kismotorral való randalírozás, ennek megakadályozásában szeretne segítséget kérni. Mivel hamarosan
vége a tanításnak, a nyár folyamán nagy valószínűséggel egyre több fiatal lesz, akik sajnos részt vesznek
ebben. Megköszöni a rendőrség munkáját.
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester Dr. Téglás Zoltán kapitányságvezetőnek megköszöni a rendőrség eddig
végzett munkáját és további eredményes munkát kíván.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
37/2019.(V.23.) Kt.
Határozat
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
Kengyel
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót e l f o g a d j a .
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Irattár

III. NAPIREND:
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről /írásban/
Előadó: Dékány László tű. alezredes - parancsnok
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dékány László tű. alezredes - parancsnok ismertette az írásos beszámolót, szóbeli kiegészítésként
elmondja, hogy a Szolnoki Tűzoltóság területén 24 település van. Felügyelik a törökszentmiklósi ÖTP-t,
valamint az ÖTE-ket is. Kitűzték célul a lakosságok tájékoztatását a szabadtéri tűzesetekkel kapcsolaban.
A tűzesetek nagy részét a szabadtéri tűzesetek okozzák. Tavaly újra kellett kötni az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületeknek az együttműködési megállapodásukat. Új szempontok jöttek be a rendszerbe, a régiek
már nem feleltek meg az előírásoknak, és itt a kategóriákban történtek változások. A kengyeli Önkétes
Tűzoltó Egyesület a II. kategóriában volt, de vissza lett minősítve III. kategóriába.
A tűzesetek száma 20%-kal csökkent, a műszaki mentések száma viszont emelkedett. A beszámolóban
látszik, hogy 2018-ban tűzesetről 445 esetben jött jelzés, de ebből csak a valós beavatkozás 210 volt, tehát
192 téves jelzés volt. Kengyelen két esetben volt kint a Szolnoki Tűzoltóság.
2019. évre ugyanazokat a feladatokat tűzték ki, mint 2018-ra.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné alpolgármester asszony: A KÖTE vezetője másik munkahelyre ment, és ezért kevesebb
időt tud ezzel tölteni. Keresik a megoldást, hogy visszakerüljenek a régi helyükre. Fiatalok kellenének az
egyesületbe, akiknek lenne idejük és aki vezeti a tűzoltóautót. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az
esőzéskor a szivattyúzásnál tud segíteni.
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
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Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018.
évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.

38/2019.(V.23.) Kt.
Határozat
A Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2018. évi tevékenységéről készült beszámolót e l f o g a d j a .
Felelős:
Határidő:

Nagy Szilárd polgármester
azonnal

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

IV. NAPIREND:
A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi szakmai beszámolója /írásban!
Előadó: Fábián Attila mb. parancsnok
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy nagy öröm az Önkormányzat számára is, hogy a pénzügyi
elszámolás megoldódott és most már nyugodt légkörben tudnak együttműködni.
Fábián Attila mb. parancsnok: Ismertette a beszámolót, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy nagyon jó
mederbe került az Önkormányzattal a kapcsolatuk, amit igért Kengyel, vagyis a félreértés az rendeződött
és azóta már többször is utalta a támogatást a kengyeli Önkormányzat a Önkormányzati Tűzoltóságnak,
amit az igértek azt teljesíti a Kengyel Önkormányzata. Megköszöni az Önkormányzat hozzáállását, illetve
a támogatási összeget, amit egyébként is vállalt.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Varga Márta képviselő tag kérdése: Ha tűzgyújtási tilalom ellenére is valaki éget, az hova kell bejelenteni,
feljelenteni?
Fábián Attila mb. parancsnok válasza: Ha észlelték a tűzet, akkor a 112 telefonszámon lehet jelezni.
Varga Márta képviselő tag kérdése: Ha tűzgyújtási tilalom van, akkor a saját kertjében sem égethet?
Fábián Attila mb. parancsnok válasza: A tűzgyújtási tilalom az a külterületeken lévő helyekre vonatkozik,
ezek pontosan meg vannak határozva. Például vasúti töltések, árterületek, gátak, erdők és erdősávok
környéke stb.
Dékány László tű. alezredes válasza: Szeretné kiegészíti az előbbi választ. Alapvetően nem szabad égetni
sehol sem, Önkormányzati rendelet szabályozza, hogy mikor lehet. Ebben a rendeletben szabályozva van,
hogy mikor lehet kerti hulladékot égetni, a nyári időszak ebből ki van hagyva.
Fábián Attila mb. parancsnok válasza: A környezetvédelmi törvény tiltja a tűzgyújtást, illetve a helyi
önkormányzat szabályozhatja.
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További kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság 2018. évi szakmai beszámolóját.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
39/2019.(V.23.) Kt.
Határozat
A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi szakmai beszámolójáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság 2018. évről készült szakmai beszámolót e l f o g a d j a .
Felelős:
Határidő:

Nagy Szilárd polgármester
azonnal

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

V. NAPIREND:
Tájékoztató a Kengyeli Polgárőrség munkájáról /írásban/
Előadó: Müller Krisztián elnök
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Müller Krisztián elnök ismertette a beszámolót, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az egyesület
elhelyezésével vannak problémák, szeretnék, ha minél hamarabb megoldódna. Jelen esetben 4
mellékhelységben vannak elszállásolva, ez nonszensz dolog. Az egyesületi tagok közül páran ki akarnak
lépni, mert azt látja, hogy az Önkormányzat az együttműködési megállapodásban leírtakat nem teljesíti. A
másik dolog pedig az anyagi támogatás. Örülnek neki, hogy kapnak támogatást az Önkormányzattól, de
ez sajnos a havi költséget nagyon leszorítja. Nagyon nezéz helyzetben vannak. Rengeteget dolgoznak
azért, hogy mindenki nyugodtan tudja élni a mindennapi életüket. Fél, hogy az egyesület tagjai elfogynak.
Nagy Szilár polgármester elmondja, hogy nem az Önkormányzat szándékán múlik, hogy hol van
elhelyezve az egyesület. Semmiféle negatív megkülönböztetés nincs a civil szervezetek között. Sajnos az
önkormányzat lehetőségei is behatároltak. Egyik beszélgetésük során jelezte az Önkormányzat, hogy a
Magyar Falvak programban megpróbálják a parókiát kialakítani közösségi hellyé. Az egy végleges
megoldás lenne. Ha a Kengyeli Egyesített szociális Intézmény nappali szárnya elkészül, ennek az átadása
nyáron lesz, akkor a jelenlegi családsegítő szolgálat átköltözik az új épületbe és ott felszabadul egy hely,
amit a Polgárőr Egyesület használhat.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás:
Németh Lajos bizottsági tag: A jelenlegi családsegítő szolgálat épületének is van egy fenntartási költsége.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Ahhoz, hogy az egyesület ezt az épületet használni tudja, kell majd egy
testületi döntés majd akkor a fenntartási költséget is megnézik.
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Kozák Ferencné alpolgármester asszony: Javasolja, hogy amikor a családsegítő szolgálat jelenlegi épülete
felszabadul, akkor kellene minden civil szervezettel egy megállapodást kötni, hogy mik azok a feltételek,
amivel az Önkormányzat tudja biztosítani a helyet.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Amikor a helység használata előtt, meg kell beszélni mi az amit a
Képviselő-testület tud vállalni és mi az amit a Polgárőr Egyesület.
Oravecz Mihály képviselő tag: Elnök úr tud arról egy kimutatást csinálni, hogy ott gyakorlatilág hány órát
vesznek igénybe, áramot, vizesblokk.
Müller Krisztián elnök: Nagyon minimális áramot, vizet használnának. A gáz is azért kell, hogy ne
fagyon el télen a vízcsapp.
Csabainé Bártfai Margit képviselő-tag: Támogatni kell a Községi Polgárőrséget, mindenféleképp meg
kell beszélni, semmiképp nem szabad elutasítani.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony: Minden civil szervezettel át kell beszélni, hogy az
Önkormányzat mit tud biztosítani és erről egy megállapodást kell kötni. Ne mondja egyik civil szervezet
sem, hogy nem támogatja az Önkormányzat Őket, mert a gáz és a villany is támogatás.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony: Hétköznap esténként is lehet a Polgárőröket látni a faluban.
Mezei Aranka intézményvezető: A Polgárőr Egyesületre mindig lehet számítani.
Nagy Szilárd polgármester kéri Müller Krisztián elnök uratm jelentse be a Polgárőr Egyesületnek, hogy
igéretet kaptak a helyiségükre vonatkozóan.
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester befogadja.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kengyeli Polgárőrség munkájáról szóló
beszámolót, és amennyiben önkormányzati tulajdonú épület felszabadul, a Kengyeli Polgárőr Egyesület
az épületet használhatja, melyet a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalni.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
40/2019.(V.23.) Kt.
Határozat
A Kengyel Községi Polgárőrség 2018. évi munkájáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel Községi Polgárőrség
2018. évi munkájáról szóló beszámolót e l f o g a d j a .
Felelős:
Határidő:

Nagy Szilárd polgármester
azonnal

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Irattár
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VI. NAPIREND:
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi munkaterve /írásban/
Előadó: Mezei Aranka intézményvezető
(a munkaterv a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Mezei Aranka intézményvezető ismertette a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi
munkatervet, szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kengyeli Egyesített Szociális Inézmény 2019.
évi munkatervét.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
41/2019.(V.23.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített
Szociális Intézmény 2019. évi munkatervét a melléklet szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
Irattár

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi munkaterve a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

VII. NAPIREND:
Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi munkájáról /írásban/
Előadó: Mezei Aranka intézményvezető
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Mezei Aranka intézményvezető ismertette a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi
munkájáról szóló beszámolót, szóbeli kiegészítésként elmonja, hogy helyi szinten megkapnak mindent,
ami a működésükhöz szükséges, amit nagyon muszály azt kicserélik az Intézményben, de nagy
beruházásra és felújításra tavaly sem volt lehetőség. Sajnos pályázat Idősek bentlakásos Otthonára, sem
eszköz beszerzésre még nem volt, amióta intézményvezető. 22 ellátottból 5 teljesen fekvő, 3 fő nem
használ a mozgásához semmilyen eszközt és 3 fő kerekesszéket használ. Attól függetlenül, hogy
szerényes körülmények között működnek, a sorban állók száma növekszik. Elismerő e-mailakat is
szoktak kapni, hiszen nagyon családias a hangulat. Mint magánszemély részt szokott venni országos
adományozásokban és ezt kihasználva tavaly évben TV-ket, betegágyat, éjjeliszekrényeket,
kerekesszéket, segédeszközöket, technikai eszközöket, két elektromos ágyat tudot szerezni az
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Intézménynek. Önkormányzattal maximális az együttműködés. Sajnos esőzés esetén folyamatosan
beáznak az ablakok, nem szigeltelt. Az intézmény elektromos vezetékelése nem megfelelő.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólások és kérdések:
Varga Márta testületi tag: Nagyon szépen köszöni az Intézmény dolgozóinak a munkáját. Azt tapasztalta,
hogy hozzátartozója nagyon szeretett az intézményben lakni.
Mezei Aranka intézményvezető: Az intézmény dolgozói szerény körülmények között dolgoznak, de
szívvel, lélekkel.
Németh Lajos testületi tag: Elismerése az Egyesített Szociális Intézmény dolgozói munkája iránt, mivel
lelkiismeretesen látják el feladataikat. Az ott dolgozók létszában lát veszélyt.
Oravecz Mihály testületi tag: Polgármester úrnak szeretné mondani, hogy tudja, hogy évek óta próbléma
és napi szinten látta az Intézményt, hogy mivel küzdenek, de tényleg ami a legkardinálisabb az az
elektromos vezeték, a hálózat. Azt szeretné kérni, hogy csak a villamos vezetékelésre, áthuzásra, meg az
érintésvédelemre kérjenek árajánlatot egy vállalkozótól.
Mezei Aranka intézményvezető: Kaptak már árajánlatot az intézmény fenti részére, de 1,2 millió forintba
kerülne.
Guttyán Edina testületi tag kérdése: Mint a család- és gyermekjóléti szolgálat dolgozójaként több nap
szabadsággal rendelkezik, szeretne eyszerre több időre, szabadságra elmenni, erre az időszakra a
helyettesítését, hogyan lehetne megoldani?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményen belül kell ezt a
helyettesítést megoldani.
Mezei Aranka intézményvezető válasza: Ő lenne a helyettesítője, az ő és a családsegítő munkája együtt
nagyon sok több héten keresztül mindkettőt ellátni, a határidők rövidek és azokat be kell tartani. A
helyettesítésért neki nem jár fizetés. Arra gondolt, hogy Tiszatenyő Család- és gyermekjóléti szolgálattal
megpróbálja felvenni a kapcsolatot és onnan segítséget kérni.
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2018.
évi munkájáról szóló beszámolót.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
42/2019.(V.23.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített Szociális
Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló
beszámolót e l f o g a d j a .
Határidő: azonnal
Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Irattár
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VIII. NAPIREND
Beszámoló a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést.
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő- testületnek.
Guttyán Edina bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság a 2018. évi zárszámadásról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás:
Kozák ferencné alpolgármester: Az elmúlt évben a böldsőde úgy működött, hogy az óvoda
költségvetéséből biztosították a dologi kiadásokat és ebből alkalmazták a kigyermek gondozó bérét
novembertől pedig a dajkának a bérét is, ezért az intézménynek megtakarítása egy kicsit kevesebb. Az
elmúlt évben úgy alakították ki a minibölcsődét, a kerítést és az össes beszerzést, ami történt a
minibölcsődében, azt is mind az óvoda költségvetéséből valósították meg, mivel pályázni nem tudtak. A
Napsugár Művészeti Modellóvoda és minibölcsődében ellenőrzést tartott a Magyar Államkincstár, a
Kormányhivatal, ÁNTSZ és NÉBIH, majd az Óvodai szakfelügyelő is fogja ellenőrzni az intézményt.
Próbálják a hiányosságokat pótolni. Szeretné megköszöni a gazdaságvezetőnek az elmúlt évben nyújtott
segítséget, jól tudtak együtt működni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet
szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az
alábbi rendeletet.

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
1.§ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018.évi zárszámadását a
883.276 ezer Ft bevétellel és 853.902 ezer Ft kiadással hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.
(1) Kiadásokon belül:
1.
2.
3.
4.
5.

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség
Dologi kiadások
Egyéb működési célú támogatások
Ellátottak juttatásai (segélyek)
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319.753 ezer Ft
53.873 ezer Ft
195.933 ezer Ft
8.153ezer Ft
21.923 ezer Ft

6.
7.
8.
9.

Felújítási kiadásait
Beruházási kiadásait
Egyéb felhalmozási kiadásait
Finanszírozási kiadásait

0 ezer Ft
67.308 ezer Ft
0 ezer Ft
11.122 ezer Ft

(2) Működési célú bevételek és kiadások 2018. évi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.évi mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(4) A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2018.évi teljesítését az 1/a- e
mellékletek szerint fogadja el.
2.§ Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Községi Önkormányzat:
Kengyeli Polgármesteri Hivatal:
József Attila Művelődési ház és Könyvtár:
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény:
Napsugár Művészeti Modell Óvoda bölcsőde:

232.305.110 Ft
2.376.471 Ft
15.145.897 Ft
389.499 Ft
136.671 Ft

3.§ (1) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak összegét
2.369.212.501 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eredmény kimutatását a 4. melléklet
szerint.
4.§ A 2018.évben nyújtott közvetett támogatásokat 1.916.604 Ft összegben hagyja jóvá, az 5. melléklet
szerint.
5.§ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi ténylegesen betöltött létszámkeretét összesen és
intézményenként az alábbiak szerint fogadja el.
Községi Önkormányzat:

120 fő

10. ebből közfoglalkoztatotti létszám:

102 fő

Kengyeli Polgármesteri Hivatal:

11 fő

József Attila Művelődési ház és Könyvtár:

3 fő

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény:

19 fő

Napsugár Művészeti Modell Óvoda

19 fő

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a módosított 1/2018.(II.15.)
önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018 évi költségvetésére - hatályát veszti.

K e n g y e l, 2019. május 23.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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Indokolás
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendeletéhez
1.§-hoz
Kengyel Község Önkormányzatának 2018. évi pénzforgalmi bevételét és kiadását tartalmazza, az
Államháztartási törvényben előírt részletezettséggel, a kötelező mellékletek felsorolásával.
2.§-hoz
Az önkormányzat és az intézmények maradványainak jóváhagyása.
3.§-hoz
Kengyel Község Önkormányzatának 2018.december 31-i vagyoni helyzetét a vagyonban bekövetkezett
változásokat és az eredmény kimutatásokat tartalmazza
4.§-hoz
Kengyel község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatásokat tartalmazza
5.§-hoz
Az önkormányzat és intézményeinek ténylegesen betöltött létszámának jóváhagyása.
6.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
Kengyel, 2019. május 23.

Nagy Szilárd

Dr. Bartók László

polgármester

helyettesítő jegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásról szóló
5/2019.(V.24) önkormányzati rendelethez

1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
A önkormányzat zárszámadási rendeletében számot ad a 2018. évi költségvetésben megtervezett
feladatok végrehajtásáról.

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon
követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget
teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

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

Kengyel, 2019. május 23.

Nagy Szilárd
polgármester

A 5/2019.(V.24.) Ör. mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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IX. NAPIREND
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsődében fizetendő térítési díj meghatározásáról szóló
rendelet /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kozák Ferencné alpolgármester ismertette az előterjesztést.
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde minibölcsődei térítési díjairól szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Guttyán Edina bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde minibölcsődei térítési díjairól
szóló előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde
minibölcsődei térítési díjairól szóló rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az
alábbi rendeletet.
Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete
a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde
minibölcsődei térítési díjairól
Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 29. § (1) bekezdésében és a 131.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kengyel községi Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) fenntartásában
működő Napsugár Művészeti és Modellóvoda és Minibölcsődében bölcsődei ellátást igénybe vevő
gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a
továbbiakban: törvényes képviselő) étkezési és intézményi térítési díjfizetési kötelezettségére.
2.§(1) A bölcsődében a gyermekétkeztetésért és a gondozásért térítési díjat kell fizetni.
(2) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díj mértékét, valamint az egyéb szolgáltatások díját,
és a kedvezmények mértékét a képviselő- testület a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
3.§(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

térítési

díjának

alapja

az

élelmezés

(2) Gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenntartó által meghatározott
intézményi térítési díj figyelembevételével, nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt összegben
és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív
kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.
(3) Az intézményi térítési díj összegét a 1. melléklete tartalmazza.
(4) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gondozási díj a Gyvt. 150. §. és 154. § (1) bekezdésének
szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az
Önkormányzat nem biztosít.
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(5) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a,)
pontjának szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt,
mentességet az Önkormányzat nem biztosít.
4. §A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási
önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
5. §(1) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a személyi térítési díj
kiszámításához szükséges, - az intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott - iratokat
benyújtani.
(2) A bölcsődei gondozás és az étkezés személyi térítési díját (a továbbiakban együtt: személyi térítési
díj) a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően
havonta utólag készpénzben köteles megfizetni.
(3) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és
ellenőrzéséről, továbbá gondozási és étkezési személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról.
(4) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő
megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.
(5) Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló
díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
(6) A (4) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja
az önkormányzatot a térítési díjhátralék behajtása érdekében, amelyhez csatolja a fizetésre felszólításról
szóló értesítést.
(7) Az önkormányzat az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék
behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről.
6.§(1) A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt — az intézményi jogviszony
fennállása alatt — a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a törvényes képviselő
a.) a bölcsőde fenntartó által jóváhagyott zárva tartása esetén
b.) Vis major helyzetek esetén
c.) egészségügyi zárlat esetén
az adott napokra mentesül a gondozásért fizetendő térítési díj megfizetése alól.
(3) Amennyiben a zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fizetendő térítési díjat a
tényleges gondozási napok napi térítési díja alapján kell meghatározni.
(4) A bölcsődei jogviszony kezdetének első hónapjában
a.) 15-e előtt kezdődő jogviszony esetén 100%
b.) 15-e után kezdődő jogviszony esetén 50%
bölcsődei gondozás személyi térítési díjat kell meghatározni.
7. §(1) E rendelet 2019. június1-én lép hatályba.
Kengyel, 2019. május 23.

Nagy Szilárd

Dr. Bartók László

polgármester

helyettesítő jegyző
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l. melléklet

Minibölcsődei térítési díjak

A megállapított 2019. évi intézményi térítési díj a gondozásra vonatkozóan: 0 Ft/ nap/ fő
A minibölcsődei étkezés intézményi térítési díja 2019. évre vonatkozóan 4 -szeri étkezést figyelembevéve
( reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): bruttó 655,- Ft/nap/fő
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Részletes indoklás
a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde
minibölcsődei térítési díjairól szóló
6/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletéhez

1. §
Az önkormányzat rendelet hatályát szabályozza.
2.§
Az intézményi térítési díj mértékét szabályozza.
3.§
A térítési díj megállapításának szabályait, a kedvezmények biztosítását foglalja össze.
4.§
A fenntartó személyi térítési díj megállapítási kötelezettségét szabályozza.
5.§
A személyi térítési díj megállapításához szükséges benyújtandó iratokat, és a megállapítás , a hátralék
behajtás szabályait tartalmazza
6.§
A térítési díj fizetésének időtartalmát szabályozza.

7.§
. Záró rendelkezéseket tartalmazza.

Kengyel, 2019. május 23.

Nagy Szilárd

Dr. Bartók László

polgármester

helyettesítő jegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde
minibölcsődei térítési díjairól szóló
6/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletéhez

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 147. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekétkeztetés esetében a fenntartó állapítja
meg az intézményi térítési díjat, mely a tárgyévre tervezett szolgáltatási önköltség és a központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete, mint számított intézményi térítésidíj.
A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján
tárgyév április elsejéig kell megállapítani
2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Jelen rendelet-tervezet minimális adminisztratív teher jelentkezik.
4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége
. Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége.
5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

Kengyel, 2019. május 23.
Nagy Szilárd
polgármester

X. NAPIREND
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt pályázat
projektmenedzserének kiválasztása /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
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Nagy Szilárd polgármester kéri a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-0022 Önkormányzati épületek energetikai
felújítása pályázat lebonyolításához projekt menedzser, kiválasztásáról szóló 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
43/2019.(V.23.) Kt.
Határozat
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-0022 Önkormányzati épületek
lebonyolításához projekt menedzser, kiválasztására

energetikai

felújítása

pályázat

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3.2.1-15-JN1-2016-0022 Önkormányzati épületek
energetikai felújítása pályázat projekt menedzseri feladatainak lebonyolításával a megbízza az INNOVA
Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t Debrecen
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő összegbruttó 2.743.200 ,- Ft

A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. június 15.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
INNOVA Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit KFT Debrecen
Irattár

XI. NAPIREND
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné óvodavezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kozák Ferencné alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Guttyán Edina bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Napsugár Művészeti Modellóvoda és
Minibölcsőde módosító okiratát és alapító okiratát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
44/2019.(V.23.) Kt.
Határozat

A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde módosító okirata és alapító okirata
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Modellóvoda és
Minibölcsőde módosító okiratát és egységes szerkezetű alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
MÁK JNSZ Megyei Igazgatósága
Napsugár Művészeti Modellóvoda és bölcsőde
Irattár

A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde módosító okirata és az egységes szerkezetű alapító
okirata a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
XII. NAPIREND
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt pályázatba
bevont önkormányzati épületekről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Valószínűleg pluszba elég két épület a pályázatba.
Javasolja, hogy a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt
pályázatábaba az alábbi két épületet vonja be a Képviselő-testület:
1. Művelődési ház ablak csere könyvtári részen, épület teljes szigetelése - Kengyel, Kossuth L út 98.
2. Kis iskola új épülete, Kengyel, Kossuth L út 48. ablak csere, külső és padlástéri szigetelés

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja azzal a módosítással, hogy a
Képviselő-testület a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú
pályázatba a további épületeket vonja be:
Művelődési ház ablak csere könyvtári részen, épület teljes szigetelése - Kengyel, Kossuth L út 98.
Kis iskola új épülete Kengyel, Kossuth L út 48. ablak csere, külső és padlástéri szigetelés
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
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45/2019.(V.23.) Kt.
Határozat

A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt pályázatba
új épületek bevonása

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú
energetikai beruházás tárgyú pályázatba további épületeket kívánja bevonni:
1.

Művelődési ház ablak csere könyvtári részen, épület teljes szigetelése Kengyel, Kossuth L út 98.

2.

Kis iskola új épülete Kengyel, Kossuth L út 48. ablak csere, külső és padlástéri szigetelés

Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Irattár

XIII. NAPIREND
Pályázat orvosi eszköz beszerzéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
pályázat orvosi eszköz beszerzéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő- testületnek.
Guttyán Edina bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság pályázat orvosi eszköz beszerzéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett
formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a pályázat orvosi eszköz beszerzéséről szóló
előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
46/2019.(V.23.) Kt.
Határozat
Magyar Falu program keretében Orvosi eszköz pályázat benyújtására
Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország kormánya
által meghirdetett Magyar Falu program keretében meghirdetett orvosi eszköz
beszerzésére irányuló pályázati felhívásra a program keretében fejleszteni kívánja
a település két házi orvosi, egy gyermekháziorvosi, és két védőnői körzetének
eszköz ellátottságát.
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Határidő: 2019. május 27.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Irattár

XIV. NAPIREND
Pályázat Önkormányzati fejlesztésről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
Pályázat Önkormányzati fejlesztésről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő- testületnek.
Guttyán Edina bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság a Pályázat Önkormányzati fejlesztésről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett
formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Pályázat Önkormányzati fejlesztésről szóló
előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
47/2019.(V.23.) Kt.
Határozat
Pályázat Önkormányzati fejlesztése
Kengyel Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter és az államháztartásáért felelős miniszter által közzétett pályázati
felhívás alapján önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Az önkormányzat a pályázathoz a sajáterőt: 2.216.168 forintot a
2019. évi
költségvetésében a 045160 – s számú Közutak üzemeltetése cofog-on megképezte és
a pályázathoz biztosítja.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Irattár
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XV. NAPIREND
A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről szóló előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Guttyán Edina bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság a Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről szóló
előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli
önkormányzatok támogatás igényléséről szóló előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
48/2019.(V.23.) Kt.
Határozat
A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, a megyei önkormányzati
tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról
szóló belügyminiszter és pénzügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján
támogatási igényt nyújt be.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2019. június 15.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Irattár

XV. NAPIREND
A TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat
kivitelezésére ajánlat kéréséről szóló döntés /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
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Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás:
Oravecz Mihály képviselő tag: Mivel az elmúlt időszakban szinte kizárólagosan külsős vállalkozókat
láttak, mindenféleképpen szeretné javasolni és felhívni figyelmet arra, hogy kengyeli vállalkozozók is
legyenek érintettek. Legyenek tájékoztatva arról, hogy van pályázási lehetőség. Már bizonyított olyan
vállalkozó is azt, gondolom legyenek azok Körmöndiék vagy bárki, de gyarkorlatilag a helyi
vállalkozókat részesítsük már előnyben mindenki mással szembe, annak függvényében, hogy milyen
árajánlattal tud esetleg előállni vagy esetleg milyen szakmai stábbal.
Nagy Szilárd polgármester: Remek ötlet, hiszen tudjuk helyben is vannak kiváló minőségű munkát végző
vállalkozók. Én az előző két beruházásra is felhívtam még a figyelmüket, de akkor úgy nyilatkoztak,
átnézvén a terveket, hogy azokon nem kívának idulni. Én is örülnék annak, ha ezúttal máshogy lenne és
érdeklődnének.
Guttyán Edina képviselő tag: Egy bizonyos feltétel rendszernek meg kell nekik feleni.
Oravecz Mihály képviselő tag: Ott van a kiírás, ha megfelel neki pályázik, ha nem felel meg, vagy ha
nincs szakmai referenciája nem pályázik. A kengyeliek legyenek már előnybe részesítve.
Nagy Szilárd polgármester: Viszont csak olyan céget tudnak meghívni, aki regisztrált az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerbe
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgámrester javasolja, hogy az ajánlati felhíást még az alábbi cégnek is küldjék meg:
7. Kör-Bar-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
5083 Kengyel Rákóczi út 22. Adószám : 22712242216
Képviseli : Körmöndi Sándor ügyvezető igazgató

Ezután polgármester úr szavazásra bocsátja a TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor
turisztikai értékeinek megőrzése pályázat kivitelezési feladatainak elvégzéséhez ajánlat kérésről szóló
előterjesztést a javaslattal együtt.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
49/2019.(V.23.) Kt.
Határozat

TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat
kivitelezési feladatainak elvégzéséhez ajánlat kérés
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005
Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat kivitelezési
feladatainak elvégzéséhez ajánlat tételre felkéri, felhívja az alábbi cégeket:
1.) Aqua Holding Kft.
6760 Kistelek Rákóczi út 17.
2.) Creator Building Kft.
6060 Tiszakécske Kőrösi utca 4.
3.) Stabil Bau 21 Kft.
5000 Szolnok, Boldog Sándor István Körút 15.
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4.) LA-ZA Color Kft.
5362 Tiszaörs Rákóczi Ferenc út 55.
5.) Türei és Társa Kft.
2740 Abony Munkácsi út 4.
6.) KOMA EXCLUSIVE
5200 Törökszentmiklós, Liszt Ferenc utca 14.
7.) Kör-Bar-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
5083 Kengyel Rákóczi út 22.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Érintett közbeszerzők
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
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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