TÁRGYMUTATÓ
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2019. szeptember 24-én megtartott rendes NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez
89/2019.(IX.24.) Kt. Hat.

A napirendi pontokra tett javaslatról

90/2019.(IX.24.) Kt. Hat.

Két ülés közötti beszámolóról

9/2019.(IX.25.) Önk.rend.

A 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat
2019. évi költségvetéséről – kiegészítéséről, módosításáról

10/2019.(IX.25.) Önk.rend.

A szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól

11/2019.(IX.25.) Önk.rend.

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

91/2019.(IX.24.) Kt. Hat.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítésére

92/2019.(IX.24.) Kt. Hat.

Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
5/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletre érkezett törvényességi
felhívással kapcsolatos előterjesztést

93/2019.(IX.24.) Kt. Hat.

A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti
és Működési Szabályzatának és egyéb dokumentumainak
elfogadásáról

94/2019.(IX.24.) Kt. Hat.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Kengyel területén
nyújtott 2018. évi üzemeltetési tevékenységéről

95/2019.(IX.24.) Kt. Hat.

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola 2018/2019. tanév
működéséről

96/2019.(IX.24.) Kt. Hat.

A Napsugár
munkájáról

97/2019.(IX.24.) Kt. Hat.

A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való
csatlakozásról

98/2019.(IX.24.) Kt. Hat.

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának
véleményezéséről

Művészeti

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

1

Modellóvoda

és

Minibölcsőde

Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 24-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 testületi tagok.

Bejelentéssel távol: Csabainé Bártfai Margit testületi tag.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Bartók László
Pozsa Sándorné
Tóthné Kis-Pál Tünde
Kovács Gyula

az önkormányzat helyettesítő jegyzője
az önkormányzat gazdaságvezetője
Kossuth Lajos iskola igazgatója
az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága
bizottsági tag

Nagy Szilárd polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok
közül 6 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Polgármester úr kéri a képviselőket, ha van interpellációs kérdésük tegyék meg.
Kérdés és javaslat nem hangzott el.
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.
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. Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
3. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
4. A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
5. Tájékoztató a 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
6. Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 5/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletre
érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
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7. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat
elfogadásáról
Előadó: Németh Lajos igazgató
8. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi üzemeltetési tevékenységéről
Előadó: TRV Zrt. képviselője
9. Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola 2018/19 tanév működéséről
Előadó: Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató
10. Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2018/19 nevelési év munkájáról
Előadó: Kozák Ferencné intézményvezető
11. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2020. évi
csatlakozásról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
12. A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné óvodavezető

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.
89/2019.(IX.24.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
N A P I R E N D E K:
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné alpolgármester
2. Kengyel Községi Önkormányzat 2019.
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető

évi

költségvetésről

szóló

3. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
4. A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
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1/2019.(II.20.)

5. Tájékoztató a 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
6. Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 5/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletre
érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
7. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat
elfogadásáról
Előadó: Németh Lajos igazgató
8. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi üzemeltetési tevékenységéről
Előadó: TRV Zrt. képviselője
9. Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola 2018/19 tanév működéséről
Előadó: Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató
10. Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2018/19 nevelési év
munkájáról
Előadó: Kozák Ferencné intézményvezető
11. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2020. évi
csatlakozásról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
12. A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné óvodavezető
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 az utolsó rendes ülését május 23-án tartotta.
 Május 26-án megnyitotta az idei gyermeknap programjait a sportpályán.
 Május 28-án Újhelyi Istvánnal Európa Parlamenti képviselővel tárgyalt a közvetlenül Brüsszelbe
benyújtható pályázatok lehetőségeiről, a belterületi úthálózattal kapcsolatban.
 Május 29-én Lakitelken a melegházas kertészetben vett részt egy szakmai fórumon. A
belügyminisztérium megvalósítani kíván egy új projektet holland mintára, jó eséllyel ezt Kengyelen
fogja megvalósítani.
 Május 31-én egy pályázatíró cég képviselőjével egyeztetett az úthálózat teljes leaszfaltozásával
kapcsolatban. A költségvetés kidolgozása jelenleg is zajlik.
 Június 1-jén megnyitotta az idei Kengyelfutást és részt vett a díjátadáson.
 Június 4-én beszédet mondott a Trianoni megemlékezésen.
 Június 6-án egyeztetett Tóth Zoltánnal a Jászkun Volán forgalmi igazgatójával és kezdeményezte a
Liliom úton egy buszforduló kialakítását, lakossági kezdeményezésre. Azt a tájékoztatást kapta, hogy
október 1-től a Volán szerkezeti átalakuláson vesz részt, egy országos nagy holdingba tagozódik.
Ezzel a kéréssel már ehhez a céghez kell fordulniuk, de ő támogatni fogja ezt az elképzelést.
 Június 7-én Pálinkás István tervezővel egyeztettek az épülő bölcsödével kapcsolatban, TOP
pályázatban nyújtják be igényüket. A tervezett költség 80 - 90 millió forint.
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 Június 12-én fogadta a T-Home munkatársait, akik optikai fejlesztést terveznek Kengyelen.
 Június 14-én megkereste Vántsa István urat, a közútkezelő igazgatóját, a Martfűt Kengyellel összekötő
út felújításával kapcsolatban. Elmondta, hogy a közbeszerzés szeptembervégén zárul majd le, utána
kezdődhet a kivitelezés. A csúszásról nem tudott mit mondani.
 Június 17-én részt vett a szociális szövetkezet taggyűlésén.
 Június 18-án rendkívüli testületi ülést tartottak.
 Június 20-án egyeztetésen vett részt a Magyar Falvak program keretében.
 Június 21-én a Belügyminisztériumban tárgyalt a melegházas kertészet kialakításáról.
 Június 24-én helyszíni bejáráson vett részt az idősek nappali otthonának kivitelezésén.
 Június 26-án folytatta az egyeztetést Budapesten az utak felújításával kapcsolatban. A pályázatíró cég
sikerdíj mellett vállalja majd a benyújtását.
 Július 1-jén a Köztisztviselők Napja alkalmából köszöntötte az érintetteket.
 Július 4-én rendkívüli testületi ülést tartottak.
 Július 10-én megkereste Mondi Miklós urat, a Máv illetékes igazgatóját, hogy létesítsenek fedett várót
Bagimajorba, melyet az igazgató úr kérésére, írásban is jelezte, és ha a lakosság is nyomatékosítja,
akkor előrébb kerül a sorba.
 Július 17-én bejárást tartottak a temetőben. Több lakos jelezte, hogy a hozzátartozóik sírjánál a lelógó
fák bonyodalmat okoznak. Felmérték a problémás helyeket.
 Július 23-án rendkívüli testületi ülést tartottak.
 Július 31-én a tervező elkezdte a bölcsőde kiviteli terveinek elkészítését. A módosításra azért volt
szükség, mert az egyik telken már védőtávolság van érvényben a vasút miatt.
 Augusztus 2-án a MÁV illetékes munkatársával bejárta a területet Bagiban. Arról tájékoztatták, hogy
már évek óta meg van rá a fedezet és benne van az ütemtervben, de eddig mindig hátra sorolták.
 Augusztus 5-én folytatta az egyeztetést a Belügyminisztériumban a melegházas kertészettel
kapcsolatban.
 Augusztus 6-án engedélyt kért jegyző úrtól a temetőben lévő veszélyes fák, gallyak eltávolítására.
Helyettük október első hetében új fákat ültetnek.
 Augusztus 9-én a Nemzeti Fejlesztési Programiroda munkatársa hozta el a támogatási szerződést az
ivóvíz minőség javító projekt kapcsán. A módosításra azért volt szükség, mert változott a műszaki
tartalom.
 Augusztus 14-én Pálinkás István tervezővel bejárta a három épületet, amelyet pályázati forrásból, 110
millió forintból új hőszigeteléssel látnak el. Megújul a polgármesteri hivatal épülete, a bentlakásos
idősek otthona és a művelődési ház és könyvtár.
 Augusztus 19-én a Nefelejcs Nyugdíjasklub meghívására, részt vett az Új Kenyér ünnepén.
 Augusztus 20-án támogatók jóvoltából újra megtarthatták Szent István ünnepét. A kenyérszentelésen
Varga Mártával, Németh Lajossal, Kozák Ferencnével, valamint Lengyel István esperes úrral együtt
vett részt.
 Augusztus 27-én rendkívüli ülést tartottak.
 Szeptember 2-án részt vett az általános iskola tanévnyitó ünnepségén.
 Szeptember 5-én Mondi Miklóssal a MÁV területi igazgatójával folytatta az egyeztetést a vasúti váró
kialakításáról.
 Szeptember 6-án a polgármesteri hivatal munkatársaival Budapesten a Parlamentben kiránduláson
vettek részt.
 Szeptember 9-én Lakitelken a holland tulajdonossal találkozott a melegházas fóliakertészetben.
 Szeptember 11-én a Belügyminisztériumban be kellett számolnia a településünk termálvizes
adottságairól.
 Szeptember 19-én részt vett az 1919-ben Kengyelen elhunyt katonák temetésén.
 Szeptember 20-án részt vett Dr. Kertész Róbert előadásán a művelődési házban.
5

 Szeptember 21-én megnyitotta a falunapot, majd átadta a kitűntetéseket a díjazottaknak. Délután
köszöntötte a Kengyelről elszármazottakat.
 Szeptember 22-én aláírásgyűjtést kezdeményezett a bagimajori vasúti megálló megépítése érdekében.
Mondi Miklós igazgatóval jövő hét hétfőn 13.30 kor találkozik a szegedi irodájában.
Szintén-e napon Tóth László a helyi körzeti megbízott kezdeményezte a fekvőrendőr kialakítását az
iskolánál a rendőrség nevében. Ezt a vállalkozótámogatásként végezte el.
 Szeptember 23-án Dobozi József a Belügyminisztérium koordinátora arról tájékoztatta, hogy év végén
be kell adni a pályázatot a melegházas kertészet kialakítására. Jó esély van egy újabb mintaprojektben
való részvételre.
Nagy Szilárd polgármester úr végezetül megköszöni a képviselőtársainak, hogy az elmúlt kilenc évben
segítették a munkáját. Összefoglalja a legfontosabb eredményeket, amelyeket közösen értek el. A
megannyi konfliktus és nehézség ellenére elmondhatják, hogy megépítették Kengyel szennyvíz-hálózatát,
megújult az orvosi rendelő , és az óvoda. Építettek két új játszóteret, egy só-és tornaszobát, egy vadonatúj
artézi kutat. Megújult a lovas pálya és környezete, megnyitották a húsz éve elfojtott termál kutat,
körülötte létrehozták a fóliakertészetet. Kialakították a tanyagondnoki szolgálatot, melynek keretében
beszereztek egy vadonatúj gépkocsit és egy kilencszemélyes kisbuszt. Négy utcában járdát építettek,
fóliakertészetet hoztak létre a kis iskola udvarán. Létrejött két értékteremtő műhely, megújult a
polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya. Új piacteret építettek, hamarosan átadják az idősek otthona
nappali ellátását szolgáló új épületét. Elkezdték Baghy-majorban a turisztikai fejlesztést, hamarosan
elindul a bentlakásos idősek otthona, a művelődési ház és könyvtár, valamint a polgármesteri hivatal
épülete. Nagyon szépen köszöni a türelmet és a konstruktív munkát. Minden Képviselő tagnak sok sikert
kíván a választásokhoz!

Kozák Ferencné alpolgármester elmondja, hogy szeptember 17-én Tiszapüspökiben tárgyalást folytatott a
szeptember 28-án megrendezésre kerülendő Vándorló Bográcsok Találkozója rendezvénnyel
kapcsolatosan, és ezúton szeretettel meghívja a Képviselő-testület tagjait is.

Hozzászólás:
Németh Lajos képviselő: Az utóbbi időben, olyan sok információról a közösségi oldalakról értesült,
például a fekvőrendőr lehelyezéséről, az utcákra kiszórt kövekkel kapcsolatos panaszokról, a buszforduló
kialakításának tervéről. Képviselőként elvárták volna, hogy külön tájékoztassa őket. Elég sok kritika éri a
Képviselőket, nem mindegy, hogy az emberek, hogyan vélekednek róluk. A fekvőrendőrt is meg kellett
volna beszélni, a gyerekek szempontjából tényleg nagyon jó, de látja, hogy az autósok kerülgetik, ahol
van két villanyoszlop is.
Kovács Gyula bizottsági tag: Véleménye szerint az iskolánál lehelyezett fekvőrendőr extrém magas.
Nagy Szilárd polgármester: A fekvőrendőr lehelyezését a rendőrség kezdeményezte és nem volt szükség
testületi döntésre.
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.
90/2019.(IX.24.) Kt.
Határozat
Két ülés közötti beszámolóról
Kengyel Községi
elfogadja.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

két

ülés

közötti

beszámolót

Guttyán Edina képviselő tag az ülésről egyéb elfoglaltsága miatt időközben távozott, így a Képviselőtestület létszáma 5 főre csökkent.
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II. NAPIREND:
Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az
előirányzat módosításban azok az összegek szerepelnek, amik vagy központi támogatásból, vagy
munkaügyi központ által nyújtott támogatásból kapott az Önkormányzat, valamint benne van az
energetikai felújítás összege, a bérrendezéssel kapcsolatos dolgok, szociális tüzelő támogatás, a jó
adatszolgáltató önkormányzatok támogatása, könyvtár érdekeltségnövelő támogatás, ezen kívül az Európa
Parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választások költségei. GINOP pályázat szinte az Önkormányzat
minden intézményében van
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága és
az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága a 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet –
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről – kiegészítéséről, módosításáról szóló rendelet-tervezetet
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel:
Oravecz Mihály képviselő tag kérdése: A GINOP-os pályázatok 50%-ban bérfinanszírozott támogatások?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: A szociális intézménynél a GINOP-os pályázatban résztvevők 6
hónap + 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel vannak foglalkoztatva, melynek a támogatási
mértéke 70%. A másik két intézménynél ez a pályázat 100%-os támogatottságú.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről – kiegészítéséről, módosításáról szóló rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az
alábbi rendeletet.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület
9/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelete
A 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről –
kiegészítéséről, módosításáról

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 1/2019. (II.20.) 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 2019. évi
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Költségvetés bevételét:
922.870 e Ft főösszeggel
Önkormányzat működési támogatásai
304843 e Ft
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
182055 e Ft
Működési bevételek
49801 e Ft
Közhatalmi bevételek
60078 e Ft
Működési és Felhalmozási Átvett
pénzeszköz
0
Felhalmozási bevételek
109987 e Ft
Maradvány
216106 e Ft
Költségvetési kiadását 922.870 e Ft főösszeggel
Részleteiben:
Személyi juttatások

341627 e Ft

Járulékok, szociális hozzájárulási
adó

63225 e Ft

Dologi kiadások

190452 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13887 e Ft

Támogatások
Felhalmozási kiadásai
Tartalék

2400 e Ft
301903 e Ft
3360 e Ft

Egyenlegét

0 e Ft hiánnyal

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

291468 e Ft-ban
291468 e Ft-ban

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. ae) melléklete lép.
3.§.
A R. II. fejezetének 6.§ (1) bekezdésében 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A közfoglalkoztatottak létszám- előirányzata: 83,25 fő
8

4.§.
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kengyel, 2019. szeptember 24.

Nagy Szilárd
Polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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Részletes indokolás

A 1/2019.(II.20) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről –
kiegészítéséről, módosításáról szóló
9/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 1 §-sa az önkormányzat költségvetésének főösszegeit módosítja.
A rendelet 2.§-a az előirányzat módosítások utáni mellékletekben történő változást vezeti át.
A rendelet 3.§-a az előirányzat módosítások utáni közfoglalkoztatotti létszámban történő változást vezeti
át.

Kengyel, 2019. szeptember 24.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről –
kiegészítéséről, módosításáról szóló
9/2019.(IX.25.) 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. évi költségvetési 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. szeptember 24.
Nagy Szilárd
polgármester

A 9/2019.(IX.25.) Ör. mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III. NAPIREND:
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy 2.457.000 ft összeget kapott az Önkormányzat a
tüzelőanyag pályázatra.
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága és
az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága a szociális célú barnakőszén támogatás
helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
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Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól szóló
rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az
alábbi rendeletet.

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2019. (IX.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvényt 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvényt 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya

1.§ (1) A települési önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzat részére
szociális célú barnakőszén vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.
(2) E rendelet célja, hogy a Kengyel településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága
alapján - tekintettel a törvényi felhatalmazásra- meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás,
mint egyszeri barnakőszén juttatás ellátási forma jogosultságai feltételeit, és az igénylés, odaítélés
menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Kengyel Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy a tartózkodási
hellyel rendelkező állampolgárokra, amennyiben életvitelszerűen itt tartózkodnak.
(4) Az e rendeletben használt fogalmakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell érteni.
2. A támogatás feltételei

2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, barnakőszenet biztosít annak a
személynek, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:
aa) aktív korúak ellátására,
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ab) időskorúak járadékára,
ac) rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint
c) annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át
(2019. évben: 71.250.-Ft).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő barnakőszén támogatást
nem biztosít.
(3) A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési idényben csak
egy alkalommal állapítható meg kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 10 q
mennyiségben, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
3. § (1) Nem jogosult szociális célú barnakőszén támogatásra – függetlenül a 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család amelynek ingatlana nem rendelkezik
barnakőszénnel történő fűtésre alkalmas berendezéssel.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás nem kérhető.
3. A támogatás menete
4.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A
kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot, ha az nem áll a hivatal
rendelkezésére. Amennyiben kérelmező nem csatolja kérelméhez a jogosultság meglétét igazoló iratot az
eljáró hatóság hivatalból szerzi be.
(2) A kérelmeket 2019. október 31. napjáig lehet Kengyel Község Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálását Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kengyel Község
Jegyzőjének hatáskörébe ruházza át. A jegyző a támogatásról - az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és
Oktatási Bizottság véleményének figyelembe vételével - legkésőbb 2019. december 31. napjáig dönt.
(4) A barnakőszén átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja. A barnakőszén házhozszállításáról 2020. február 17. napjáig az önkormányzat
térítésmentesen gondoskodik.
4. Záró rendelkezések

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Kengyel Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól szóló
11/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.

Kengyel, 2019. szeptember 24.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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1. melléklet a 10/2019.(IX.25.) önkormányzat rendelethez
A kérelem benyújtható 2019. október 31. napjáig
Kérelem
1.a kérelmezőre vonatkozó adatok
Neve: ……………………………………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………….
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………
TAJ szám:…………………………………..állampolgárság:……………………………………

2.A szociális barnakőszén támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert*:
a) rendszeres települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a
határozat száma: …………………………………………………………………………
b) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a határozat száma: …………………………….
c) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a határozat száma:…………………………….
d) gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű, a határozat száma: ………………………
e) egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy vagyok, akinek egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az 71.250.-Ft.-ot. 2019.évben a havi nyugdíjam összege:
………………………………………………………………………………………………………………..

3.Nyilatkozatok
Kijelentem, hogy az általam lakott ingatlan barnakőszénnel fűthető.
Kijelentem, hogy e rendelet 3. §-ban foglalt kizáró ok nem áll fenn.
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket az eljáró hatóság ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
*(a megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő)
Dátum: ………………………………..
…………….…………….
kérelmező aláírása
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2.melléklet a 10/2019.(IX.25.). önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

………………………………….(név) Kengyel, …………………………………………….út
………………szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kengyel Községi
Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól
szóló 10/2019.(IX.25.)önkormányzati rendelete alapján megállapított …………….…mázsa
mennyiségű barnakőszenet átvettem.

Kengyel, 2019. ………………………………..

…………………………………………….
átadó

…………………………………………….
átvevő
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INDOKOLÁS
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2019.(IX.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól

1. §-hoz
Az 1. § rendelkezik a a rendelet hatályáról mely Kengyel község közigazgatási területe
2. §-hoz
A támogatás mértékét és a szociális rászorultság szabályait tartalmazza.
3. §-hoz
A szociális támogatásra mem jogosultak körét szabályozza.
4. §-hoz
Az eljárás részletes szabályozására került sor e paragrafusban.
5. §-hoz
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatálya.

Kengyel, 2019. szeptember 24.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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Hatásvizsgálati lap

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadalmi hatások
A javaslatnak közvetlen pozitív társadalmi hatása várható.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget befolyásoló
hatással nem bír.

III.

Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV.

Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek.

V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő
adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következményei
A rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján volt szükség.

várható

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. szeptember 24.

Nagy Szilárd
polgármester
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IV. NAPIREND
A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Németh Lajos bizottsági elnök ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
Képviselő-testület 2019. augusztus 27-én elfogadta a helyi közművelődésről szóló rendeletet, de egy
pályázat benyújtása során derült ki, hogy nem szerepel a közművelődési feladatokat ellátó intézmény
címe, ezért is szükséges a rendelet módosítása. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága
és az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága a helyi közművelődésről szóló rendelettervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a helyi közművelődésről szóló rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az
alábbi rendeletet.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésbenkapottfelhatalmazásalapján,a73.§(2)bekezdésben,a76.§(1)-(2)bekezdésben és a 77. § (1)
bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1)
bekezdés 7. pontjában, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy Kengyel Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) művelődési
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.
Az önkormányzat elismeri, hogy Kengyel község minden polgárának joga van kulturális örökségünk
megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a
kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat
felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő Kengyel
községben lakó állampolgárokra, az önkormányzat közművelődési intézményeire, azok alkalmazottaira, a
képviselő-testületre és szerveire, a polgármesteri hivatalra.
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Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

3.§ (1)Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és
lehetőségét.

(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési
alapszolgáltatásokat, melyek:
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:
a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi
tevékenysége végzésének helyszínét,

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.

A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

4.§ (1) Az önkormányzat a rendelet 3. §-ában foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása
érdekében közösségi színteret működtet.

(2) A közművelődési feladatokat a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
(Székhely: 5083 Kengyel, Kossuth L utca 98.) (a továbbiakban: intézmény) intézmény
útján látja el.
(3) Az önkormányzat biztosítja az intézmény működtetéséhez szükséges, a kulturális törvény
által meghatározott megfelelő számú és képzettségű szakember foglalkoztatását.
(4) Az intézmény Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő, gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdasági feladatait Kengyel Községi
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv
látja el.
(5) Az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális,
közművelődési célkitűzések megvalósításához.
(6) Az intézmény kulturális programja, munkaterve minden évben önkormányzati
jóváhagyással válik érvényessé.
A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete
5.§ (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos hatásköröket Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézménynek törvényességi ellenőrzését a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak alapján látja el.
(3) Az Önkormányzat intézményinek szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai
beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.
(4) A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvényben meghatározottak alapján a helyi lakossági képviselete érdekében
legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható.
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A közművelődésben együttműködő partnerek
6.§ Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:
a) A Kengyelen működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti,
hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel,
személyekkel,
b) Egyházakkal,
c) Oktatási, nevelési intézményekkel,
d) Civil szervezetekkel, alapítványokkal

A közművelődési feladatok finanszírozása
7.§ (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek
forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a
központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a
különböző alapítványokból, EU-s pályázati úton elnyerhető támogatás.
Záró rendelkezések
8.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti a helyi közművelődésről szóló 8/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelet.
Kengyel, 2019. szeptember 24.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
11/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
A rendeletnek közvetlen társadalmi gazdasági hatása nincs.
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 önkormányzatnak a közművelődési 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. szeptember 24.

Nagy Szilárd
polgármester
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Indokolás
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
11/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

1-2. §.-okhoz
A rendelet céljáról, hatályáról rendelkezik.
3.§-hoz
A közművelődési alapszolgáltatásokat tartalmazza, illetve a helyi közművelődési tevékenység keretében
támogatott feladatokat.
4.§-hoz
A feladat ellátás módjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
5.§-hoz
Az irányításra, ellenőrzésre képviseletre vonatkozó eljárási szabályokat tartalmazza.
6.§-hoz
Az együttműködő partnereket sorolja fel.
7.§-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.
Kengyel, 2019. szeptember 24.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

V. NAPIREND
Tájékoztató a 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(a tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az
Önkormányzat gazdálkodása az elmúlt félévben stabil volt, ez a stabilitás azért maradhatott meg mert a
két folyamatban lévő pernek nincs vége, illetve még nem volt fizetési kötelezettség ez ügyben. Az
Önkormányzat benyújtotta a RÖT-re azt a tartozást, amit a szegedi ítélőtábla jóváhagyott, az NHSZ
üggyel kapcsolatban, de mivel a Kúria döntése nincs meg, ezért a Belügyminisztérium visszaküldte, a
pályázatot vissza kellett vonni, az ítélet megszületése után újra beadható a pályázat.
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága és
az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága a 2019. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
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Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel:
Oravecz Mihály képviselő tag kérdése: A munkaügyi per hogy áll?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Tavasz óta nem volt újabb tárgyalás.
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző válasza: A munkaügyi perben a részítélet meg van, a tárgyalás
október végén folytatódik, mostani állás szerint lehet, hogy az utolsó tárgyalás lesz.
Kozák Ferencné képviselő tag kérdése: Mezőőri járulékkal kapcsolatban kérdezi, hogy áll a fizetési
morál?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Az ügyfelek nagy része befizeti a mezőőri járulék díjat, aki nem
teljesít azt fizetési felszólítást kap.
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
91/2019.(IX.24.) Kt.
Határozat
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítésére

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat
gazdálkodásának 2019. első féléves teljesítéséről az készített tájékoztatót a melléklet
szerinti részletezettséggel elfogadja.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Képviselő-testület tagjai
Kengyeli Polgármesteri Hivatal

helyben
helyben
helyben
helyben

A részletes anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VI. NAPIREND
Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 5/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletre
érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, a
Kormányhivatal Törvényességi Osztálya téma vizsgálatot végzett a megyében a zárszámadási
rendeletekkel kapcsolatban és kiderült vannak benne problémák. Önkormányzatunk zárszámadási
rendeletében az volt a probléma, hogy nem került bemutatásra a vagyon kimutatás és nem lett be csatolva
a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadási előirányzatainak keretszámait tartalmazó
dokumentum. A Kormányhivatallal egyeztettek, ahol azt mondták, hogy az 5/3019.(V.24.) önkormányzati
rendelet módosítására nincs szükség, a felhívásnak eleget téve a Képviselő-testületnek be kell mutatni az
előbb említ két dokumentumot, amely kiosztásra került.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
5/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletre érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
92/2019.(IX.24.) Kt.
Határozat
Törvényességi felhívással kapcsolatos döntés

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, megtárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal JN/24/00409/2019. számú törvényességi felhívását és a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület a fenti iktatószámú, az 5/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletre érkezett
törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja.

A törvényességi felhívásban jelzett jogszabálysértések tekintetében pedig az alábbi döntést hozta:
1. Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 5/2019.(V.24.) rendelethez pótlólag
bemutatott vagyonkimutatást elfogadja.
2. A zárszámadási rendelethez bemutatott, a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei
előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait tartalmazó dokumentumot jóváhagyja
és elfogadja, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés
a) pontjára és a 24.§ (4) bekezdés d) pontjára.
A Képviselő-testület, tudomásul véve a jogszabálysértést a jövőben fokozott figyelmet fog fordítani a
hasonló hibák elkerülésére.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Irattár
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VII. NAPIREND
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat
elfogadásáról /írásban/
Előadó: Németh Lajos igazgató
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Németh Lajos igazgató ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy változott a
törvényi előírás,és a nyitvatartási idő véget szükséges módosítani a Kengyeli József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzat elfogadásáról szóló előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.

93/2019.(IX.24.) Kt.
Határozat

A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának és
egyéb dokumentumainak elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának és egyéb dokumentumait a határozat melléklete szerint
elfogadja.

A Képviselő-testület a 104/2016.(X.18.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

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

A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

VIII. NAPIREND
Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi üzemeltetési tevékenységéről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részéről sajnos senki
nem tud részt venni az ülésen.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
A Képviselő-testület tagjai sajnálják, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője nem jelent
meg az ülésen, mivel kérdéseket szerettek volna feltenni a beszámolóval kapcsolatban.
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Kengyel
területén nyújtott 2018. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.

94/2019.(IX.24.) Kt.
Határozat
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Kengyel területén nyújtott 2018. évi üzemeltetési
tevékenységéről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. Kengyel területén nyújtott 2018. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

IX. NAPIREND
Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola 2018/19 tanév működéséről /írásban/
Előadó: Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató
(a tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató ismertette a tájékoztatót, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
tavalyi év rendkívüli volt, mivel az épület felújítását együtt kellett megoldani a tanítással, ami iszonyatos
terhet jelentet a tantestületnek, szülőknek és a diákoknak, ez idő alatt az iskolai technikai dolgozói
borzasztó nagy munkát végeztek. Rendkívül hálás, hogy a szülők elfogadták, hogy délutáni tanítást.
Szeretné, megköszöni Németh Lajos hozzáállását, aki nagyban segítette az iskola munkáját, illetve
Körmöndi Sándornak a Művelődési Ház dolgozójának a segítséget. Szerencsére túl vannak a felújításon.
A jövőben a fűtés korszerűsítését kellene még megvalósítani.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólások és kérdések:
Oravecz Mihály képviselő tag hozzászólása Tóthné Kis-Pál Tünde igazgató asszonyhoz: „Nagyon
sokszor hallottam tőled azt, hogy hány felé és milyen módon alázattal kezelted ezt az 1 évet úgy, hogy
mindenkinek hálálkodtál és mindenkinek köszönetet mondtál, azt gondolom, hogy egyrészt szülőként és
képviselőként is szeretné, megköszöni a ti munkátokat, pedagógusokét, a legnagyobb áldozatot ti
vállaltátok, a legnagyobb ideget velünk szülőkkel és a gyerekkel ti éltétek, a kitartásotokat és az
odaszántságotokat, hadd köszönjem meg. Felajánlanánk segítségünket, szülői munkaközösségben benne
vagyunk, csak szóljatok. Bátran szólítsátok meg a szülőket, mert azért vannak, a gyerekeiért.”
Tóthné Kis-Pál Tünde igazgató: Továbbítja a tantestületnek. Most is nagyon sok szülő felajánlotta a
segítségét.
26

Kozák Ferencné képviselő tag kérdése: Hogy áll az iskola a szakos ellátásban?
Tóthné Kis-Pál Tünde igazgató válasza: Matematika és testnevelő tanári, illetve tanítói állást hirdetnek.
Egyenlőre óraadókkal oldják meg. Ebben a tanévben jött az iskolához egy úszóedzői végzettségű
fiatalember, aki a testnevelést tanítja a gyerekeknek, a legújabb változások szerint edzői végzettséggel is
lehet tanítani.
Kozák Ferencné képviselő tag kérdése: Mivel változik a főiskolai felvételi rendszer, nem gondolkoztak
abban, hogy még egy angolt tanárt foglalkoztassanak, hogy még jobban fel lehessen készíteni a
gyerekeket majdan a nyelvvizsgára?
Tóthné Kis-Pál Tünde igazgató válasza: Jelenleg egy angol tanárt foglalkoztatnak, többet nem tudnak az
óraszám miatt.
Kozák Ferencné képviselő tag hozzászólása: Évek óta az óvoda jól együtt tud dolgozni az iskolával és
úgy gondolja, hogy ez a jövőben is így marad.
Németh Lajos képviselő tag hozzászólása: Az iskola és a Művelődési Ház többször működik együtt, most
jelenleg 20 gyermek és 2 pedagógus Túrkevén erdei iskolában van, ez is egy közös program. Gratulál az
iskola munkájához és a korszerűsítéshez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester megköszöni Tóthné Kis-Pál Tünde igazgatóasszony munkáját, további sok
sikert és jó egészséget kíván.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kossuth Lajos Általános Iskola 2018/19 tanév
működéséről szóló tájékoztatót.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
95/2019.(IX.24.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola 2018/2019. tanév működéséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola
2018/2019. tanévének működéséről készült tájékoztatót
elfogadja.
X. NAPIREND
Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2018/19 nevelési év munkájáról
/írásban/
Előadó: Kozák Ferencné óvodavezető
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kozák Ferencné alpolgármester ismertette az beszámolót, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy
változott a törvény, tehát az a gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét az tanköteles. Eddig a
szülők dönthettek róla, hogy visszatartja-e a gyermeket az óvodába, most az Oktatási Hivatalban
megalakuló bizottságtól kell kérvényezniük. Jelenleg 52 gyermek van, aki betölti ezt az életkort.
Amennyiben igény lesz rá a kérvény kitöltésében segíteni fognak a szülőknek.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel:
Németh Lajos képviselő tag kérdése: Hogy állnak jelenleg az óvónőkkel?
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Kozák Ferencné óvodavezető válasza: Egy óvónő jelenleg gyesen van, meg van hirdetve az állás, de
eddig nem érkezett pályázat. GINOP program keretében alkalmaz egy pedagógiai asszisztenst.
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Napsugár Művészeti Modellóvoda és
Minibölcsőde 2018/19 nevelési év munkájáról szóló beszámoló.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot.
96/2019.(IX.24.) Kt.
Határozat
A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde munkájáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Modellóvoda,
Egységes Óvoda- Bölcsőde 2018/2019-es nevelési év munkájáról készült beszámolót
elfogadja.
XI. NAPIREND
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2020. évi
csatlakozásról /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 Bizottsága és
az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2020. évi csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta
és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás:
Varga Márta testületi tag: Véleménye szerint ez a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat jól működik.
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj rendszerhez történő 2020. évi csatlakozásról szóló előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
97/2019.(IX.24.) Kt.
Határozat
A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az 51/2007.(III.26.)Korm.r.18.§ (4) bek.
biztosított jogkörében eljárva – csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer
2020. évi fordulójához, amelynek keretében a következő feladatokat kell elvégezni.
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1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójához való csatlakozási szándéknyilatkozatot
el kell juttatni a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1418. címre.
Határidő: 2019. október 2.
2./ El kell készíteni a pályázati kiírást – az oktatási miniszter által
kiadott részletes feltételnek megfelelően, amelyeket az
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon
közhírelni kell.
Határidő: 2019. október 4.
Felelős: Polgármester
3./ Az Önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett
pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
Határidő: 2019. december 5.
Felelős: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1418.
Irattár

XII. NAPIREND
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné óvodavezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kozák Ferencné alpolgármester ismertette az előterjesztést.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola
körzethatárának véleményezéséről szóló előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
98/2019.(IX.24.) Kt.
Határozat

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről

Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint
elfogadja a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal által elkészített - Tájékoztató a
2019. évi általános iskolai körzetek kijelöléséről - dokumentumot.
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Erről értesülnek:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal
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A 98/2019.(IX.24.) Kt. határozat melléklete
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Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést
berekeszti.

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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