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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2020. augusztus 27-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

96/2020.(VIII.27.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé 
nyilvánításáról 

10/2020.(VIII.28.) Önk.rend. A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő 
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és a 
fizetendő díj mértékéről  

11/2020.(VIII.28.) Önk.rend. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket 
megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint 
szociális és kegyeleti támogatásokról 

97/2020.(VIII.27.) Kt. Hat. A 2018. április 8-ai országgyűlési képviselő választáson 
közreműködő szavazatszámláló bizottságok összetételéről szóló 
14/2018.(II.14.) Kt. határozat módosítása 

98/2020.(VIII.27.) Kt. Hat. A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz támogatás igénylése 

99/2020.(VIII.27.) Kt. Hat. Kengyel Községi Önkormányzat gördülő fejlesztési terv TTK-SZV 
víziközmű rendszerre 2021-2035 évekre szóló javaslatának 
elfogadása 

100/2020.(VIII.27.) Kt. Hat. Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési terv KGY-IV 
vízikömű rendszerre 2021-2035 évekre szóló javaslatának 
elfogadása 

101/2020.(VIII.27.) Kt. Hat. A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel 
kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal (III.) összefüggő döntés 

102/2020.(VIII.27.) Kt. Hat. A mezőőri szolgálattal kapcsolatos döntés 

103/2020.(VIII.27.) Kt. Hat. A Kengyel 1271 hrsz. alatt lévő I. ütemben rekultivált 
hulladéklerakó II. ütemben történő végleges rekultiválásával 
kapcsolatos döntés 

104/2020.(VIII.27.) Kt. Hat. A GDPR rendszer bevezetésére szolgáló ajánlat kérés a 
Polgármester Hivatal és az Önkormányzat részére 

105/2020.(VIII.27.) Kt. Hat. Kengyel-Bagimajor vasútállomáshoz utasváró kiépítésének kérése 

106/2020.(VIII.27.) Kt. Hat. Az Angyalok kútjának vízminőségének bevizsgáltatásának döntése 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 27. napján, 16:00 órakor megtartott 
rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Németh Lajos alpolgármester valamint 

Árvai János, Kaszonyi Mónika, Oravecz Mihály, Varga Márta és Tóthné Rácz Zsuzsanna testületi 
tagok. 

 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Dr. Bartók László az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Kovácsné Jancsovics Krisztina megbízott gazdaságvezető 

 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
 
Németh Lajos alpolgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 6 fő 
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Németh Lajos alpolgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a kiegészítéssel, hogy nyílt 
ülés keretében még két napirendet tárgyaljon meg a Képviselő testület az alábbi sorrendben: 
 
Nyílt ülés: 

1. A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 

2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, 
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 
3. A választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló 14/2018.(II.14.) Kt. 

határozat módosítása 
 

4. A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylésével kapcsolatos 
döntés 
 

5. Kengyel Községi Önkormányzat gördülő fejlesztési terv TTK-SZV víziközmű rendszerre 2021-2035 évekre szóló 
javaslatával kapcsolatos döntés  
 

6. Kengyel Községi Önkormányzat gördülő fejlesztési terv KGY-IV víziközmű rendszerre 2021-2035 évekre szóló 
javaslatával kapcsolatos döntés 
 

7. A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal (III.) 
összefüggő döntés  
 

8. A mezőőri szolgálat helyzetének áttekintése 
 

9. A Kengyel 1271 hrsz. alatt lévő I. ütemben rekultivált hulladéklerakó II. ütemben történő végleges rekultiválásával 
kapcsolatos döntés 
 

10. A GDPR rendszer bevezetésére szolgáló ajánlat  a Polgármester Hivatal és az Önkormányzat részére 
 

11. Egyéb 
 
 

Zárt ülés: 
1. „Kengyel Községért” Kitüntető díj odaítélése 

 
2. A Kengyeli Piacon lévő üzlethelyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés 
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A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
 
96/2020.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról 
 

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

N A P I R E N D E K: 
Nyílt ülés: 

1. A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő 
 

2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

3. A választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló 14/2018.(II.14.) 
Kt. határozat módosítása 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

4. A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylésével kapcsolatos 
döntés 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

Kovácsné Jancsovics Krisztina megbízott gazdaságvezető 
 

5. Kengyel Községi Önkormányzat gördülő fejlesztési terv TTK-SZV víziközmű rendszerre 2021-2035 évekre 
szóló javaslatával kapcsolatos döntés  
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
 

6. Kengyel Községi Önkormányzat gördülő fejlesztési terv KGY-IV víziközmű rendszerre 2021-2035 évekre 
szóló javaslatával kapcsolatos döntés 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
 

7. A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal (III.) 
összefüggő döntés  
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
 

8. A mezőőri szolgálat helyzetének áttekintése 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
 

9. A Kengyel 1271 hrsz. alatt lévő I. ütemben rekultivált hulladéklerakó II. ütemben történő végleges 
rekultiválásával kapcsolatos döntés 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
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10. A GDPR rendszer bevezetésére szolgáló ajánlat a Polgármester Hivatal és az Önkormányzat részére 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

11. Egyéb 
 
 

Zárt ülés: 
1. „Kengyel Községért” Kitüntető díj odaítélése 

Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
 

2. A Kengyeli Piacon lévő üzlethelyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
 

I. NAPIREND: 

A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester 

Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző 
(a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző   ismertette a rendelet-tervezetet, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az utóbbi 
időben egyre több házasságkötés van, melynek díj tétele eléggé elavult. A hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés díjának módosítását 20.000 ft-ra javasolja, illetve az anyakönyvvezető díjazásának módosítása is indokolt, 
mivel nagyon kevés összeg van megállapítva a jelenleg hatályos rendeletben. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet. 
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
10/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

 
A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének 

szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről  
 
Kengyel Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18-19.§-
ban és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § E rendelet hatálya kiterjed Kengyel Községi Önkormányzat közigazgatási területén történő házasságkötésre, 
névadóra, házassági évfordulóra (a továbbiakban anyakönyvi esemény).  
 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének 

szabályai 
 
2. §  (1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27.§ (2) bekezdésében 

meghatározottak kivételével bármely napon lehet. 
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(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
házasságkötő terme. (5083 Kengyel, Szabadság út 10.) 
(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet 
lebonyolítani.  
(4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi 
esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi alapiratok megfelelő 
védelme biztosított. Az engedély kiadása előtt az eljáró anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt 
helyszínen az anyakönyvi esemény lebonyolításának alkalmasságáról.  
(5) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett, hivatali 
helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.  
(6) Egyházi szertartások helyszínén anyakönyvi esemény nem tartható. 
(7) A kérelmet írásban, az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani 

 
Az anyakönyvi események díjazása 

 
3.§ (1)Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolítása esetén fizetendő  

díj mértéke alkalmanként 50.000.-Ft.  
(2)A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén fizetendő díj mértéke alkalmanként: 

a) házasságkötés esetén 20.000.-Ft 
b) névadó, házassági évforduló esetén 8.000.-Ft. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díj tartalmazza a többletszolgáltatások ellenértékét, mely magában 
foglalja az ünnepi beszédet, a háttérzene biztosítását felvételről, a teremdíszítést, a gyertyagyújtást, az ital 
felszolgálását.  
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
számlájára, készpénz-átutalási megbízáson kell befizetni és az anyakönyvvezetőnek legkésőbb az anyakönyvi 
eseményt megelőző 8. napon be kell mutatni. Az anyakönyvi esemény elmaradása, illetve a kérelem elutasítása 
esetén a befizetett díjat kérelmező részére az anyakönyvvezető írásos jelzése alapján Kengyel Községi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala visszautalja.  

 
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 

 
4. § (1)A hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül lebonyolított anyakönyvi eseménynél közreműködő 

anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 12.500 Ft díjazás illeti meg. 
(2)A díjazás kifizetése anyakönyvi eseményenként, elszámolás alapján történik.  

 
Záró rendelkezések 

 
5.§ E rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 1/2015.(I.22.) 

önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
 

Kengyel, 2020. augusztus 27. 
 
 
 
  Németh Lajos                                                                           Dr. Bartók László 
  alpolgármester                                                                          helyettesítő jegyző 
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Indokolás 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2020.(VIII.28.) rendeletéhez 

 
A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének 

szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről  
 
 

1.§-hoz 
 
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 

2.§-hoz 
 
Az anyakönyvi események engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 

3.§-hoz 
 
Az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat határozza meg, illetve az anyakönyvi esemény elmaradása, vagy a 
kérelem elutasítása esetén alkalmazandó szabályokat tartalmazza. 
 

4.§-hoz 
 
Az anyakönyvi eseményeken közreműködő anyakönyvvezető díjazásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza. 
 

5.§-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2020. augusztus 27. 
 
 
 Németh Lajos Dr. Bartók László 
 alpolgármester helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 

 
A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének 

szabályairól, és a fizetendő díj mértékéről szóló 
 

10/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 

I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak minimális társadalmi hatása várható, a díjtétel növekedése miatt. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A költségvetés tekintetében kis mértékű pozitív változás várható. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív 

kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei  
 A rendelet megalkotására az elmúlt időszak gazdasági változásai miatt volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
 A rendelet végrehajtása plusz személyi kiadást nem jelent, a meglévő személyi állománnyal megoldható a feladat. 
 
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, 2020. augusztus 27. 
 
 
 Németh Lajos 
  alpolgármester 
 
 
 
II. NAPIREND: 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester 

Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző 
(a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző ismertette a rendelet-tervezetet, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy személyi 
változások, illetve több szabályozási pont elavulása miatt szükséges a rendelete újraalkotása. A rendelet-tervezetbe 
belekerült, hogy az anyakönyvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő munkaruha juttatásra kétévenként jogosult legyen, 
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melynek mértéke 50.000 Ft/ 2 év. A temetési segély összege a közszolgálati tisztviselői illetményalap %-ában lett 
meghatározva. A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú köztisztviselők 
szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az igényjogosultságról szóló döntés előkészítése céljából 
létrehozott 3 tagú szociális bizottságban személyi változások történtek, ezért szükségessé vált a módosítása. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet. 
 
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelete 

 
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 

juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 226. § 
(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§  (1) E rendelet hatálya Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hivatalában (a továbbiakban: 
Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 

(2) A rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú 
köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól – illetve jogelőd szervezetétől – kerültek nyugállományba. 

 
I. 

Köztisztviselői juttatások, támogatások 
 

2.§ (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő juttatásokat biztosítja: 
 

a) Közlekedési költségtérítés 
aa) munkába járás költségei, annak meghatározott százaléka, a 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet 
értelmében 
 

b) Cafetéria juttatás: 
ba) a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően, összegét az adott évi költségvetési rendelet 
határozza meg. A részletszabályokat a cafetéria szabályzat tartalmazza. 
bb)A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az 
illetményalap ötszörösénél, az 1995. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: az Szja tv.) 71. §-ának 
(1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel. 

 
c) SZÉP kártya juttatás (cafetéria keretein kívül) 

ca) A közszolgálati tisztviselők részére a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott 
cafetéria kereten felül az Szja törvényben meghatározott mértékig SZÉP kártya juttatás adható. 
cb) A juttatás mértéke: max. 100.000 Ft/fő/költségvetési év. 

 
d) A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közszolgálati tisztviselőt a munkáltató jutalomban 
részesítheti. A teljesítményértékelés alapján fizetendő jutalom esetében a Kttv. 130.§ (4) bek. az irányadó. 
e) illetményelőleg 

 



9 

(2) a) A Hivatal a szociálisan rászoruló közszolgálati tisztviselő részére egyszeri szociális segélyt folyósít, 
amennyiben félévet meghaladó időtartamú táppénzes ellátásra szorul, melynek összege 50.000 Ft. A támogatás 
100 %-os táppénz esetén nem adható. 

 
b) A szociálisan rászoruló segélye az Szja tv. 1. melléklete alapján adómentes. 

 
(3) Az Önkormányzat a köztisztviselők részére szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő – vissza nem 

térítendő – támogatást biztosít, melynek mértéke 20.000 Ft/év 
 
3. §  (1) A köztisztviselő részére egységesen illetménykiegészítés jár, melynek mértéke az alapilletmény 20 %-a. 

(2) Képzettségi pótlék jár annak a köztisztviselőnek, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél 
magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha a munkakör ellátásához 
szükséges. A képzettségi pótlék mértéke az illetményalap 40 %-a. 

(3) A köztisztviselőnek bankszámla-hozzájárulás jár, melynek összege 1000 Ft/fő/hó. 
(4) A fenti juttatásokra a köztisztviselő 2014. január hónaptól jogosult. 
(5) Az anyakönyvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő munkaruha juttatásra jogosult, melynek mértéke 50.000 

Ft/ 2 év, melyet az érintett számlával köteles igazolni. 
 

4. §  A rendelet 2. § -ban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét valamint 
a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 

 
5. §  (1) Az elhunyt köztisztviselő közeli hozzátartozóját, amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a 

közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott személyek. 
(2) A temetési segély összege a mindenkori közszolgálati tisztviselői illetményalap 300 %-a, amelynek 
kifizetését a jegyző engedélyezi. 

 
6. §  (1) A köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg. A rendelet 

alkalmazásában közeli hozzátartozónak minősül a közszolgálati tisztviselő házastársa vagy egyenes ágbeli 
rokona 
(2) A temetési segély összege a mindenkori közszolgálati tisztviselői illetményalap 150 %-a, amelynek 
kifizetését a jegyző engedélyezi. 

 
II. 

A nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok 
 
7.§  (1) A nyugállományú köztisztviselő az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben biztosított 

szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet: 
a) eseti szociális segély 
b) egyszeri természetbeni juttatás (karácsonyi ajándék csomag) 
c) temetési segély 

 
(2) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú köztisztviselő 

szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, az igényjogosultságról szóló döntés előkészítése 
céljából 3 tagból álló szociális bizottságot (továbbiakban: bizottság) kell létrehozni. 

 
 

A bizottság tagjai: 

   Farkas Anita 
   Árvai Julianna 
   Pappné Báthory Beáta 
 
(3) A bizottság tagjai sorából elnököt választ. A bizottság üléseinek összehívásáról az elnök gondoskodik. A 

bizottság döntéshozatalánál, szavazategyenlőség esetén, az elnök szavazata dönt. Az elnök jogosult 
képviselni a bizottság véleményét a szociális támogatásokról szóló döntés meghozatalával kapcsolatos 
eljárásban. 

(4) A bizottság évente legalább két ülést tart. Az elnök soron kívüli döntést igénylő esetben rendkívüli 
bizottsági ülést is összehívhat. 
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(5) A bizottság és elnöke feladataival, működésével, valamint eljárással kapcsolatos részletszabályokat a 
bizottság ügyrendje tartalmazza. 

 
III. 

Eljárási szabályok 
 
8.§  (1) A rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet sor. A 

kérelmeket az érintett köztisztviselő vagy a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársa és gyermeke 
adhatja be. 
(2) A bizottság hivatalból is kezdeményezheti a támogatás odaítélését. 
(3) A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsorolásakor elsősorban az alábbi szempontokat kell figyelembe 
venni: 

a) hosszantartó, kórházi ápolással járó betegség 
b) elemi kár esetén, ha az érintett fél nem rendelkezik megfelelő vagyonbiztosítással. 
c) anyagi erejét meghaladó gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása 
d) egyedülálló, egyéb ok miatt nehéz anyagi helyzetbe került. 

 
(4) A kérelmekről – a bizottság véleményének figyelembe vételével – a jegyző dönt. 

 
9.§  A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a bizottság elnöke látja el. 
 

Záró rendelkezések 
 
10. §  (1)  E rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 13/2001.(IX.28) számú önkormányzati rendelet. 

 
 
Kengyel, 2020. augusztus 27. 
 
 
 
Németh Lajos           Dr. Bartók László 
alpolgármester           helyettesítő jegyző  
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Indokolás 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendeletéhez 

 
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 

juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 
 

1.§-hoz 
 
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 

2-6. §-hoz 
 
A közszolgálati tisztviselők juttatásainak részletes szabályait tartalmazza. 
 

7.§-hoz 
 
A nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza. 
 

8-9.§-hoz 
 
Eljárási szabályokat tartalmazza. 
 

10.§-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2020. augusztus 27. 
 
 
 Németh Lajos Dr. Bartók László 
 alpolgármester helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 
 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 

 
 

11/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 

I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak társadalmi hatása nem várható. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A költségvetés tekintetében változás nem várható. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív 

kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei  
 A rendelet megalkotására az elmúlt időszak változásai miatt volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
 A rendelet végrehajtása plusz személyi kiadást nem jelent, a meglévő személyi állománnyal megoldható a feladat. 
 
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, 2020. augusztus 27. 
 
 
 Németh Lajos 
  alpolgármester 

 

 
III. NAPIREND: 

A választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló 14/2018.(II.14.) Kt. 
határozat módosítása /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester 

Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
97/2020.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A 2018. április 8-ai országgyűlési képviselő választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok összetételéről 
szóló 14/2018.(II.14.) Kt. határozat módosítása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében megtárgyalta a 14/2018.(II.14.) Kt. 
határozatban elfogadott, a szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira vonatkozó módosító javaslatot, és a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza meg: 
 
1. Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 
 (Kisiskola Kengyel, Kossuth u. 48.): 
 
Orovecz Rózsa Tag   Kengyel, Tavasz utca 1.  
Mikus Mihályné Tag   Kengyel, Bajcsy-Zs. út 28. 
Krenák Péterné Tag Kengyel, Szabadság út 27.  
Ambrusné Molnár Márta  Póttag Kengyel, Tavasz utca 8.  
Márton Jánosné Póttag Kengyel, Bajcsy-Zs. út 88. 
 
 
2.  Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 
 (Művelődési Ház Kengyel, Kossuth út 98.): 
 
Bekker Gábor  Tag  Kengyel, Petőfi út 17.  
Bakos Jánosné  Tag  Kengyel, Dózsa Gy. út 18. 
Varga Istvánné  Tag  Kengyel, Petőfi út 16. 
Turcsányiné Szilágyi Csilla  Póttag  Kengyel, Petőfi út 23 
Bezsella Lászlóné  Póttag  Kengyel, Széchenyi út 37. 
 
 
3. Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 
 (Tornaterem Kengyel, Kossuth út 100.): 
 
Tóthné Kis-Pál Tünde  Tag  Kengyel, Kossuth út 128/a. 
Zelenák Sándorné  Tag  Kengyel, Arany J. út 32. 
Csőke Ildikó  Tag  Kengyel, Bajcsy-Zs. út 51. 
Molnárné Ollé Erzsébet  Póttag  Kengyel, Bajcsy-Zs. út 83/a 
Papp Ildikó  Póttag  Kengyel, Hunyadi út 14. 
 
 
4. Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 
 (Emeletes iskola Kengyel, Kossuth út 100.): 
 
Fórizsné Tóvizi Mária  Tag  Kengyel, Kossuth 227. 
Szűrös Mihályné  Tag  Kengyel, Achim út 23. 
Véninger Erzsébet  Tag   Kengyel, Jókai út 13. 
Tóthné Németh Ildikó  Póttag  Kengyel, Hunyadi út 38. 
Csehné Angyal Erika  Póttag  Kengyel, Thököly út 12/a 
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5. Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 
           (Bagimajor Iskola Kengyel, Erdő utca 2.): 
 
Balla Istvánné  Tag  Kengyel, Tóth Á. út 5. 
Kovács Anita  Tag   Kengyel, Május 1. út 10. 
Vágner Mónika  Tag  Kengyel, Erdő utca 6. 
Vaszi Edit  Póttag  Kengyel, Petőfi út 35. 
Polyák Tünde  Póttag  Kengyel, Kinizsi út 11. 
 
A megválasztott póttagok szükség esetén bármely szavazókörben helyettesíthetik a kieső bizottsági tagokat. 
 
Felelős: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző  
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
 
Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Szavazatszámláló bizottság tagjai Helyben 
3. Irattár 

 
 

IV. NAPIREND: 

A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylésével kapcsolatos 
döntés /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester  

Kovácsné Jancsovics Krisztina megbízott gazdaságvezető 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy évek óta sikeresen 
működik a tüzelőanyag kiosztása. 
 
Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző elmondja, hogy augusztus 31-ig kell benyújtani a támogatást. Ebben az évben is 
barnakőszén, lágy lombos tűzifa és kemény lombos tűzifa beszerzésére lehet pályázni és a Képviselő-testületnek kell 
eldönteni, melyik tüzelőanyag beszerzésére nyújtsák be az igényt, de már évek óta a barnakőszén vásárlásának 
támogatására pályázik az Önkormányzat. Ha megkapják a támogatást 10 napon belül rendeletet kell alkotni a Képviselő-
testületnek. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
 
Oravecz Mihály, képviselő tag: Oszthatóbb a barnakőszén, ezért döntöttek már korábban is ez mellett. 
 
Kérdés tett fel: 
 
Varga Márta, képviselő tag kérdése: Az Önkormányzatnak meg van az ehhez szükséges fedezete? 
 
Kovácsné Jancsovics Krisztina, megbízott gazdaságvezető válasza: Igen, meg lesz. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Németh Lajos alpolgármester úr javasolja a barnakőszén beszerzéséhez szükséges támogatási igény benyújtását. 
 
Ezután alpolgármester javasolja a Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás 
igényléséről szóló előterjesztésben szereplő a.) pontja szerinti elfogadását, melyet szavazásra bocsát. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
 
98/2020.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylése 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminiszter pályázati 
kiírása - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásáról-alapján 
támogatási igényt nyújt be 1.152 q barna kőszén beszerzéséhez. 
 
Az önkormányzat a barna kőszén beszerzéséhez 731.520- ft saját erőt biztosít. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a tüzelő beszerzését követő 10 napon belül a szociális 
rászorultságról, és az igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletét megalkotja.   
 
Felelős: Németh Lajos alpolgármester 
 
 
Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettes jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
4. Irattár 

 

V. NAPIREND: 

Kengyel Községi Önkormányzat gördülő fejlesztési terv TTK-SZV víziközmű rendszerre 2021-2035 évekre szóló 
javaslatával kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester  
(a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a TRV Zrt. küldte meg 
az Képviselő-testület részére megtárgyalásra és elfogadásra. 
 
Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző elmondja, hogy mindkét gördülő fejlesztési tervet 2020. szeptember 7-ig kell vissza 
küldeni. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás, kérdés: 
 
Varga Márta képviselő tag: Jó lett volna, ha a TRV Zrt. részéről valaki jelen lenne mindkét gördülő fejlesztési tervvel 
kapcsolatos napirendnél, mivel a kiküldött anyagot meg kellett volna magyarázniuk. A TRV Zrt. tevékenységével 
vannak problémák, nem ártott volna, ha valaki eljött volna az ülésre ezeket a dolgokat megbeszélni. 
 
Németh Lajos, alpolgármester: Bízik benne, hogy a gördülő fejlesztési terveket azoknak a céloknak megfelelően készítik 
el. Az Önkormányzatot értesíteni szokta a TRV Zrt., ha települést érintő fejlesztéseket, cseréket végeznek, vagyis 
folyamatosan újítanak. 
 
 
Tóthné Rácz Zsuzsanna, képviselő tag: Véleménye szerint nem minden úgy van, ahogy az a TRV Zrt. által kiküldött 
anyagban le van írva. Ha minden megjegyzés nélkül elfogadják mindkét gördülő fejlesztési tervet, akkor azzal azt 
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fogadnák el, mintha minden úgy lenne ahogy az le van írva, pedig ez nem így van, mivel például leírta a szolgáltató, 
hogy a fedlapok zárhatóak, az aknakiemelő rögzített, az aknák környezete betonozott, a védőkerítés sértetlen. Például 
nincs a tervben leírva, hogy az aknafedeleket ellenőrzik, megcsinálják. 
 
Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző: Szolgáltatási szerződés alapján végzik például az ellenőrzési munkákat. A 
kiküldött anyag egy terv. 
 
Oravecz Mihály, képviselő tag kérdése: A szolgáltatónak minden évben van beszámolója a felújítási, karbantartási 
munkálatokról? 
 
Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző: Igen minden évben beszámol a TRV Zrt. a munkájáról, ezeknek benne kell lenni 
a szolgáltató beszámolójában. 
 
Oravecz Mihály, képviselő tag: Úgy gondolja, hogy amik az utolsó pontokban fel vannak sorolva, hogy az alapján 
ellenőrizhető, hogy a tervek szerint vannak-e, vagyis amit elfogadnak ütemezési tervet, azok meg vannak-e. 
 
Németh Lajos, alpolgármester: tervezett felújítási, karbantartási munkálatokat TRV Zrt. jelzi az Önkormányzat felé. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Úgy gondolja, hogy egy ilyen hosszú távú javaslat elfogadásához egy személyes 
képviselet nem ártott volna. 
 
Árvai János, képviselő tag: Véleménye szerint a leírtak nem a valóságot tükrözik. 
 
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot. 
 
 
99/2020.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Községi Önkormányzat gördülő fejlesztési terv TTK-SZV víziközmű rendszerre 2021-2035 évekre szóló 
javaslatának elfogadása 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § 
alapján, Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Terv TTK-SZV víziközmű rendszer (melléklet) tartalmát megismerte, az 
abban foglaltakkal egyetért.  

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési tervet a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. megküldje a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Lajos alpolgármester 

Erről értesül: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok 
4. Irattár 

 
A 99/2020.(VIII.27.) Kt. határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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VI. NAPIREND: 

Kengyel Községi Önkormányzat gördülő fejlesztési terv KGY-IV víziközmű rendszerre 2021-2035 évekre szóló 
javaslatával kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester  
(a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a TRV Zrt. küldte meg 
az Képviselő-testület részére megtárgyalásra és elfogadásra. 
 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot. 
 
 
100/2020.(VIII.27.) Kt. 

H a t á r o z a t  
 
Kengyel Község Önkormányzat gördülő fejlesztési terv KGY-IV vízikömű rendszerre 2021-2035 évekre szóló 
javaslatának elfogadása 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § 
alapján, Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Terv KGY-IV vízikömű rendszer (melléklet) tartalmát megismerte, az 
abban foglaltakkal egyetért.  

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési tervet a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. megküldje a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Lajos alpolgármester 

 

Erről értesül: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok 
4. Irattár 

 

 

A 100/2020.(VIII.27.) Kt. határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

VII. NAPIREND: 

A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal (III.) 
összefüggő döntés /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester 
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(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a projekt befejezését 
2021. májusában tervezik. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
 
Varga Márta képviselő tag: Javasolja, hogy mielőtt a projekt átadásra kerülne, a Képviselő-testületnek ki kellene mennie 
körbe nézni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
 
101/2020.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatosan beérkezett árajánlatokkal (III.) 
összefüggő döntés 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 92/2020.(VIII.04.) Kt határozatban 
ajánlattételre felkért és ajánlatot benyújtott cégek közül az alábbi ajánlatát jelöli meg nyertesnek: 
 

Yellow Brick Road Kft. 
1163 Budapest Lillafüred u. 42. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a szerződés aláírására. 
 
A végrehajtásért felelős: Németh Lajos alpolgármester 
Határidő: 2020. november 30.  
    
 
Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Yellow Brick Road Kft. 1163 Budapest Lillafüred u. 42. 
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
5. Irattár 

 
 
 
 
VIII. NAPIREND: 

A mezőőri szolgálat helyzetének áttekintése /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a települési 
Agrárbizottság elnökétől érkezett egy kérelem, amelyben kéri, hogy a mezőőri szolgálat ne működjön tovább. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólások, kérdések: 
 
Varga Márta, képviselő tag: Minden gazda nyilatkozzon, hogy legyen e továbbra is a mezőőri szolgálat vagy ne, 
amennyiben a gazdák 51%-a, vagy ennél több akarja, akkor marad, ha nem, akkor szüntesse meg az Önkormányzat. 
 
Oravecz Mihály, képviselő tag: Nyilatkozzon minden gazda, hogy kell-e vagy nem kell a mezőőri szolgálat. 
 
Tóthné Rácz, Zsuzsanna képviselő tag kérdése: A mezőőrök milyen jogviszonyban állnak az Önkormányzattal? 
 
Németh Lajos, alpolgármester válasza: Közalkalmazotti jogviszonyban állnak az Önkormányzattal. 
 
Tóthné Rácz Zsuzsanna, képviselő tag kérdése: A két mezőőrnek, hogy lehet másik munkahelye, ha közalkalmazotti 
jogviszonyban áll az Önkormányzattal? 
 
Németh Lajos, alpolgármester válasza: A munkáltató, vagyis az Önkormányzat hozzájárulhat, hogy másod állása legyen. 
 
 
Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző: Amit eddig be kellett volna mezőőri járulékot fizetni a gazdáknak az behajtható. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester javasolja, hogy a mezőőri járulékra kötelezett személyektől kérjenek be 
véleményeket arra vonatkozóan, hogy a jövőben indokoltnak tartják-e a mezőőri szolgálat fenntartását. A kérdést 
szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
102/2020.(VIII.27.) Kt. 
A Mezőőri szolgálattal kapcsolatos döntés 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hivatalos levélben méri fel a 
Kengyel község közigazgatási területén termőfölddel rendelkező és mezőőri járulékot fizető 
földtulajdonosok körében, hogy indokoltnak tartja-e a mezőőri szolgálat jövőbeni fenntartását.  

Felelős: Németh Lajos alpolgármester  
 
Határidő: 2020. december 31. 
 
Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 

 

 

 

 

IX. NAPIREND: 

A Kengyel 1271 hrsz. alatt lévő I. ütemben rekultivált hulladéklerakó II. ütemben történő végleges 
rekultiválásával kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester 
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(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a mentesítési kérelem 
elkészítésére az Imsys Kft közel 400.000 ft + Áfa összegű árajánlatot adott az Önkormányzat részére. De közben az 
országgyűlési képviselő úrtól azt a javaslatot kapta, hogy írjon az Önkormányzat egy levelet Dr. Nagy István 
agrárminiszter úrnak, hogy a II. ütemben történő végleges rekultiválást, valamint a végleges lezárást nem tudjuk 
megoldani, az Önkormányzatnak az lenne az előnyösebb, ha a végső lezárást nem kellene megvalósítania. Ha mégis meg 
kell ezt valósítaniuk, abban az esetben anyagi támogatásra lenne szüksége az Önkormányzatnak, ennek a költsége nem 
ismert, de több millió forintra tehető.  A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya a JN-07/61/02173-02/2020. számú felszólító levelükben kérte a 1271 hrsz-on lévő 
hulladéklerakó lezárásának tervét, melyben határidőként megjelölte 2020. szeptember 15-ét. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Tóthné Rácz Zsuzsanna, képviselő tag kérdése: A környezetvédelmi hatóság felé nem lehetne egy olyan levelet írni, 
amelyben leírnák, hogy beadtak egy kérelmet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részére és  legyenek 
szívesek meghosszabbítani a szeptember 15-i dátumot? 
 
Németh Lajos, alpolgármester válasza: Az Önkormányzat továbbíthatja a környezetvédelmi hatóság részére a 
Minisztériumnak írt kérelmet. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére küldje meg a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium részére írt kérelmet, hogy a válaszig a tervek benyújtásának határidejét, vagyis a 2020. 
szeptember 15-i határidőt hosszabbítsák meg az Önkormányzat részére, melyet szavazásra bocsát. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
103/2020.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A Kengyel 1271 hrsz. alatt lévő I. ütemben rekultivált hulladéklerakó II. ütemben történő végleges 
rekultiválásával kapcsolatos döntés 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére megküldi a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium részére írt kérelmet, hogy ennek elbírálásáig a tervek benyújtásának 
határidejét, vagyis a 2020. szeptember 15-i határidőt meghosszabbítsák az Önkormányzat részére.  

 

Felelős: Németh Lajos alpolgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 
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X. NAPIREND: 

A GDPR rendszer bevezetésére szolgáló ajánlat a Polgármester Hivatal és az Önkormányzat részére /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a GDPR 
alkalmazása minden személyes adatot kezelő számára kötelező, az Önkormányzat és intézményei is egy ilyen szerv, 
amely személyes adatokat kezel. A Hanganov Kft-től kaptunk árajánlatot, mely kimondottan Polgármesteri Hivatal, az 
Önkormányzat és intézményei számára lett kidolgozva. Kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön a Hanganov Kft. által 
tett árajánlatról, illetve ha a Képviselő-testület nem ért egyet az ajánlattal kérhet más szolgáltatóktól is árajánlatot. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
 
Varga Márta, képviselő tag: Hivatalon belül is ki lehetne nevezni egy adatvédelmi tisztviselőt. Minimális 
továbbképzéssel megoldható lenne, hogy egy személy kinevezhető legyen és attól kezdve nem kell fizetni ezért 
szolgáltatásért más cégnek. 
 
Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző: (Varga Márta, képviselő asszony javaslatára elmondja) Sajnos nem egyszerű 
ennek a megvalósítása. Úgy gondolja, hivatalon belül nem tudják ezt megoldani. 
 
Varga Márta, képviselő tag: Mindenféle képen kérne más szolgáltatótól is árajánlatot.  
 
Kovácsné Jancsovics Krisztina, megbízott gazdaságvezető: A Hanganova Kft. képviselője személyesen is kint volt az 
Önkormányzatnál, aki elmondta, hogy ha úgy gondolja a Hivatal és csak az egyik szerv részére, például a Polgármesteri 
Hivatal részére köti meg a szerződést, később ezt bővítheti az Önkormányzatra és a többi intézményére. Ennek a 
rendszernek az alkalmazását tanfolyamon való részvétellel elsajátítani nem igazán lehet. Ez a cég mindent megcsinál, az 
Önkormányzatnak ezzel dolga nem lenne. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület külső adatvédelmi tisztviselő biztosítására 
vonatkozó ajánlattételre két gazdasági szervezetet kérjen fel, melyet szavazásra bocsát. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
104/2020.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A GDPR rendszer bevezetésére szolgáló ajánlat kérés a Polgármester Hivatal és az Önkormányzat részére 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a GDPR rendszer bevezetésére 
vonatkozó ajánlattételre két gazdasági szervezetet kér fel a Kengyel Község Polgármesteri Hivatal, a 
Kengyel Községi Önkormányzat és az önkormányzati intézmények részére. 

 
Felelős: Németh Lajos alpolgármester  
 
Határidő: 2020. november 30. 
 
Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 
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XI. NAPIREND: 

Egyéb 

Árvai János, képviselő-tag: Nagyon jó lenne, ha Bagimajor vasútállomáshoz utas várót építenének ki. 

Németh Lajos alpolgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület írjon a Magyar Állam Vasutak Zrt-hez egy levelet, 
melyben kérje a Bagimajor vasútállomáshoz egy utas váró megépítését. 

Ezután Németh Lajos, alpolgármester javasolja szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
 
105/2020.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Kengyel-Bagimajor vasútállomáshoz utasváró kiépítésének kérése 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kérelemmel fordul a Magyar 
Állam Vasutak Zrt. felé a Kengyel- Bagimajor vasútállomáshoz történő utasváró kiépítését érdekében. 

 
Felelős: Németh Lajos alpolgármester  
 
Határidő: 2020. október 31. 
 
Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 

Oravecz Mihály, képviselő-tag: Javasolja, hogy az Angyalok kútjának vizét vizsgáltassuk be. 

Németh Lajos alpolgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület az Angyalok kútja vizét vizsgáltassa be. 

Ezután Németh Lajos, alpolgármester javasolja szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
106/2020.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Az „Angyalok kútjának vízminőségének bevizsgáltatásának döntése 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kengyel, Szabadság út és 
Kossuth út kereszteződésénél található Angyalok kútjának nevezett közkifolyóból származó víz minőségét 
egy akkreditált laboratóriummal bevizsgáltatja. 

Felelős: Németh Lajos alpolgármester  
 
Határidő: 2020. december 31 
 
Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 
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Mivel több napirend nem hangzott el, Németh Lajos alpolgármester a nyílt ülést berekeszti, a Képviselő-testület az 
ülést zárt ülés keretében folytatja. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Németh Lajos        Dr. Bartók László  
alpolgármester        helyettesítő jegyző 


