
J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 26-án  
              megtartott  soros üléséről.  
 
Az ülés helye:  Községháza, tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Czédly Gyula polgármester, valamint 

Korom Károlyné, Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál 
Albertné, Guttyán Edina, Dr. Kotró László, Kovács Gyula, Kozák 
Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta képviselők. 

   
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
  Szabó István az önkormányzat jegyzője 
  Rimóczi Jánosné a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa 
  Bokor László rendőr százados  a Tmiklós Rendőrkapitányság részéről 
  Bene Judit rendőr törzszászlós a Tmiklós Rendőrkapitányság részéről 

valamint  
Kovács Tibor a Helyi Sportegyesület gazdasági vezetője 
 
 

 
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi 
tag közül mindenki megjelent /100%/ az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a munkaterv, illetve a meghívó alapján 
azzal a kiegészítéssel, hogy zárt ülés előtt az alábbi napirendeket tárgyalja meg a 
testület: 

6.  Kistérségi pedagógiai szakszolgálatra kötött feladat ellátási      
     megállapodás módosítását,  
7.  „Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért” alapítvány    
     alapító okiratának módosítását, 
8. Főzőkonyha üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítását 
 

Fentiekre vonatkozó  írásos anyagokat  az ülés előtt mindenki megkapta.  
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta. 
 
A polgármester külön üdvözli a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság részéről 
megjelenteket, s felkéri Bokor urat, hogy előzetes megbeszélésük alapján tegye meg 
tájékoztatóját. 
 
Bokor László százados úr a jogszabályi kötelezettségének eleget téve bemutatja 
Bene Judit rendőr törzszászlóst aki Kengyelen körzeti megbízott lesz. Több 
szakterületen eredményesen dolgozott, jelenleg  felsőfokú tanulmányait folytatja. 
Kengyelen sok feladatot fog ellátni, amit bizonyára eredményesen tud végrehajtani. 
Bízik abban, hogy a helyi polgárőrséggel is  eredményes lesz az együttműködése, 
hiszen ismerősei is vannak a polgárőrök között.  Kéri, a jelen lévőket, hogy 
forduljanak hozzá bizalommal és fogadják szeretettel.  
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Czédly Gyula polgármester bízik abban, hogy a két körzeti megbízott által a 
közbiztonság is eredményesebb lesz. Örömmel fogadja község lakosai nevében,  
érezze jól magát e kisfaluban, és sikeres, hatékony munkát kíván. 
 
Németh Lajos  megkérdezi, hogyan lehet elérni a rendőröket, kapcsolattartást 
kialakítani velük.  Az elérhetőségüket jó lenne közzé tenni a helyi újságban is hogy 
legyenek tisztában az állampolgárok, mivel sokan érdeklődnek ezzel kapcsolatban. 
 
Bokor László a kérdésre válaszolva elmondja, hogy csakis szolgálati telefonon 
keresztül lehet  / 107 / elérni a körzeti megbízottakat is, illetve meghatározott időben 
fogadó órákat  tartanak a községben.  
 
Czédly Gyula polgármester megköszöni, hogy megtisztelték a testületet jelenlétükkel, 
valamint  az új körzeti megbízottat személyesen is megismerhették a képviselők. 
 
Bokor László  százados  és Bene Judit   törzszászlós a képviselő-testületnek további 
jó munkát kívánva, munkájukra való hivatkozással eltávoztak.  
 
 
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el.  
 
Németh Lajos: 

 A rendőrséggel kapcsolatosan  szeretné, hogy Kengyelen valamilyen módon 
elérhetőek legyenek, az emberek látnák, de nincsenek itt. 

 A gépállomás az önkormányzat tulajdonába került, jelen pillanatban áldatlan 
állapot uralkodik ott. Esténként, illetve hétvégén a sötétben az épületek körül 
mozgás van, a gyerekek oda járnak. A gépállomás épületéről a cserepet 
lelopták. Véleménye szerint  az épületeket mielőbb  helyre kell hozni, vagy 
megsemmisíteni, ne legyen sem balesetnek, bármi másnak a színhelye.  
Javasolja meghirdetni az épületet lebontásra. 

 Iskolai fegyelemmel kapcsolatban elmondja, az iskola kerítése tönkre ment, a 
gyerekek minden engedély nélkül ki tudnak az udvarról menni.  A gépállomás 
bontása fejében is meg lehetne a kerítést csináltatni, amennyiben ez nem 
lehetséges akkor a fenntartó legyen következetes, hogy a kerítés rendbe 
legyen, ne szökhessenek ki a gyerekek. Az életükről, az egészségükről van 
szó. A kerítés megoldásával a sportpályát is be lehetne zárni, és csak 
engedéllyel mehetnének be tanítás után az iskola udvarára. 

 Elmondja, minden évben rendeznek a gyerekekkel kapcsolatban  
gyermekvédelmi tanácskozást az iskolában. Az idén március hónapban lesz 
megtartva a 2008. évi értékelés,  szeretné ha polgármester úr, jegyző úr, 
valamint a  Képviselő-testület tagjai is részt vennének, nagy súlyt fektetnének 
arra hogy a gyerekek érdekében együtt tegyenek valamit.    

 
Kovács Gyula: 

 Szintén a gépállomással kapcsolatban  kérdése, igaz elég rossz állapotban 
vannak az iroda épületei, de esetleg  nem sok ráfordítással felújíthatóak-e?  A 
daráló épülete masszívnak látszik, és amennyiben felújítható, faluházat 
lehetne kialakítani, melyhez anyagi, fizikai segítséget  tudnánk adni mivel  
látnak benne fantáziát, a leendő faluközponthoz is csatlakozhatna. 

 Kérdése, hogy amit felszedtek az ősszel járdalapokat, azokkal mi lesz ? 
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 Ha jól tudja az EON tavaly sok fát kivágatott a községben. Szeretné megtudni, 
hogy az szakszerű volt-e, az önkormányzattal egyeztettek-e, bele egyezett-e 
az önkormányzat, adtak-e rá engedélyt. A fákat drasztikus módon vágták ki, 
egyaránt gyümölcs fát, nyírfát, talán olyan fát is, ami nem lett volna indokolt.   

 
Erdei Lászlóné: 

 Elmondja, a gépállomás épületein a tető is nagyon életveszélyes. Pénteki 
napon nincsenek annyian a diszkó előtt, mint a gépállomás udvarán, és ami 
ott van az veszélyt jelenthet a fiatalokra. 

 A Rákóczi út és József Attila út sarkán a villanykaró megdőlt, a drótot épp 
hogy fogják az oszlopok, az ott lévő ház veszélyben van.  

 A víziközművel kapcsolatban panaszolja, hogy Gellén Sándor hangneme, 
modora kifogásolható, nagyon sok panaszt hallott. Többek között Ő is 
tapasztalta amikor a társulati pénzt kivette. Kifizetési bizonylatot is írt alá, 
amiről kért egy másolatot, de véleménye szerint nem helyesen járt el az 
ügyintéző. 

 
Varga Márta: 

 Kérdése, hogy a járda építés hogyan fog zajlani ebben az évben? A József 
Attila úton nagyon kellene járda.  A Petőfi úton a háromsoros járda lapok is 
össze vissza állnak, szétcsúsztak,  balesetveszélyesek. Itt talán az egész 
járdalapok újra rakásával is meg lehetne oldani.  

 Elmondja, továbbra is nő az elégedetlenség és tűrhetetlenség a kamionokkal 
kapcsolatban, most már szinte az út közepén parkolnak, mert az árkok mellett 
az út fel van ázva, illetve nagy mélyedések keletkeztek az ott parkolások 
következtében. 

 A tűzoltósággal kapcsolatban érdeklődik, több éve arról volt szó, hogy helyben 
is lesz kirendeltség. 

 Szomorúan látja, hogy az útbaigazító táblák több helyen tönkre vannak téve. 
Örül az új körzeti megbízottnak, de Ők ketten nem tudnak mindent megoldani. 
Ezért véleménye szerint többet kellene tenniük  a polgárőröknek, szinte soha 
nem lehet velük találkozni.  

 
Gál Albertné: 

 Érdeklődik, hogy a korábban ígért Dózsa bejárónál a buszmegálló kialakítása 
milyen stádiumban van, mikor épül meg? 

 
Guttyán Edina: 

 Lakossági észrevételek, panaszok alapján elmondja, hogy a kisközön a 
járművezetők nem veszik figyelembe az egyirányú  forgalomjelző táblát, 
minden felől ki-be járnak gépkocsijukkal. A járdát tönkre tették,  mellette nagy 
mélyedések vannak, áll a víz, sok esetben a járdán közlekednek, felhordják a 
sarat a járdára, holott a kisóvodások egy része ott  közlekedik gyalogosan.  
Kéri ezen az utcarészen a megoldást, esetleg a forgalmi rend 
megváltoztatásával, hogy csak az ott lakók járhassanak be. 

 
 
 
Több interpellációs kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a 
felmerült kérdések megválaszolására a  napirendek megtárgyalása után kerül sor.  
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Czédly Gyula polgármester tájékoztatja a testületet a legutóbbi ülést követően tett 
fontosabb eseményekről az alábbiak szerint: 

 Kuncsorbán LEADER ülésen vett részt. 
 Törökszentmiklóson OSZSZK ülésen vett részt, ahol az intézmény működése, 

további feladatainak biztosítása volt a napirenden. 
 Martfűn Orvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetésen vett részt a körzeti 

orvosokkal együtt. 
 Kistérségi ülésen a pedagógiai szolgálat munkáját értékelték ki, többek között 

a gyógytestneveléssel kapcsolatban tett jelzést, hogy március 1. napjától 
Kengyel nem kívánja igénybe venni ezt a szolgáltatást a kistérség keretében.  

 Állományi ülésen vett részt a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon a 
kistérség részéről.  

 Bejelenti, hogy sajnálatos  esemény történt keddre virradóan a községben. A 
rendőrség frappáns akciója folytán még aznap elfogták az állítólagos  
tetteseket.  A főkapitány úrnak levélben  köszönetét fejezte ki a község 
lakosságának és a Képviselő-testület nevében a  

 
Ezután a polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el  
az írásban kiadott, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatóval 
együtt. Ugyancsak javasolja elfogadásra az  Egészségügyi és Szociális Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló írásos tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatókat vita nélkül, egyhangúlag elfogadta. 
 
Dr. Kotró László képviselő bejelenti hogy ügyeletbe kell mennie, az ülésről távozott. 
A testület létszáma 11 főre változott, továbbra is határozatképes.  
 
I.NAPIREND: 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló előterjesztéshez az alábbi szóbeli 
kiegészítés hangzott el.  
 
Németh Lajos: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyi-  Településfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a Kengyel Község 
Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. évi költségvetésére tett  előterjesztést. 
Az alábbi javaslattal kívánnak élni: 
- Segítse a Képviselő-testület az új Kengyeli Sportegyesület működését, biztosítsa a 
testület az áramszolgáltatás újra kapcsolását 300.000,-Ft erejéig.  Javasolja a 2009. 
évre szennyvíz beruházásra  tervezett 28.641.000,-Ft  összeget lecsökkenteni, és 
átcsoportosítani  belőle a Sportpályán lévő épület villany bevezetésére.  
A bizottság megállapította, hogy a 2009. évi költségvetési tervezet az érvényes 
költségvetési törvény és a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési 
koncepció alapján készült. A tervezet elkészítésekor figyelembe vették a 
gyermeklétszám csökkenését, ezért az óvodánál 2009. július 1-től egy óvodai csoport 
megszűnésével számoltak, illetve a feladat ellátás racionális megszervezésével  
létszámcsökkentést is tartalmaz a tervezet. A bevételek és a kiadások tervezett 
előirányzata 499746 e Ft. A működési kiadások hiánya 90299 e Ft ez az összes 
bevétel 18 %-a. A hiány pótlására ÖNHIKI támogatásra pályázatot kíván benyújtani 
az önkormányzat, illetve hitel felvételét tervezi. 
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Elmondja, a képviselők megkapták a Kunkorgó táncegyüttes kérelmét ruha 
vásárlásra, de erre külön forrást nem kell biztosítani mert  a Művelődési Ház 
működésére betervezett költségekből ezt biztosítják.   
A bizottság véleménye szerint a költségvetési tervezet az adott körülményekhez 
igazodóan reális, megvalósítható, ezért a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Czédly Gyula  polgármester elmondja, hogy a Sportegyesület benyújtotta 2009. évi 
írásos költségvetését, mely az ülés előtt ki lett osztva a képviselőknek. A Pénzügyi 
bizottság ülésén tekintettel a költségvetésre erre vonatkozóan nem tett javaslatot, 
kéri akinek van ésszerű javaslata a Sportegyesület támogatására, tegye meg. 
 
Erdei Lászlóné: 
Elmondja, hogy a sportpálya épületét is jó lenne helyre hozni, mert ennek 
függvényében minden sportrendezvényt meg lehetne ott szervezni. A belső falak jók, 
csak a mennyezetet kell helyre hozni, mivel a tető megsérült, a mennyezet beázott.  
 
Kovács Tibor: 
A helyi Sportegyesület részéről elmondja, ahhoz kérik a testület hozzájárulását, hogy 
az épületben elektromos áram legyen biztosítva. Ennek rendbehozatala, bekötése, 
villanyóra felszerelése kb. 300.000,-Ft-ba kerül.  
Az egyik vendég öltöző teljesen rendben van, a két öltözőhöz szükséges fürdő 
helyiség felszerelését megvásárolták, csak szerelvényezésre  várnak. Az ablakokat, 
ajtókat megcsináltatták. Mivel nem volt élet a sportpályán, szinte mindent tönkre 
tettek. Elmondja, a kerítés felújításán is fáradoznak, mivel több helyen be lehet jutni 
meccsek alatt, ez által is nőne a bevétel. Úgy gondolja hogy az épület állagának, 
illetve a  sport pálya környékének megóvása érdekében lakó kellene az épületbe. 
 A csapatok újra indítása 280.000,-Ft-ba került, mezeket vásároltak, az eddigi utazási 
költségeket megoldották.  
Terveik között szerepel az ifjúsági csapat szerepeltetése, a gyerekek szabad idejét 
lekötni, legyen programjuk, közösségbe legyenek.  Az IFI csapat benevezési díja  
130.000,-Ft-ba kerül, illetve az utazási díj is igen sok.  Mindezek megvalósításához a 
költségvetésük fele arányában történő támogatását kérik még az önkormányzattól, 
hiszen a vállalkozók részéről is meg van a hajlam hogy támogatják az egyesületet.   
Elmondja még hogy elvállalta a könyvelést is mivel sokan kérték fel, de a tisztelet 
díjat is felajánlotta a szükséges költségekre. Minden vasárnap edzést tartanak, 7-8 
fiatal játékosuk is van már,  a csapattagok csak helybeliek lehetnek, ezért is van az, 
hogy kb. 400 fős a nézőszám, mivel a játékosok szülei, barátaik is ki járnak  a 
meccsekre. 
 
Gál Albertné: 
Úgy gondolja, támogatni kell a csapatot, hiszen Kovács Tibor  megbízhatósága akár 
garancia is lehet. A nézőszám is jelentősen emelkedett, így talán a bevételük is több 
lesz egy kicsit. 
 
Kozák Ferencné: 
Megkérdezi, hogy konkrétan mennyi összegre lenne szüksége az Egyesületnek? 
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Kovács Tibor: 
A kérdésre válaszolva elmondja, a költségvetésük felét, 1 millió forint támogatást 
kérnek az önkormányzattól  
 
Rimóczi Jánosné:  
Elmondja, a Sportegyesület a működéshez kéri az 1 millió Ft  támogatást. Sok évi 
tapasztalat alapján elmondja, sok pénzt bele fektettek a sportegyesületbe, de nem 
úgy gazdálkodtak ahogy kellett volna, nem szakszerűen számoltak el.  Amikor 
Kovács Tibor volt az egyesület gazdasági vezetője a jegyeket tömbszerűen szedték 
be, el tudtak mindennel tételesen számolni, semmi gond nem volt. Amennyiben a 
Képviselő-testület megszavazza a Sportegyesület működési célú támogatására az 1 
millió Ft-ot, annak fedezetét a működési célú hitelből tudjuk finanszírozni.  
 
Boróczki Mihály: 
Elmondja, mindig azt látta, nagyon nagy gond volt a pénzügyi fegyelemmel a 
sportegyesület körül. A maga részéről Kovács Tibor személyében biztosítékot lát, 
pozitív véleménye alakult ki róla, de azt javasolja hogy mindenképpen követeljék meg 
hogy bizonyos dolgok fixen meglegyenek, kidolgozott módszer a beléptetéshez, 
szigorú jegyelszámolás, szigorú pénzügyi fegyelem. 
Úgy látja a községben is elkezdődött egy összefogás, így pl. a sportegyesület mellett  
a népi táncegyüttes, a folton folt klub. 
  
Kozák Ferencné: 
Valóban sokat dolgoznak a sportpálya, sportépület felújításán ezek a fiatalok. Ha 
továbbra is önmaguknak megcsinálják, azt is lehet mondani talán, hogy közösségi 
munkára is lesznek nevelve. Örül annak hogy Kovács Tibor a jelenlegi egyesület 
egyik fő embere, és egyet ért azzal, hogy az önkormányzat részéről is meg kell adni 
a lehető segítséget. 
 
Szabó István: 
Hozzászólásában elmondja, hosszú évek óta most lesz nyugodt Kovács Tibor 
személyében, aki már korábban is volt gazdasági vezető. Akkor minden a 
legnagyobb rendben ment,  semmi probléma nem volt az egyesülettel. Úgy tűnik az 
egyesület nemcsak követel, de tesznek is azért  hogy működni tudjanak. Arra kéri az 
egyesületet, ha sikerül felújítani az épületet, az olyan is maradjon. Valóban most is 
kellene oda egy lakó, úgy mint annak idején, hiszen mindig akad olyan aki 
megbízható. Az is elhangzott hogy a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni kell. Ezt 
valóban jó dolognak tartja, melyet támogatni kell.  
 
Kozák Ferencné: 
Kérdése, hogy  a társadalmi szervek támogatásánál 2 nyugdíjas klub szerepel, ez a 
támogatás hogyan oszlik meg? 
 
Czédly Gyula  polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a régi nyugdíjas 
klub 70 ezer Ft-ot, az újonnan alakult klub pedig 30 ezer Ft-ot kap számlák 
ellenében.  
 
Gál Albertné: 
Sajnálja, hogy csak ennyi összeget tudnak elosztani. A Tiszaföldvári Tűzoltó 
Egyesületnek 865 ezer Ft- van beütemezve, a Kengyeli Ifjúsági Egyesület 
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támogatására pedig csak 50 ezer forint. Nem lehetne a tűzoltóknak 700 ezer Ft-ot 
adni, a többit pedig megkapná az Ifjúsági Egyesület? A mozgáskorlátozottak is több 
mint 100 fővel működnek és csak 60 ezer Ft-ot kapnak. Véleménye szerint egy  kicsit 
igazságosabban kellene elosztani a támogatásokat. 
 
Guttyán Edina: 
Szerinte a Polgárőrséget kellene inkább jobban támogatni, hiszen üzemanyagra sem 
jut annyi pénzük, mint amennyi szolgálati időt eltöltenek. Úgy gondolja nagyon nehéz 
ebben  a szűkös anyagi helyzetben igazságot tenni.  
 
Kovács Gyula: 
Elmondja, hogy a Polgárőrség az elmúlt évben közvetlen kapott a Mentőkutyás 
Egyesülettől is anyagi támogatást. 
 
Czédly Gyula: 
Elmondja, hogy a Polgárőrség az anyagi segítséget a Mentőkutyás Egyesülettől a 
rendezvényükre kapták. A 200 ezer Ft-os önkormányzati támogatás az 
üzemanyagra, egyéb kiadásaikra  megy el. A Polgárőrséggel kapcsolatban 
elhangzott az is, hogy nem sokat találkoznak velük megfelelő időben,  pedig minden 
hétvégén péntek, szombat éjszaka járőröznek, pontos beosztás szerint  3-4 fős  
csoportokban, de sajnos meg kell ejteniük a Temetőt,  de még Bagimajorba is ki 
mennek.  
 
Kovács Gyula: 
Érdeklődik a Viziközmű Társulás hozzájárulásáról. Elmondja, nagyobb összeg 
elment a pályázatokra és nem tart az önkormányzat sehol, az emberek pénze elszáll, 
szedik ki a társulásból a pénzüket. Megkérdőjelezi, hogy valóban Gellén Sándor a 
legalkalmasabb ember a Társulás vezetésére? 
 
Gál Albertné: 
Javasolja, ha ennyi panasz van  a Társulás elnökére, el kell vele beszélgetni, 
változtasson a modorán, mert biztos nem potyára panaszkodnak az emberek.  
 
Kovács Gyula: 
Összehasonlítást tett a társadalmi szervek támogatására ütemezett, és az 
Önkormányzat  részére utalandó összegek arányára. 
 
Szabó István: 
Elmondja, hogy nem jutott pénz a hivatal számítógépeinek pótlására sem. Ezek a 
gépek már igen régiek, nap mint nap  használatban vannak,   romlanak, most is 
tönkre ment egy gép.  
Országos szinten törvény módosításra készülnek, különböző jogszabályokat úgy 
módosítanak, hogy elhalasztanak eddig előírt különböző feladatokat. Így pl. 2009. 
évtől kellett volna minősített iktató programot használni ami 600 ezer Ft-ba került 
volna, de ezt is törölni akarják. Az eb nyilvántartási szabályoknál más területre 
átkerülnének ezek a feladatok is.  Az ilyen törvénymódosításokkal próbálják 
megoldani  hogy minél kevesebb kiadásai legyenek az önkormányzatoknak.   
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Rimóczi Jánosné: 
A prémiumévekkel kapcsolatban elmondja, hogy az általános iskolánál a 
gyereklétszám csökkenése miatt 2 fő létszámcsökkenést úgy tudja megoldani az 
iskola, hogy 1 fő távozott, a másik létszámcsökkenésnél vagy felmond a dolgozónak,   
illetve aki 1954-ben születet és a nyugdíjazásig 5 éve van, azoknak az állam 
biztosítja hogy elmehetnek prémiumévek program keretében.  Az óvodánál viszont a 
2 fő létszámcsökkenést szintén a prémiumévek programmal kívánják megoldani.   
Van olyan dolgozó aki nyilatkozott, hogy el szeretne menni a prémiumévek 
keretében. Anyagilag is jobban jár az önkormányzat, ha ezt a módját válasszák a 
létszámcsökkentésnek.  Akik jelentkeztek, hosszú ideje az intézménynél dolgozó 
emberekről van szó, akik becsületesen látták el feladataikat, viszont  59 éves korban 
jogosultak lesznek az előre hozott nyugdíjra.   
Ez a megoldás gazdaságosabb is, de humánusabb is lenne, mely tényleges 
létszámcsökkentéssel jár, nem lehet helyettük felvenni senkit.  
 
Czédly Gyula: 
Összefoglalójában javasolja, hogy az önkormányzat vegyen részt a prémium évek 
programban és engedélyezze a létszámcsökkentés ilyen módon történő 
végrehajtását, melyet szavazásra bocsát.  
 
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 
2/2009/II.26./számú önk.                                     H a t á r o z a t 
 
a prémium évek programba történő bekapcsolódásra 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja az 
iskola igazgató és óvoda vezető figyelmét, hogy a két 
intézményben tervezett létszámcsökkentés kapcsán vonatkozó 
jogszabályok figyelembe vételével tegyenek ajánlatot arra 
jogosult dolgozóik részére a prémiumévek programba történő 
bekapcsolódásra. 
 
Határidő:   2009. március 20. 
Felelős:     Németh Lajos iskola igazgató 
                 Kozák  Ferencné  óvoda vezető 

  
Czédly Gyula polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  szennyvíz 
beruházásra betervezett 28641 e Ft-ból 300e Ft-ot csoportosítson át  a sportpálya 
villany bevezetésének kiépítésére. A Sportegyesület működési kiadásaira 1000 e Ft-
ot  biztosítson, melynek fedezeteként  a működési célú hitel összegét 90299 e Ft-ról 
91299 e Ft-ra emelje fel. A  villanyhálózat kiépítését az önkormányzat rendelje meg, 
és az önkormányzatnál történjen a felmerült költség kiegyenlítése. A működési célra 
jóváhagyott 1000 e Ft támogatás összege az Egyesület részére abban az esetben 
kerülhet kifizetésre, ha a  Cégbíróság  bejegyezte az Egyesületet és önálló 
bankszámlával rendelkezik.  Amennyiben a testület megszavazza a támogatást, 
ezen túlmenően 2009-ben a Sportkörnek  nem tud az önkormányzat adni újabb 
támogatást.  Megállapodást kell kötni az Önkormányzat és az Egyesület részéről az 
épület használatára, illetve a támogatási összeg felhasználására. Az Egyesület a 
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támogatott összeg felhasználásáról 2010. március 31-ig köteles írásos jelentésben 
elszámolni.  
Ezután a polgármester szavazásra bocsátja  az Egyesület támogatását, melyet a 
Képviselő-testület  11 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül   elfogadta. 
 
Ennek megfelelően a költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege 499746 e 
Ft-ról 500746 e Ft-ra módosul, a bevételen belül a működési célú hitel összege 
90299 e Ft-ról 91299 e Ft-ra nő. A kiadásokon belül a pénzeszköz átadás egyéb 
támogatás előirányzata 81474 e Ft-ról 82474 e Ft-ra nő. Ezen belül a társadalmi  
szervezetek támogatása  4797 e Ft-ról 5797 e Ft-ra nő.  
Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a módosításokkal és a könyvvizsgáló 
jelentésével együtt a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet. 
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal egyöntetűen a következő  önkormányzati 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
 

1/2009./III.02/ 
önkormányzati rendelet 

 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére 

 
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről az 

alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 
/1/  Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2009.évi költségvetését  
      500746 e Ft bevétellel és 500746 e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú  
      mellékletek szerint.  
 
      A bevételen belül a működési célú hitel összege       91299 e Ft 
 
/2/  A személyi juttatásokat 198790 e Ft összegben fogadja el.  
 

a./ Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél 2009 évben 69 fő 
     teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámot  
     engedélyez a 12.számú melléklet szerint. 
     2009. január1-től          1 fő pedagógus 
     2009. március 1-től       1 fő pedagógus 
     2009. július 1-től           1 fő óvónői 
     2009. december 1-től   1 fő  dajkai álláshelyet megszüntet. 
     Az önkormányzat bekapcsolódik a prémiumévek programba . 
     A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az érintett intézmények a létszám 
     csökkentést a prémiumévek program keretében hajtsák végre. 
 

 b./ A főfoglalkozású dolgozók részére étkezési utalványban adható étkezési 
    hozzájárulást 6000 Ft/fő/hó összegben határozza meg, a hozzájárulás a  
    részmunkaidősöket munkaidő arányában illeti meg. 
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c./ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén 5000- 
    Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá 2009. II.félévi kifizetéssel az egész 
    évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére. 
 
d./A munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg, ha 3-a  
    munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó  
    munkanapon történik. 

 
 
/3/  A munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség előirányzatát 60643 e Ft  
      összegben, 
 
      ezen belül: a./ Társadalombiztosítási járulék előirányzatát      50902 e Ft 
                         b./ Munkaadói járulék előirányzatát                         5258 e Ft 
                         c./ Munkaadót terhelő egyéb befiz.előirányzatát     2232 e Ft 
                         d./ Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát           2251 e Ft 
       hagyja jóvá. 
 
/4/   A dologi kiadásokat 77667 e Ft összegben fogadja el.  
 
/5/   Az egyéb folyó kiadásokat 10550 e Ft, 
       ezen belül: az OTP Bank-tól felvett hitel kamatának megfizetését 
                         5612 e Ft összegben hagyja jóvá. 
 
/6/   A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát       82474 e Ft 
      ezen belül:  
                             a./ Felhalm.célú pénzeszk.átad.lakosságnak       200 e Ft 
                             b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás          
                                  nonprofit szervezeteknek                               5700 e Ft 
                             c./ Társadalmi szervek támogatását                   5797 e Ft 
                             d./ Társadalmi és szocpol.juttatások                 57808 e Ft 
                             e./ KSZSZK részére működési célú pénesz.át.12229 e Ft 
                             f./  Pedagógiai Szakszolgálat részére műkö 
                                  dési célú pénzeszköz átadás                          740 e Ft 
        összegben fogadja el. 
 
       A társadalmi szervek a kapott  támogatás felhasználásáról kötelesek elszámolni  
       a 2009.évi zárszámadással egy időben 2010.március 30-ig.  
 
/7/  A beruházási kiadások előirányzatát 28641 e Ft összegben hagyja jóvá a  
      6.számú melléklet szerint.     
 
 
/8/  ELMIB részvények vásárlására 1881 e Ft-ot hagy jóvá szerződés  szerint. 
 
/9/  A kölcsönök nyújtása előirányzatát 100 e Ft összegben fogadja el.  
 
/10/ A működési célú  hiteltörlesztés összegét 40000 e Ft-ban hagyja jóvá. 
 
/11/ Az igazgatási tevékenység 2009.évi működési kiadását 96211 e Ft 
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       összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint. 
 
/12/ A 2009.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja 
       jóvá.  

 
/13/ A több éves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatát a 8. számú  
        melléklet szerint fogadja el. 

 
/14/ Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2009 
     -2010-2011 évi alakulását bemutató mérleget a 9 számú melléklet szerint  
       fogadja el.  

 
/15/  Az Önkormányzat  forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 10.számú, a 

korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 10/a.számú, a forgalomképes 
vagyonleltárát a 10/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.  

 
/16/  Az Önkormányzat 2009.évi finanszírozási tervét a 11.számú melléklet szerint 

fogadja el. 
 
/17/  Az Önkormányzat és intézményei 2009 évi címrendjét a 13.számu melléklet 

szerint fogadja el.  
     2.§. 

 
A Képviselő-testület az Áht. 8/A §. /1/-/3/ bekezdés előírásainak megfelelően a 
finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az alábbiak szerint szabályozza:  
 
/1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat likvid  
     hitelt vehet fel. A hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. 
 
/2/ A  költségvetési többletként jelentkező szabad pénzeszközöket –a 
     törvényben szabályozott-  betétként a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet 
     elhelyezni.  
 

3.§.  
 

A Képviselő-testület az Áht. 93.§. /4/ bekezdésében foglaltak szerint az intézményi 
hatáskörben felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint 

határozza meg:  
 
/1/ Az oktatási intézmények az alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon 
    túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott 
    szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani.  
 
/2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe  
    adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az 
    intézmény szabadon felhasználhatja.  
 
/3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet 
    sor.   
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4.§.  
 

A Képviselő-testület az Áht. 66.§./6/ bekezdése szerint a pénzmaradvány elszámolás 
szabályait az alábbiak szerint határozza meg. 
 
/1/ A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg 

a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg 
b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott –áthúzódó  
     pénzügyi teljesítés nélküli – összege 

 
c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a  
     nemzetközi támogatások finanszírozási része 
d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat 
     a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt 
e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére, 
f./  a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely 
     nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradvá-  
     nyához. 
g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány  
 

/2/ A költségvetési szervnél a pénzmaradvány személyi juttatásokból   származó  
     része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek  
     kifizetésére is felhasználható.  
     A pénzmaradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa  
     használható el. 
 
/3/ A pénzmaradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség. 
 
/4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet  
     megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.  
 

5.§. 
 
A Képviselő-testület az Áht. 98.§. /6/ bekezdése alapján az önkormányzati biztos 
kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza:  
 
/1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás- 
     állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át a Képviselő- 
     testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.  
 

6.§. 
 

/1/    A Képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát 
átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett: 

 
       a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig  kiesett  
            bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat  
            finanszírozására 
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        b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási,vagy egyéb  
             célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig. 
 
        c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság egyetértése 
             szükséges. 
 
        d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő  
             ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.  

 
     7.§.  

 
/1/    A 2009.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat 

a polgármester a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság egyetértésével az 
alábbi feltételek mellett: 

 
        a./  az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének  
              véleményét,    
        b./  a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el  
              az átcsoportosítást, 
        c./  az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek  
              tájékoztatást kell adnia. 

 
      8.§. 

 
/1/   A Képviselő-testület a 2009.évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a  
       következő feladatokat határozza meg: 
 
       a./ A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési előirányzatok felhasználása  
            során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el. 
 

9.§. 
 
A 2009. évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A 
féléves gazdálkodásról 2009 augusztus hónapban, a háromnegyedéves 
gazdálkodásról 2009 novemberében, valamint 2010-ben a zárszámadás 
készítésekor. 
 
                                                               10.§. 
 
Ez az önkormányzati rendelet 2009.március 2-án lép hatályba. 
 
K e n g y e l, 2009. február 26. 
 
 
 
 
/:  Czédly Gyula  :/                                                                        /:  Szabó István  :/     
    polgármester                                                                                      jegyző 
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II. NAPIREND: 
A 2008. évi  költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések  hangzottak el: 
 
Németh Lajos: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési  Bizottság a 2008. évi költségvetés 
módosítására vonatkozó  előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. 
Felkéri Rimóczi Jánosné pénzügyi csoport  vezetőt, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatos kiegészítését tegye meg.  
 
Rimóczi Jánosné: 
Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az állami támogatások egyeztetésére a 
MÁK-kal  a rendelet-tervezet elkészítése után került sor, ekkor derült ki hogy az eseti 
pénzbeli gyermekvédelmi támogatást melynek összege 3735 e Ft, nem a normatív 
kötött felhasználású támogatások között kell bevételként elszámolni, hanem a 
működési célú támogatás értékű bevétel fejezetkezelésű előirányzatok között. Ezért 
javasolja, hogy az 1. §. –ban szereplő bevételek felsorolásánál a működési célú 
támogatás értékű bevétel fejezetkezelő előirányzatát 30 e Ft-ról 3765 e Ft-ra 
változtatni, a normatív kötött felhasználású támogatású előirányzata „2700 e Ft-tal 
történő megemelése” helyett , helyesen „945 e Ft-tal lecsökkenteni” módosul.  
 
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, 
véleményüket mondják el.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula  polgármester szavazásra bocsátja a 2008. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, illetve rendelet-
tervezetet a javasolt módosítással.  
  
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
önkormányzati rendeletet alkotta: 

 

 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2/2009/III.02./ 
 önkormányzati rendelete 

 
A 9/2008./IX.01./,6/2008./V.15./ önkormányzati rendeletekkel módosított 

1/2008./II.18./ önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2008. évi költségvetésére - 
kiegészítésére, módosítására 

 
 

      1.§. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 
rendelet 1.§./1/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 
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b/ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2008. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát         207640 e Ft-tal 
lecsökkenti. 
 
 

Bevételen belül: 
 Működési bevételek előirányzatát        5222 e Ft-tal 
 megemeli 
 Felhalmozási és töke jellegű bevétel előirányzatát       300 e Ft-tal 
 lecsökkenti. 
 Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól ei.       566 e Ft-tal 
 megemeli. 
 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel LEADER támog     762 e Ft-tal 
 lecsökkenti 

  Működési célú támogatás értékű bevétel központi kvet.                               
  szervtől előirányzatát            .      1496 e Ft-tal 
  megemeli.         
  Működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami   
  pénzalapoktól előirányzatát           821 e Ft-tal 
  megemeli          
  Működési célú támogatás értékű bevétel fejezet kezel. 
  előirányzatát                3765 e Ft-tal 
  megemeli. 
  Működési célú támogatás értékű bevétel OEP-től 
  előirányzatát              309 e Ft-tal 
  lecsökkenti. 
  Működési célú pénzeszköz átvétel Non-profit 
                 szervezetektől előirányzatát                                               200 e Ft-tal 
                 megemeli 

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése  
 háztartásoktól előirányzatát           159 e Ft-tal
 lecsökkenti. 

   
Feladatmutatóhoz kötött normatív áll. tám. e.i.       1368 e Ft-tal 

  lecsökkenti. 
  Normatív kötött felhasználású támogatás e.i.         945 e Ft-tal
  lecsökkenti. 
  Központosított támogatás előirányzatát         4403 e Ft-tal
  megemeli.  
  Egyéb központi támogatás előirányzatát        1012 e Ft-tal
  megemeli. 
  SZJA kiegészítés jövedelem differenciálás miatt e.i.          243 e Ft-tal
  lecsökkenti. 
  Helyi adó előirányzatát             889 e Ft-tal
  megemeli. 
  Gépjárműadó előirányzatát            163 e Ft-tal
  lecsökkenti. 
  Termőföld bérbeadásából származó bev.ei.                         83 e Ft-tal 
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  megemeli 
  Egyéb sajátos bevétel előirányzatát            277 e Ft-tal 
  megemeli 
  2007. évi normatív támogatás elszámolásából adódó  
  többlet bevétel előirányzatát          1199 e Ft-tal 
  megemeli. 
  A 2007. évi jövedelem differenciálódás miatti szja 
  Elszámolás többlet bevételének előirányzatát               2945 e Ft-tal 
  megemeli 
  A rövid lejáratú likvid hitel előirányzata         56959 e Ft-tal 
  lecsökkenti 
  Felhalmozási célú előirányzatát        169310 e Ft-tal 
  lecsökkenti 

   
2.§. 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 

rendelet 1.§./2/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 
 

b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 a személyi juttatások előirányzatát                                3721 e Ft-tal 

lecsökkenti. 
 
 

3.§. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 
rendelet 1.§. /3/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki: 

 
b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

 munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség 
 előirányzatát                           871 e Ft-tal 

lecsökkenti.  
 
Ezen belül: 

          a./ Társadalombiztosítási járulék előirányzatát     829 e Ft-tal 
          b./ Munkaadói járulék előirányzatát                       216 e Ft-tal 
          c./ Munkaadót terhelő egyéb járulék ei.                 499 e Ft-tal 
               lecsökkenti 
          d/ Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát          216 e Ft-tal 
          e/ Táppénz hozzájárulás előirányzatát                  385 e Ft-tal 
          f./ Start kártyával rendelkezők utáni jár.ei.               72 e Ft-tal 

    megemeli 
 

4.§. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 
rendelet 1.§./4/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki: 
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b./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a  

 dologi kiadások előirányzatát                                                  660 e Ft-tal 
lecsökkenti. 
 

5.§. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 
rendelet 1.§./5/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: 

 
       a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete     

            az   egyéb folyó kiadások előirányzatát                71 e Ft-tal 
            megemeli 

 
      6.§. 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 

rendelet 1.§./6/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 
 

 b/ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a  
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás előirányzatát                 552 e Ft-tal 

 lecsökkenti 
          

Ezen belül: 
a./ Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
     működéséhez pénzeszköz átadás                     1825 e Ft-tal    
b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztar- 

         tásoknak előirányzatát                                          220 e Ft-tal  
    c./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non- 
         profit szervezeteknek előirányzatát                     1891 e Ft-tal 
    lecsökkenti 

 
d./ Társadalmi és Szociálpolitikai juttatások 

                előirányzatát                                3097 e Ft-tal 
 e./ Társadalmi szervek támogatása előirányzatát                285 e Ft-tal 
 f./ Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak e.i.       2 e Ft-tal 
           megemeli. 
      7.§. 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 

rendelet 1.§./7/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 
 

b./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a  
 beruházási kiadások előirányzatát                             163572 e Ft-tal 
 lecsökkenti. 
 
 Ezen belül: 
 Könyvtár tárgyieszköz beszerzés  /az előterjesztésben 

 foglaltak szerint / előirányzatát   828 e Ft-tal 
 Általános iskola fénymásoló vás e.i.  204 e Ft-tal 
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 Polgármesteri hivatal számítógép, nyomtató v. 273 e Ft-tal 
 Utcai névtáblák, inf. táblák  e.i.           1840 e Ft-tal 
 megemeli. 
 
 Községháza akadálymentesítésének ei.         3500 e Ft-tal 
 Orvosi rendelő korszerűsítés e.i.           8800 e Ft-tal 
 Játszótér tervezési díj e.i.    750 e Ft-tal 
 Játszótér építés e.i.             1600 e Ft-tal 
 Kossuth L. ált. isk. korsz. e.i           1300 e Ft-tal 
 Napsugár Műv.Óvoda korsz. e.i.   900 e Ft-tal 
 Tiszatenyő- Kengyel szennyvíz ber.e.i.      149639 e Ft-tal 
 Művelődési ház eszköz besz. e.i.   228 e Ft-tal 
 lecsökkenti. 
 
      8.§. 
 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./ II.18../önkormányzati 

rendelet 1.§-a /8/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 
 

          b/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
 a felújítási kiadások  előirányzatát       4945 e Ft-tal 

           lecsökkenti 
           Ezen belül 
 Természetvédelmi tábor II. ütem e.i.  3750 e Ft-tal 
 Turisztikai pihenőhely kial. e.i.     149 e Ft-tal 
 Járdafelújítások előirányzatát   8304 e Ft-tal 
 lecsökkenti 
 Szélmalom felújítás e.i.    1800 e Ft-tal 
 Könyvtár épület felújítás e.i.   5000 e Ft-tal 
 Idősek otthona felújítás pály. Előkészítés e.i.      270 e Ft-tal 
 Orvosi rendelő felújítás előkész. e.i.    188 e Ft-tal 
 megemeli 

 
 
 
9.§ 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./ II. 18./ önkormányzati 
rendelet 1.§./10/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: 

 
a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

 kölcsönök nyújtása előirányzatát      522 e Ft-tal 
 megemeli 
 A likviditási hiteltörlesztés előirányzatát          33912 e. Ft-tal 
 lecsökkenti 
 
      10.§ 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./ II. 18../ önkormányzati 

rendelet 1.§./11/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 
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b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

 igazgatási tevékenység működési kiadási előirányzatát               55 e Ft-tal 
 lecsökkenti 
 

Ezen belül: 
 személyi juttatások előirányzatát      2905 e Ft-tal 
 munkaadót terhelő járulékok előirányzatát      654 e Ft-tal 
 lecsökkenti 
 dologi kiadások előirányzatát       3468 e Ft-tal 
 Egyéb folyó kiadások előirányzatát                           36 e Ft-tal 
           megemeli. 
 

 
11.§ 

 
Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján 2009. március 02-án lép hatályba. 

 
K e n g y e l, 2009. február 26. 
 
 
 
/:  Czédly Gyula  :/                                                                      /:  Szabó István  :/ 
   polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
III. NAPIREND 
A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtására vonatkozó  
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.  
 
Szabó István 
Elmondja, a belső piaci szolgáltatásokról szóló EU irányelv 2006-ban jelent meg. Az 
irányelv fő célja: a belső piaci szolgáltatás szabadabb mozgását teszi lehetővé a 
tagállamok  között, a vállalkozások  feltételei azonosak  legyenek az Unión belül  
mindenkinek. Az EK-Szerződés értelmében nem lehet korlátozni a szolgáltatás 
szabadságát más államban letelepedő állampolgárok tekintetében.   2007. óta 
foglalkozik a hivatal  a rendeletek kiválogatásával, felülvizsgálatával. Megállapításra 
került, hogy az érintett önkormányzati rendeletek közül egyik sem tartalmaz az 
irányelvvel ellentétes rendelkezéseket.   Miután helyi rendeletekről van szó, csak  
rendeletet lehet hozni rájuk. Maga a záradék ugyanaz mind a 11 rendeletnél.  
 
Kozák Ferencné elmondja, hogy az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Czédly Gyula polgármester  kéri, hogy a tájékoztatóval kapcsolatos kérdésüket, 
véleményüket mondják el.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv végrehajtására vonatkozó előterjesztést, illetve rendeletet. 
  
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
önkormányzati rendeletet alkotta: 

 
 

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

3/2009./III.02./ 
 önkormányzati rendelete 

 
a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtására 

 
1. §. 

 
/1/ A Képviselő-testület felülvizsgálta a 2006/123/EK irányelvvel érintett helyi 
rendeleteit. 
 
/2/ Az irányelvvel érintett helyi önkormányzati rendeleteit a következők szerint 
egészíti ki: 

a) A  piacokról és vásárokról szóló 1992. évi 9. számú önkormányzati rendelet 
14. §. /2/ bekezdésébe, 

b) A közterületek rendeltetéstől eltérő használata engedélyezéséről szóló 
13/1995/VII.13./ sz. önkormányzati rendelet 15. §. /2/ bekezdésébe, 

c) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 
22/1996./XII.19./ sz. önkormányzati rendelet 2 §. /4/ bekezdésébe, 

d) A község címeréről, zászlajáról szóló 5/1997. /II.27./ sz. önkormányzati 
rendelet 15. §. /2/ bekezdésébe, 

e) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
16/1999./XI.26./ sz. önkormányzati rendelet 36. §. /2/ bekezdésébe, 

f) A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000/IX.29./ sz. önkormányzati 
rendelet 9. §. /2/ bekezdésébe, 

g) A lakások bérletéről szóló 8/2004./IV.21./ sz. önkormányzati rendelet 17. §. /3/ 
bekezdésébe, 

h) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
9/2004./IV.21./ sz. önkormányzati rendelet 11. §. /2/ bekezdésébe, 

i) A települési hulladékgazdálkodási tervről szóló 16/2004. /X.01./ sz. 
önkormányzati rendelet 3. §. /2/ bekezdésébe, 

j) A Településrendezési Terv szabályozási tervéről szóló 4/2006. /II.17./ sz. 
önkormányzati rendelet 18. §. /3/ bekezdésébe, 

k) A környezetvédelemről szóló 11/2006./IX.01./ sz. önkormányzati rendelet 26. 
§. /3/ bekezdésébe  

l) a következő szövegrész kerül:  „ A Képviselő-testület megállapítja, hogy 
nincsenek a rendeletben a 2006/123/EK irányelvvel ellentétes 
rendelkezések.” 
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2. §.  
 

Ez a rendelet kihirdetése után 2009. március 02-án lép hatályba.  
 
Kengyel, 2009. február 26. 
 
 
 
/: Czédly Gyula :/        /: Szabó István :/ 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
IV.NAPIREND: 

A jegyző munkateljesítmény értékeléséről szóló tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítés 
nem hangzott el. 
 
Czédly Gyula polgármester  kéri, hogy a tájékoztatóval kapcsolatos kérdésüket, 
véleményüket mondják el.  
 
Kérdést tett fel: 
Kovács Gyula képviselő 
 
A  kérdésre  Szabó István jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő elfogadott.  
 
Hozzászólás nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula polgármester  ezután javasolja a testületnek a jegyzői 
munkateljesítmény értékeléséről szóló tájékoztató elfogadását, melyet szavazásra 
bocsát.  
 
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal,  ellenvélemény nélkül  a következő 
határozatot hozta. 
 
3/2009./II.26./ számú önk.    H a t á r o z a t  
 
a jegyzői munkateljesítmény 2008. évi értékeléséről.  
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete tudomásul veszi  a polgármester 
tájékoztatóját a jegyző 2008. évi teljesítmény 
értékeléséről. 

 
 
A  hivatal dolgozóinak 2009. évi teljesítmény feladataira vonatkozó előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, 
véleményüket mondják el.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula polgármester javasolja a testületnek az előterjesztés elfogadását, 
melyet szavazásra bocsát.  
 
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 
4/2009./II.26./számú önk.                                     H a t á r o z a t 
 
a köztisztviselői teljesítmény- követelmény meghatározásáról 
 

Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete –a 
Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. tv. 34.§./3/ 
bekezdésében biztosított jogkörében- a köztisztviselői 
teljesítmény-követelmények 2009.évi kiemelt feladatait a 
következők szerint állapítja meg: 

 
1. A Képviselő-testület és Bizottságai törvényes működésének 

biztosítása 
2. Belső piaci szolgáltatásokról szóló Uniós irányelv alapján a 

helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosítása. 
3. A 2009-ben tartandó Európai Parlament képviselői 

választással összefüggő szervezési és igazgatási feladatok 
törvényes és eredményes végrehajtása 

4. Az esetlegesen kitűzött népszavazások előkészítése és 
lebonyolítása 

5. A nehéz gazdasági helyzetben az adóztatás kiemelten fontos 
terület, ahol az ellenőrzés fokozásával, a hátralékok 
behajtásával törekedni kell az adóbevételek növelésére 

6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet 
változásának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a 
törvény által előírt új feladatok végrehajtási folyamatának 
kialakítására 

7. Kiemelt feladat a közfoglalkoztatás szervezése, a 
közfoglalkoztatási terv a településen élők adottságaihoz és a 
helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez igazodó elkészítése, 
és végrehajtása.   

      Az „út a munkához” program bevezetéséhez szükséges a            
      hivatal    dolgozóinak fokozott közreműködése.  
8. A hivatal és az intézmények belső ellenőrzési tervének 

végrehajtása, folyamatos figyelemmel kisérése. 
9. A 2009.évi költségvetési feladatok maradéktalan 

végrehajtása, takarékos gazdálkodás, pályázati lehetőségek 
kihasználása. 

10. A kistérségi társulás munkájának segítése.  
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11. Az új dolgozók beilleszkedésének, feladat ellátásának 
elősegítése. 

12. Az Európai Uniós és hazai pályázatok felderítése, 
közreműködés a támogatások elnyeréséhez. 

13. A köztisztviselők szakmai felkészültségének további javítása, 
képzésük, továbbképzésük szervezése. 

 
     Határidő: 2009.december 31. 
     Felelős:   Szabó István jegyző 
  

 
V. NAPIREND: 
Az ÁMK  Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról szóló előterjesztéshez az alábbi 
szóbeli kiegészítés hangzott el: 
 
Kozák Ferencné elmondja, az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság 
megtárgyalta a Művelődési Ház és a Könyvtár beszámolóját és úgy ítélte meg,  az 
ÁMK megalakulása óta még több ,  a gyerekek fejlődését szolgáló  különböző 
program, tevékenység működik. A felnőtteket is  igazán leköti a néptánc, a folton-folt 
klub, illetve  sok olyan program szerveződött ami összefogja a felnőtt lakosságot.  
Ezzel együtt a Bizottság a beszámolót elfogadta és a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, 
véleményüket mondják el.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
Hozzászólás: 
 
Gál Albertné 
Elmondja, igazán szép és esztétikus lett a könyvtár, és örül annak hogy a 
mozgáskorlátozottak is igénybe tudják venni.  
 
Czédly Gyula polgármester elmondja, hogy tavasszal pedig a Művelődési Ház 
környékének szépítése, parkosítása, főzőhelyiség részének kialakítása van 
beütemezve. Ezután javasolja a testületnek a Művelődési Ház és Könyvtár 
munkájáról  szóló tájékoztató elfogadását, melyet szavazásra bocsát.  
 
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal,  ellenvélemény nélkül  a következő 
határozatot hozta. 
 
5/2009./II.26/számú önk.    H a t á r o z a t  
 
az ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára 
munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
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VI.  NAPIREND: 
A kistérségi pedagógiai szakszolgálatra kötött feladat ellátási megállapodás 
módosítására vonatkozó előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, 
véleményüket mondják el.  
 
Kérdést tett fel Németh Lajos képviselő. 
A kérdésre Czédly Gyula polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő 
elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátásra kötött szerződés módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy a 
módosítás 2009. március 1-én lépjen hatályba. 
 
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal,  ellenvélemény nélkül  a következő 
határozatot hozta. 
 
6/2009./II.26./ számú önk.          H a t á r o z a t  
 
a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött szerződés módosítására. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 10. §. /1/ bekezdés e./ pontjában biztosított jogkörében 
eljárva – Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulásával kötött feladatellátási megállapodást – amely a 
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására készült – úgy 
módosítja, hogy a társulási megállapodásban Kengyel település 
neve mellett a 4. sorszám alatt felsorolt gyógytestnevelési  
feladatot   törli.  
 

   Ez a módosítás  2009. március 1-el lép hatályba. 
 
 
VII. NAPIREND: 
A „Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért” alapítvány alapító okiratának 
módosítására vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés  hangzott el. 
 
Szabó István: 
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az alapító okirat 4. pontja első mondatában 
az „alapító” szót elírás miatt ki kell javítani  „alapítvány” szóra.  
 
Czédly Gyula polgármester kéri a testületet,  hogy az előterjesztéssel kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el.  
 
Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el.  
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Czédly Gyula polgármester javasolja a testületnek az előterjesztés elfogadását, 
melyet szavazásra bocsát.  
 
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 
7//2009. /II.26./ számú önk.     H a t á r o z a t  
 
A „Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány” alapító okiratának 
módosítására 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 
helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. 
§. /1/ bekezdése a./ pontjában biztosított jogkörében 
eljárva – a „Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért” 
alapítvány alapító okiratának módosítását  egységes 
szerkezetben (a módosítás vastag dőlt betűkkel szedve) a 
melléklet szerint jóváhagyja. 

 
VIII.  NAPIREND: 
A főzőkonyha üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítására vonatkozó 
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el: 
 
Németh Lajos 
Elmondja, hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, 
véleményüket mondják el.  
 
Ezután a polgármester javasolja a testületnek az előterjesztés elfogadását, melyet 
szavazásra bocsátott. 
 
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 
8/2009. /II.26./ számú önk.     H a t á r o z a t  
 
a főzőkonyha üzemeltetésére kötött szerződés egy évvel történő 
meghosszabbítására. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. 
évi LXV. törvény 8. §. /1/ és /4/ bekezdéseiben biztosított 
jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény rendelkezéseire is figyelemmel – a főzőkonyha 
üzemeltetésére Szilágyi Jenő vállalkozóval kötött 2009. 
július 31-el lejáró szerződését 1 évvel meghosszabbítja 
2010. augusztus 31-ig.   
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A szerződés aláírására Czédly Gyula polgármestert bízza 
meg. 

 
 
Az interpellációs kérdésekre Czédly Gyula polgármester, és Szabó István jegyző az  
alábbiak szerint adnak választ:                  
 
Czédly Gyula 
 

 A rendőrség elérhetőségéhez kapcsolatban elmondja,  valóban keresni kell a 
lehetőséget. 

 A gépállomás helyzetével kapcsolatban megnézi a Hivatal mit lehet ez ügyben 
tenni, valóban tűrhetetlen hogy ilyen állapotok uralkodnak. A lehető 
legrövidebb időben belül rácsokat kell legalább az ajtókra tenni elsősorban a 
balesetveszély elhárítása miatt 

 Az iskola kerítésével  kapcsolatosan elmondja, erre a témára valóban vissza 
kell térni. Az iskolának rendelkezésre álló 1 millió Ft-tal, valamint a hivatal 
részéről biztosított munkaerővel a kerítést meg fogják ez évben építeni.  

 A gyermekvédelmi tanácskozáson való részvételt  jó ötletnek tartja, a 
Képviselő-testület valamennyi tagja részt fog venni.  

 A daráló épületével kapcsolatosan elmondja, mindenek előtt az épület 
műszaki állagát alaposan meg kell vizsgáltatni, további hasznosításáról vagy 
elbontásáról döntés fog születetni.  

 A felszedett járdalapok a Hivatal udvarán vannak letárolva, melyek a további 
járdaépítésekhez lesznek felhasználva. 

 A Rákóczi út és József Attila út sarkán lévő villanykaróval kapcsolatban 
elmondja, a Hivatalnak nem volt tudomása róla. Az EON-nal a kapcsolatot fel 
veszi a Hivatal, a bejelentés után a villanykaró által esetlegesen okozott kárt 
az EON-t fogja terhelni.  

 Felkéri a jegyző urat, hogy a hétfői nap folyamán a viziközmű társulat 
elnökével vegye fel a kapcsolatot, tájékoztassa a bejelentésről, az eredményt 
pedig a képviselő-testülettel ismertesse. 

 A járdaépítések folytatódnak, ez többek között a József Attila útra is 
kiterjednek.  

 A Petőfi úti járda állagáról tudomása van a hivatalnak, amint az idő engedi, 
annak átrakására is sor kerül.  

 A műszaki ügyintéző kolleganő már keresi a kamion tulajdonosok személyét, 
akikkel a parkolással kapcsolatos díjmegállapításról, avagy kijelölt helyen 
történő parkolásról fog tárgyalás folyni.  

 Az új tűzoltó autó rendelkezésre áll, a téli garazsírozás miatt nem lett 
leszállítva, tároló helyet kell tavasszal építeni a számára, és utána itt marad a 
településen. 

 Elmondja, az útjelző táblák vandál rongálása ellen vajmi keveset lehet tenni, 
mert a rongálók személyét még ha ismerik is, nem hajlandóak  közölni. A 
polgárőrök egyébként szolgálatban ezeket is figyelik.  

 A busz megálló  a tavasz folyamán el fog készülni.  
 A kisközön a forgalmat az eredetire vissza kell állítani, tudni illik nem tartják be 

az egyirányúsított forgalmi rendet. A Kossuth út felöli részén visszahelyezésre 
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kerül  az út korlát, melyen csak kerékpárral vagy babakocsival lehet átmenni. 
A kisközben lakók célforgalma az Áchim útról biztosítva lesz. 
 

Szabó István: 
 A fagallyazással kapcsolatban elmondja, az EON közölt a hivatal felé egy 

listát, hogy azokat a fákat meg kell gallyazni. Lealkudva majd a felét a fáknak, 
értesítést kaptak a tulajdonosok hogy meggallyazhatják a kijelölt fákat. Ahol 
nem tettek eleget a gallyazásnak,  sajnos az EON emberei  elég durva munkát 
végeztek.   

 
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az interpellációs kérdésekre adott válaszokat 
fogadják el.  
 
A Képviselő-testület az interpellációs kérdésekre adott válaszokat vita nélkül 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Mivel több napirend nincs a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti.  
 
 
 
     Kmf. 
 
/:Czédly Gyula :/       /: Szabó István :/ 
  polgármester              jegyző 
 
 


