
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 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, Kovács Gyula, Kozák Ferencné, Németh
Lajos és Varga Márta képviselők

Bejelentéssel van távol: Dr. Kotró László és Guttyán Edina képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az Önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné a Polgármester Hivatal főtanácsosa
Megyesi Tibor gazdasági tanácsadó, a Kommunális Szolg.Kft. részéről
A lakosság köréből 1 fő

Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül 10 fő megjelent /80%/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a munkaterv, illetve a meghívó alapján
azzal a kiegészítéssel, hogy utolsó napirendként tárgyalja meg a testület az Óvoda
komplex fejlesztésére pályázat benyújtását. A napirendekre tett javaslatot a
Képviselő-testület vita nélkül elfogadta.

A polgármester kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el.

Korom Károlyné:
 Elmondja, a Szabadság úton lévő garázs életveszélyes, valamint az ott lévő

árok is áldatlan állapotban van. Javasolja a tulajdonost felszólítani hogy tegye
rendbe az ingatlant, szüntesse meg a veszélyhelyzetet.

Kovács Gyula:
 Elmondja, az október 3-i önkormányzati választásokra beindult a kampány.

Mivel jelenlévők közül többen is érdekeltek, felhívja a figyelmét képviselő-
társainak a visszafogottságra, higgadtságra. Javasolja, mindenki tegye a
dolgát de figyelmesen, mérsékelten.

 Kérdése, hogy a Hivatal tervezi-e az önkormányzati választásokon induló
jelöltek közös írásos bemutatkozását.

Gál Albertné:
 Az orvosi rendelőben ha megváltozik a rendelési idő, javasolja kiplakátolni úgy

Bagimajorban, mint itt a községben is.
 Kérdése, hogy a csatorna beruházás mikor kezdődik el?
 Úgy hallotta hogy az égető mégis megépül Kengyelen, és a székhelye

Szolnokon lesz, ami azt jelenti hogy nem ide fog tartozni adózás
szempontjából.
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Varga Márta:
 Községünkben elterjedt a szemétégetés, és a szennyvízszippantás. Régóta

nem jelent meg a Futár újság, melyben fel kellene hívni a lakosság figyelmét
hogy mikortól meddig lehet tüzet gyújtani, és ne szippantsák az emésztőből a
szennyvizet a kertbe. A füst, és a nagy bűz miatt nem lehet ablakot nyitni.
Intézkedést vár, felhívásra, tájékoztatásra, plakát kihelyezésre és büntetésre
gondolt.

Németh Lajos:
 A vonat közlekedéssel kapcsolatban elmondja, nehezen tudnak az utasok fel-

illetve lejönni a vonatról, mert általában hiányosan engedik le a lépcsőket.

Több interpellációs kérdés nem hangzott el. A polgármester bejelenti, hogy a
felmerült kérdésekre a napirendek megtárgyalása után fog választ adni.

Czédly Gyula polgármester tájékoztatja a testületet a legutóbbi ülést követően tett
fontosabb eseményekről az alábbiak szerint:
 A nyári szabadságolási időszakban a Hivatali munka zökkenőmentesen

zajlott.
 Településünkön Cseh Danika felgyógyulásának segítésére megszervezett

rendezvény jól sikerült. Szép dolognak tartja, hogy a község össze tudott
fogni. Javasolja, továbbra is figyeljenek oda településünkön élő, segítségre
szoruló gyermekekre.

 Víz- csatorna, valamint kistérségi ülésen vett részt Törökszentmiklóson.
 A Rendőrkapitányságon a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ülésen vett részt.
 Megkezdődtek a kampányok az önkormányzati választással kapcsolatban, a

HVI részére leadott ajánlószelvények feldolgozása folyamatos.
 Az Általános iskolában 3 osztály összevonására van szükség, mivel kevés a

létszám, viszont a sajátos nevelésű gyermekekkel több gond van.
 Dr. Bozó József háziorvos bejelentette hogy október 1-el megszünteti orvosi

praxisát a községben.Dr. Kotró László vállalta ugyan a helyettesítést, de neki
is helyettesítő orvosról kell gondoskodnia. Így arra a megállapodásra jutottunk
Dr. Bozó Józseffel, hogy 2010. december 31-ig marad, tovább rendel
településünkön.

Ezután javasolja a testületnek hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el.

Ugyancsak javasolja a testületnek az írásban kiadott átruházott hatáskörben hozott
polgármester döntéseiről szóló írásos tájékoztatót, valamint az Egészségügyi és
Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló írásos
tájékoztatót fogadja el.
A Képviselő-testület a tájékoztatókat vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.



3

I. NAPIREND:
A 2010. évi költségvetés módosítására készült írásos előterjesztéshez az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el:

Németh Lajos: elmondja,hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta a 2010. évi költségvetés kiegészítésére, módosítására vonatkozó
előterjesztést, azt jóváhagyja, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Czédly Gyula polgármester ezután kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a 2010. évi költségvetés
kiegészítésére, módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a következők szerint:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

10/2010. /VIII.30./
önkormányzati rendelete

a 9/2010./VII.14./önkormányzati rendelettel módosított
1/2010./II.22./önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2010.évi

költségvetésére - kiegészítésére, módosítására

1.§.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010/II.22./önkormányzati
rendelet 1.§./1/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:

b/ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2010 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 26777 e Ft-tal
megemeli

Bevételen belül

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezetkezelésű
előirányzat EU-s forrásból 7641 e Ft-tal

Működési célú támogatásértékű bevétel
központi költségvetési szervtől előirányzatát 2096 e Ft-tal

Normatív kötött felhasználású támogatás elői. 2038 e Ft-tal

Központosított támogatások előirányzatát 8613 e Ft-tal

Működési célú hite felvétell összegét 4244 e Ft-tal
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Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb
támogatása előirányzatát 3100 e Ft-tal
megemeli.

A jövedelemkülönbség mérséklése előirányzatát 955 e Ft-tal
lecsökkenti.

2. §.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22./önkormányzati
rendelet 1.§. /2/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:

a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
személyi juttatások előirányzatát 11108 e Ft-tal
megemeli.

3 §.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010../II.22./önkormányzati
rendelet 1.§./3/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete
a munkaadót terhető járulékok előirányzatát 2647 e Ft-tal

ezen belül:

Nyugdíjbiztosítási járulék előirányzatát 2337 e Ft-tal
Természerbeni eü. hozzájárulás előirányzatát 164 e Ft-tal.
Pénzbeni eü. hozzájárulás előirányzatát 45 e Ft-tal
Munkaerőpiaci hozzájárulás előirányzatát 101 e Ft-tal
megemeli

4. §.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./4/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:

a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a
dologi kiadások előirányzatát 3020 e Ft-tal
megemeli

5.§

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./5/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:
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a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a
az egyéb folyó kiadások előirányzatát 6322 e Ft-tal
megemeli

6.§

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./6/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:

a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszköz átadás
egyéb támogatás kiadások előirányzatát 2605 e Ft-tal
ezen belül:

Társadalmi és szociálpolitikai juttatás ei. 2605 e Ft-tal
megemeli.

7.§

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./7/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:

b./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete
a beruházási kiadások előirányzatát 1075 e Ft-tal
ezen belül:

TÁMOP 3.1.4 pályázati forrásból:
Notebook / 4 db/ vásárlás ei. 476 e Ft-tal
Videokamera /1db/ vásárlási ei. 99.e Ft-tal
Digitális fényképezőgép 1 db vás. ei. 100 e Ft-tal
LCD televízió / 2 db / vás. ei. 197.e Ft-tal
Irásvetítő /l db / vás. ei. 100 e Ft-tal
Mini audi torony / 1 db / vás. ei. 103 e Ft-tal

megemeli
8.§

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2010./II.22../önkormányzati
rendelet 1.§./10/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:

a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete
az igazgatási tevékenység működési
kiadásainak előirányzatát 14587 e Ft-tal
ezen belül:

a,/ Személyi juttatások ei. 4788 e Ft-tal
b,/ Munkaadót terhelő járulékok ei. 931 e Ft-tal
c,/ Dologi kiadások előir. 2546 e Ft-tal
d./ Egyéb folyó kiadások ei. 6322 e Ft-tal

megemeli.
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9.§

Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján 2010. augusztus 30-án lép
hatályba.

Kengyel, 2010. augusztus 26.

/: Czédly Gyula:/ /: Szabó István :/
polgármester jegyző

II. NAPIREND:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolóhoz az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság a Kengyel
Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:
Kozák Ferencné:
Elmondja, hogy ennek a félévi teljesítés súlyát mindenki érezte, nagyon nehéz
helyzetben vannak az intézmények is. Nagy odafigyelést igényelt, hogy a nagyon
sürgős és fontos feladatok meg oldásra kerüljenek, ne legyenek fennakadások. Mint
intézményvezető megkapta a segítséget és bízik abban, hogy a következőkben is a
legszükségesebb eszközöket meg tudják vásárolni.

Németh Lajos:
Az I. félévi teljesítést mint intézményvezető csak megerősíteni tudja. Ahhoz hogy
akadálymenetesen tudjanak működni az intézmények nagyon összehangolt munkára
volt szükség, és megfontolt takarékos gazdálkodásra.

Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2010.évi
költségvetésének I.félévi teljesítéséről szóló beszámolót.

A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

40/2010./VIII.26./számú önk. H a t á r o z a t

Az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
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Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült
beszámolót az 1- 5. számú mellékletek
szerint e l f o g a d j a .

III. NAPIREND:
Az Önkormányzat elmúlt 4 évi tervének teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el.

Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság a
tájékoztatót megtárgyalta, az anyagot jónak tartja és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

Czédly Gyula polgármester elmondja, hogy az elmúlt 4 évre kitűzött célok
megvalósítása közös munka eredménye, melyet ezúton is szeretne megköszönni a
bizottságoknak és a testület tagjainak.

Ezután kéri a testületet, hogy kérdéseiket, véleményüket mondják el.

Kérdést tett fel: Kovács Gyula és Varga Márta képviselők
A feltett kérdésekre Czédly Gyula polgármester kés Szabó István jegyző adott
választ, melyet a kérdést feltevők és a képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás:
Kozák Ferencné
Hozzászólásában elmondja, a 4 évre visszatekintve igen nehéz körülmények között
folyt a gazdálkodás. A Sportkörnek, civilszervezeteknek soha nem tudott a testület
annyi támogatást adni, amennyit kértek, illetve amennyire szükség lett volna. A
kitűzött feladatok megvalósultak. Igaz voltak nem látványos, és látványosabb dolgok
is. A község életében soha nem volt olyan, hogy az intézmények számláit nem tudta
volna kifizetni az önkormányzat. Nem kis dolog, hogy ilyen szerény körülmények
között is tudott gazdálkodni az önkormányzat, s ennek ellenére vannak eredmények.
Úgy gondolja nagyon sok olyan dolog van ami nem szerepel a beszámolóban, de
ezek az apró dolgok is pénzt vettek el a gazdálkodástól. Támogatja az
önkormányzat a csatorna építéshez a lakosságot, a Viziközmű Társulást az
önkormányzat pénzéből kell működtetni, stb.
Elmondja, hogy az elmúlt években az apróbb dolgok is előre vitték a község
fejlődését, és úgy tudott gazdálkodni az önkormányzat, hogy csak az utolsó években
kellett hitelt felvenni. Köszönetet mond a polgármester úrnak, jegyző úrnak és a
pénzügyi csoport vezetőjének, úgy gondolja hogy a munkájukkal nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy a község fejlődése, gazdálkodása így alakult.

Czédly Gyula:
Fentiekre reagálva elmondja, mindezeket nem tudták volna megvalósítani a
Képviselő-testület pozitív hozzáállása nélkül.
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Németh Lajos:
Az, hogy az önkormányzat így fenn tudta magát tartani csak elismerés jár érte,
hiszen évről- évre anyagilag rosszabb a helyzet. Az intézmények működését
zavartalanul tudta biztosítani, hogy mellette legyen beruházás is, mindez nem kis
dolog, hiszen az intézmények fenntartása nem volt egyszerű.

A polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat elmúlt 4 évi tervének
teljesítéséről szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

41/2010/VIII.26./számú önk. H a t á r o z a t

Az Önkormányzat elmúlt 4 évi tervének teljesítéséről

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az Önkormányzat elmúlt 4 évi tervének
teljesítéséről szóló tájékoztatót e l f o g a d t a

IV. NAPIREND:
A törökszentmiklósi Térségi Víz- Csatornamű kft. Kengyel településen végzett
szolgáltatói tevékenységéről szóló írásos tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítés nem
hangzott el.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.

Kérdést tett fel: Boróczki Mihály képviselő
A kérdésre Czédly Gyula polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólások:

Gál Albertné :
Az ivóvíz értékek alapján azt lehet mondani, hogy nem is olyan rossz minőségileg a
kengyeli víz.

Kozák Ferencné:
Elmondja, hogy a Vasvári úti glóbuszt az I. félévben villámcsapás érte, és kézi
vezérléssel kellett 2 hónapig a rendszert működtetni. Ha önkormányzatunk egyedül
működteti a vízművet, ennek kijavíttatása sok pénzbe került volna.

Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja az ivóvíz ellátással kapcsolatos
tájékoztatót.

A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
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42/2010/VIII.26./számú önk. H a t á r o z a t

A Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. Kengyel településen végzett
szolgáltató tevékenységéről.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Törökszentmiklós Térségi Víz-
Csatornamű Kft. Kengyel településen végzett
szolgáltató tevékenységéről szóló tájékoztatót
e l f o g a d t a.

V. NAPIREND:
A szemétszállításról szóló írásos tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.

Kérdések, hozzászólások.
Kozák Ferencné:
A szelektív hulladék hogyan kerül el az óvodától, ha külön kukába kiválogatják?
A PET palackokkal kapcsolatban elmondja, külön összegyűjtik és ezzel is segítik a
Remondisz munkáját.

Meggyesi Tibor:
Elmolndja, a szelektív gyűjtés elég speciális dolog, különböző támogatások nélkül
veszteséges. 40-50 Ft-ot kapnak kilónként a Remondistól, melyet saját maguk
szállítanak át Szolnokra. Le kell írni a kérést, úgy gondolja semmi akadálya nem
lehet, megoldhatónak látszik.

Kovács Gyula:
Lakossági megkeresésre kérdezi, meg lehetne-e oldani hogy az ürítéseket
számolnák. Megoldást kellene rá keresni, hogy csak a tényleges ürítések és a
tényleges teli kukák után kellene fizetni.
Kengyelen van két szelektív gyűjtősziget, viszont Bagimajorba is kellene kihelyezni.

Meggyesi Tibor:
A kérdésekre válaszolva elmondja, az önkormányzatnak kell megkeresnie a
társaságot a sziget kihelyezése ügyében.

Czédly Gyula:
Elmondja, hogy Kengyelre eredetileg 4 szelektív gyűjtősziget volt beütemezve, ebből
viszont csak kettőt kapott az önkormányzat. Csikai úrral tárgyalt, aki egyáltalán nem
biztatta ezzel kapcsolatban.
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Meggyesi Tibor:
Elmondja, hogy egy szabványos sziget burkolatát, megközelíthetőségét meg is kell
tervezni, a műanyag edényzet, stb. magas beruházási költséggel jár, viszont a
szolgáltatási rész nem jelentene nagy problémát.
Az ürítés számolással kapcsolatban elmondja, hogy a község vezetőségével
folytattak már tárgyalást, de nem tudtak megállapodni. A hulladékkezelésnek van
egy elég jelentős fix költsége. Az üzemanyagot megtakarítani csak minimálisan lehet
azzal, hogy nem állnak meg minden háznál. A hulladékmennyiség viszont adott egy
településen.

Kozák Ferencné:
Elmondja, hogy már elkezdték a környezettudatos nevelést az óvodában is, a
hulladékgyűjtési kampányokban részt vesznek a gyermekek. Fontos cél hogy minél
többen részt vegyenek az ilyen kampányokban, megmentsük a környezetünket.

Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva javasolja a testületnek a
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. tájékoztatójának elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

43/2010/VIII.26./számú önk. H a t á r o z a t

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. munkájáról

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. Kengyel
településen végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót
e l f o g a d t a.

VI. NAPIREND:
A Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosítására vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.

Kozák Ferencné elmondja, hogy az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Czédly Gyula polgármester javaslatára a Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

44/2010./VIII.26./ számú önk. H a t á r o z a t

A Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosításáról.
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Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 38. §.
/1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1. §-ában is
foglaltakra figyelemmel – a Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratát
a következők szerint módosítja:

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása
A következő szövegrésszel egészül ki:

„ Ezen belül az enyhe fokú testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos
gyermekek ellátása kivéve a pervazív zavarral küzdő (autista)
gyermekek.”

A módosítást követően a mellékelt egységes szerkezetű alapító okiratot
adja ki.

VII. NAPIREND:
A Napsugár Művészeti Óvoda helyi nevelési programjának módosítására vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Kozák Ferencné elmondja, hogy az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.

Kérdést tett fel: Boróczki Mihály képviselő
A feltett kérdésre Kozák Ferencné vezető óvónő adott kielégítő választ, melyet a
kérdést feltevő és a képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás nem hangzott el.

Czédly Gyula polgármester az előterjesztésben tett kiegészítésekkel szavazásra
bocsátja a az Óvoda helyi nevelési programjának módosítását.

A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

45/2010./VIII.26./ számú önk. H a t á r o z a t

a Napsugár Művészeti Óvoda helyi nevelési programjának módosítására.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Napsugár Művészeti Óvoda helyi nevelési programjának
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
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VIII. NAPIREND:
Az ÁMK alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:

Kozák Ferencné elmondja, hogy az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Czédly Gyula polgármester az előterjesztésben tett kiegészítésekkel szavazásra
bocsátja az ÁMK Alapító okiratát.

A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

46/2010./VIII.26./ számú önk. H a t á r o z a t

A Kengyeli Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 38. §.
/1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1. §-ában is
foglaltakra figyelemmel – az ÁMK alapító okiratát a következőkkel
módosítja, illetve egészíti ki.

Az intézmény fenntartója, székhelye : Kengyel Község
Önkormányzati Képviselő-testülete
5083 Kengyel, Szabadság u. 10.

Alapvető szakágazat : 852010 Alapfokú oktatás

Intézmény típusa: Többcélú alapfokú közoktatási intézmény,
Általános Művelődési Központ

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 26. §-a alapján általános
iskolai nevelési és oktatási feladatok ellátása.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 53. §-a alapján nyilvános
könyvtári feladatok , továbbá a 76. §-a alapján helyi közművelődési
feladatok ellátása.

Hatályon kívül helyezi:
Alaptevékenysége: 2009. december 31-ig érvényes
szakfeladatokat.
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A Képviselőtestület az ÁMK alapító okiratát módosítja azzal, hogy az
intézményi átdolgozás utáni alapító okiratot egységes szerkezetbe el
kell készíteni.

Határidő: 2010. augusztus 30.
Felelős: Németh Lajos ÁMK igazgatója

Ezt követően az ülés megkezdése előtt kiosztott kompetencia alapú oktatás
bevezetéséhez kapcsolódóan az ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskolája
dokumentumainak átdolgozására vonatkozó írásos előterjesztéshez, valamint az
integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez kapcsolódó írásos
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.

Kozák Ferencné elmondja, a program módosítást, kiegészítést szintén megtárgyalta
a az Ügyrendi- Művelődési- Oktatási Bizottság és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület felé.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Czédly Gyula polgármester javaslatára a Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

47/2010./VIII.26./ számú önk. H a t á r o z a t

Az ÁMK Általános Iskola dokumentumainak módosítására.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a az
ÁMK Általános Iskola dokumentumainak módosítását az
előterjesztésekben foglaltak szerint elfogadja.

A Módosított dokumentumok:
 Pedagógiai program
 Helyi tanterv
 Intézményi minőségirányítási program
 Házirend
 Szervezeti és Működési Szabályzat

IX. NAPIREND:
Az élelmezési nyersanyagnormák megállapítására, valamint a napközbeni ellátásban
részesülő gyermekek térítési díjaira vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el.

Németh Lajos a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság elmondja, hogy a bizottság
a módosításra tett javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület felé.
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Czédly Gyula polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

Kérdést tettek fel: Kovács Gyula és Kozák Ferencné képviselők
A kérdésekre Czédly Gyula és Szabó István adott választ, melyet a kérdést feltevők
és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak.

Ezután Czédly Gyula polgármester javaslatára a Képviselő-testület 10 igenlő
szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta.

48/2010./VIII.26./ számú önk. H a t á r o z a t

az élelmezési nyersanyagnormák megállapítására.

1./ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
intézményeknél alkalmazandó napi élelmezési nyers-
anyagnormákat 2010. szeptember 1-től a következők
szerint állapítja meg:
- Óvodai ellátás 330 Ft
- Óvodai ebéd 230 Ft
- Napköziotthoni ellátás 380 Ft
- Menzai étkezés /ebéd/ 275 Ft

2./ A nyersanyagnorma emeléséről tájékoztatni kell az
érdekelteket.

Határidő: 2010. szeptember 01.
Felelős: Czédly Gyula polgármester

3./ A nyersanyagnormák változásával egy időben önkormányzati
rendeletben kell szabályozni a napközbeni ellátásban
részesülő gyermekek térítési díját.

Határidő: 2010. szeptember 01.
Felelős: Czédly Gyula polgármester

Szabó István jegyző

Ezt követően Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a napközbeni
ellátásban részesülő gyermekek térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet
módosítását.

A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
rendeletet alkotta.
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KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2010./IX.01./
önkormányzati rendelete

a napközbeni ellátásban részesülő gyermekek térítési díjairól

A Községi Képviselő-testület - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 115. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - az
intézményi térítési díjakat a következők szerint állapítja meg:

1. §.

A gyermek napközbeni ellátásának napi térítési díjai a következők:

1. Óvodai nevelés 410,- Ft
2. Napköziotthoni ellátás 475,- Ft
3. Általános iskolai menza 345,- Ft
4. Az /1-3/ bekezdésben meghatározott intézményi térítési

díjak alkalmazásánál az egyéb jogszabályokban
megállapított kedvezményeket figyelembe kell venni.

2. §.

Ez a rendelet 2010. szeptember 01.-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
14/2008./XII.20./ számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kengyel, 2010. augusztus 26.

/: Czédly Gyula :/ /: Szabó István :/
polgármester jegyző

X. NAPIREND:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő
2011.évi csatlakozásra vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés
hangzott el:

Szabó István jegyző elmondja, dönteni kell arról hogy csatlakozzon az önkormányzat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez. Nem akarták elkötelezni a
testületet, de utólag már nem lehet erről dönteni, viszont vissza is lehet mondani.
Javasolja, hogy ne legyen megfosztva a település ettől a lehetőségtől, majd az
illetékes testület eldönti, úgy ahogy jónak látja.
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Czédly Gyula polgármester elmondja, az önkormányzat mindig csatlakozott az
ösztöndíj rendszerhez és a lehetőséghez képest támogatta is. Ez a módszer már
évekkel ezelőtt is működött.

Ezután kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket
mondják el.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja az ösztöndíj rendszerhez való
csatlakozásra vonatkozó előterjesztést.

A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

49/2010./VIII.26./számú önk. H a t á r o z a t

A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásra

Kengyel Község Képviselő-testülete - az
51/2007.(III.26.)Korm.r.18.§ /4/ bek. biztosított jogkörében eljárva
– csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához, amelynek keretében a
következő feladatokat kell elvégezni.

1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához való csatlakozási
szándéknyilatkozatot el kell juttatni az OKM
Támogatáskezelő Igazgatóságához
(1244. Budapest, Pf.920.)
Határidő: 2010.szeptember 30.

2./ El kell készíteni a pályázati kiírást – az oktatási miniszter
által kiadott részletes feltételnek megfelelően, amelyeket
az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos
módon közhírelni kell.

Határidő: 2010. október 01.
Felelős: polgármester

3./ A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület elé kell
terjeszteni.

Határidő: 2010. november 23.
Felelős: polgármester
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XI. NAPIREND:
Czédly Gyula polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, mivel Szabó István
jegyző úr közszolgálati jogviszonya 2011. január 31-én megszűnik, 2010.
szeptember 1-től szabadsága, illetve felmentési idejére helyettesítő jegyzőről kell
gondoskodni. Tárgyalást folytatott Dr. Pető Zoltán Rákócziújfalu jegyzőjével, aki
elfogadta a felkérését. Rákócziújfalu Önkormányzat Képviselő-testülete megküldte
határozatát önkormányzatunknak, miszerint hozzájárul a helyettesítéshez. Hivatal
átadásra 2010. augusztus 30-án kerül sor. A megállapodást is el fogják készíteni,
melyben a feltételek rögzítésre kerülnek. Dr. Pető Zoltán havi bruttó bére a
helyettesítési feladatok ellátásáért bérének maximum 50 %-a lehet, valamint a
szerződésben rögzíteni kell a havi költségtérítési átalánydíját is.
Elmondja továbbá, hogy minden átállás némi zavarokkal jár, de bízik abban, sikerül
zökkenőmentesen megoldani hogy az állampolgárok ne érezzék hátrányát.
Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szóbeli előterjesztését szíveskedjenek
elfogadni, illetve a következő ülésen a megállapodásról tájékoztatni fogja a
Képviselő-testületet.

Ezt követően kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket
mondják el.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a jegyző helyettesítésére
vonatkozó előterjesztését.

A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

50/2010./VIII.26./számú önk. H a t á r o z a t

Szabó István jegyző helyettesítésére.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XIII. tv. 21. §. (5)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – hozzájárul ahhoz,
hogy Dr. Pető Zoltán Rákócziújfalu jegyzője 2010. szeptember 1-
től 2011. január 31-ig Kengyel Község Polgármesteri Hivatalában
a jegyzői feladatokat ellássa.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza
Czédly Gyula polgármestert, hogy Rákócziújfalu
polgármesterével a jegyzői feladatellátás legfontosabb kérdéseit
megállapodásban rögzítse.

Határidő: 2010. szeptember 01.
Felelős: Czédly Gyula polgármester
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XII. NAPIREND:
A Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztésére vonatkozó pályázati
előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja az Óvoda komplex fejlesztésére
vonatkozó pályázati előterjesztést.
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

51/2010. /VIII.26./ számú önk. H a t á r o z a t
A Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztésére pályázat benyújtására, önerő

biztosítására

1. Kengyel község Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
2010. évi költségvetésének terhére a 3. pont szerinti összeggel Kengyel
Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztésére.

2. Pályázatot nyújt be Kengyel község Napsugár Művészeti Óvoda komplex
fejlesztésére az Észak-alföldi Regionális Operatív Program ÉAOP-2010-
4.1.1/A/2 pályázati felhívására.

3. A beruházás ÁFA - val növelt értéke 111.000 eFt,
melyhez 11.100 eFt saját erőt vállal a 2010 évi költségvetés terhére.

4. Pályázatot kíván benyújtani az önkormányzatok és jogi személyiségű
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése
aktuális pályázati felhívására.

Ezután a polgármester az interpellációs kérdésekre ad választ az alábbiak szerint:

 A Szabadság úti garázs állagát, környékét megnézeti, amennyiben mód van
rá, nem nagy költséggel jár, rendbe teteti.

 A rendelési idővel kapcsolatosan elmondja, korábban is volt róla szó. Az
észrevétel továbbítva lett mindkét orvos részére. Ettől függetlenül átiratban
fogja mindkét orvost értesíteni.

 A csatornázással kapcsolatban elmondja, az előkészítő munkálatok
megvannak. A beruházás kezdése a központi pénzek, támogatások
biztosításától függ.

 Tudomása van arról hogy az égető építési engedélyét meghosszabbították,
melyről az önkormányzat határozattal értesült. Azt viszont hogy hol lesz a
székhelye és hol fog adózni, arról a Hivatalnak nincs tudomása.

 Az égetéssel, szennyvízszippantással kapcsolatos problémát valóban
közhírelni kell az újságban, illetve plakátok kihelyezésével.

 A vonat lépcsőjével kapcsolatosan utána fog érdeklődni.
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A polgármester kéri, hogy az interpellációs kérdésekre adott válaszát fogadják el.

A Képviselő-testület az interpellációs kérdésekre adott választ vita nélkül elfogadta.

Czédly Gyula polgármester ezután megköszöni a megjelenést és az ülést
berekeszti.

Kmf.

/¨ Czédly Gyula :/ /: Szabó István :/
polgármester jegyző


