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Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 15-én
megtartott soros üléséről.

Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Kovács

Gyula, Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok.

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Pető Zoltán helyettesítő jegyző
Králik Aranka TTTKT KSZSZK igazgatója
Rimóczi Jánosné a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa

Nagy Szilárd polgármester 2010. év utolsó testületi ülésén köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy minden testületi tag jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a munkaterv, illetve a meghívó alapján
azzal a kiegészítéssel, hogy a napirendi pontok előtt hallgassa meg a testület a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központ igazgatójának tájékoztatóját a kengyeli Tagintézmény /Idősek
Otthona/ működéséről.

A Képviselő-testület a napirendekre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Nagy Szilárd polgármester tájékoztatja a testületet a legutóbbi ülést követően tett
fontosabb eseményekről az alábbiak szerint:

 A Képviselő-testület zárt ülés keretében megválasztotta Dr. Fekete Nórát
Kengyel település jegyzőjévé, aki 2011. február 1. napjával áll hivatalba.

 Az elmúlt időszakban egy Budapesti cég felvette vele a kapcsolatot, akik
szállítmányozással foglalkoznak közel egy milliárd forintos árbevétellel. A cég
kifejezte szándékát, amennyiben kedvezményt kapnának az önkormányzattól,
úgy szívesen székhelyet váltana Kengyelre.

 Szennyvízhálózattal kapcsolatban elmondja, a rákötési szándéknyilatkozatot
jelenleg 819-en írták alá, amely 59 %-os arány. Akiket nem találtak otthon,
illetve akik még gondolkodnak, újra fel lesznek keresve.

 Folyamatos tárgyalásokat folytatnak Kazinczi István polgármester úrral, aki
elmondta, hogy a december 15-i határidőt Ő szabta ki, hogy legyen idő a
hiány pótlására. Az elkövetkezendő napokban a projektmenedzserrel és a
tervező cég ügyvezetőjével, valamint a gesztor település vezetőivel újabb
tárgyalásokat folytatnak, melynek célja a beruházás mihamarabbi
megvalósulása.

 December 5-én sikeresen lezajlott a falu mikulás a gyermekek nagy örömére.
A mai nap folyamán elkezdődött az idősek karácsonyi csomagjának
kézbesítése.
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 Az adventi főtér világítása elkészült, egyre nagyobb a látogatottsága, valamint
népszerűségnek örvend a forralt boros házikó is.

A polgármester ezután javasolja a testületnek, hogy a szóbeli tájékoztatóját fogadják
el az írásban kiadott átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatóval
együtt. Ugyancsak javasolja elfogadásra az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és
Oktatási Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló írásos
tájékoztatót.

A Képviselő-testület a tájékoztatókat vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Ezután a polgármester kéri, hogy interpellációs kérdéseiket tegyék meg.

Kozák Ferencné:
 Javaslatot tesz arra, hogy fokozottabban oda kell figyelni az utak állapotára,

mivel a belterületi utak nagyon csúszósak. Javasolja, valamit tenni kell, hogy a
gépkocsikkal nehogy baleset történjen. A járdák viszonylag tiszták, a lakosok
letakarítják, az utakon viszont az autósoknak segíteni kell.

Varga Márta:
 A lakosság visszajelzése alapján elmondja, nem tudják az emberek a

karácsonyi és szilveszteri programokat, ezek részletes leírását szeretnék látni
minél több helyen.

Nagy Szilárd polgármester az interpellációs kérdésekre az alábbiak szerint ad
választ.

 Az utak letakarítását helyi vállalkozó Gál József elvállalta ingyen. A sózást az
Önkormányzat végzi, ennek az üteme úgy gondolja tartható, de mindenkitől
türelmet kér. Rendeltek olyan anyagot, amely tartósabbá teszi a
jégmentesítést.

 Az ünnepek előtt meg fog jelenni a Kengyel Futár újság, melyben az ünnepi
programokkal kapcsolatban részletes leírás lesz. Egyben a plakátok is ki
lesznek helyezve.

Az interpellációs kérdésekre adott válaszokat a Képviselő-testület egyöntetűen
elfogadta.

Napirend előtt:
Nagy Szilárd polgármester felkéri Králik Aranka KSZSZK igazgatóját, hogy tartsa
meg beszámolóját, mivel a Képviselő-testület szeretné megtudni, hogy mibe kerül az
önkormányzatnak a kistérségi szolgáltatás.

Králik Aranka:
A Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2010. szeptember 1-től kinevezett
igazgatója bemutatkozása után a polgármester úr felkérésének eleget téve rövid
tájékoztatást ad a KSZSZK-ról. Elmondja, a Központ 2007. július 1-től alakult meg, 5
település polgármestere döntött úgy, hogy a szociális szolgáltatás tevékenységét
beviszik Többcélú Kistérségi Társulásba. Ezek a települések: Törökszentmiklós,
Tiszapüspöki, Kengyel, Tiszabő és Tiszatenyő. Alapellátás és szakellátás
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működik, valamint jelzőrendszeres segítség nyújtás. Kengyelen az alapellátás a
szociális étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás Idősek Klubja, ide tartozik
még a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat. A szakellátás az idősek
bentlakásos otthona 23 fős férőhellyel. Ismerteti Kengyel település részéről az
idősek bentlakásos otthona költségvetését, bevételét, kiadásait, valamint az idősek
klubja, szociális étkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás bevételeinek és
kiadásainak alakulását, önkormányzati támogatásokat, normatívákat. Tájékoztatja
továbbá a testület a Kistérségi Szolgáltató Iroda bér és dologi kiadásainak Kengyelre
eső %-áról.
Összességében elmondja, Kengyel települést megillető normatív támogatások és az
ellátottak által fizetett térítési díjakból befolyó bevételek együttesen nem fedezik a
szociális intézmények kiadásait, ezért az önkormányzatnak előreláthatóan 2011.
évben is 10.700.000,-Ft-tal kell támogatni az intézményt.

Nagy Szilárd:
Információi szerint az Idősek Otthonában a 23 lakóból 21 fő kengyeli lakos, és váró
listán 11 fő van, ahol 7. helyen szerepel az első nem kengyeli. Kérdése, ez valóban
így van?

Králik Aranka:
Elmondja, ez valóban így van, mert a Közigazgatási Területre van kiadva az
Alapító Okiratban a férőhelyek száma, ezért a Közigazgatási Területről is be kell
fogadni a jelentkezőket. Ez év március óta világítja át az intézményt, és úgy látja,
ahhoz hogy ez az önkormányzati támogatás csökkenjen, szakmai fejlesztéseket kell
megvalósítani. Úgy gondolja, Kengyel településen az alapszolgáltatás nem igazán
van lakossági szinten tájékoztatva. Az alapszolgáltatás bővítése lenne fontos, a
Bagimajori rész viszont ellátatlan terület. Szociális étkezés, házi segítség nyújtás
terén a szolgáltatásba az ottani lakosokat is be lehetne vonni. Véleménye szerint
egy szükséglet felmérés fontos lenne, valamint új szolgáltatások bevezetése is,
természetesen ez is a szükséglet alapján. Úgy látja, hogy a nappali idősek klubját
egy demens résszel is ki lehetne bővíteni. Ez által több normatívát lehetne le hívni
és természetesen így a kiadás is csökkenne.

Kozák Ferencné:
Kérdése, ha a nappali idősek klubját bővítenék, hol tudnának helyet adni, mert elég
szűkös az ÖNÓ-ban a hely.

Králik Aranka:
Elmondja, a település vezetők és a Képviselő-testület közreműködésével lehetne
megoldani, ha lenne egy kb. 30 fős helyiség, ahol nappali ellátást ki lehetne bővíteni.
Úgy gondolja, nem szerencsés a szakellátásba beintegrálni a nappali ellátást, lehet
hogy ezért nem működik igazán Kengyelen a nappali ellátás. Közösen kellene
megfontolni, ez is lehetne talán a jövő.

Kozák Ferencné:
Azoknak az idős embereknek, akik egyedül laknak, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást szerveztek Kengyelen. Kérdése, településünkön hány embert érint
akinél van ilyen készülék, és tervezik-e hogy ezt tovább fejlesztik, illetve hogyan
próbálják felmérni az igényeket.
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Králik Aranka:
Elmondja, a szükséglet felmérés elkezdődött. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2010. április 1 óta működik, pályázat segítségével tudták megvalósítani ezt az új
szolgáltatás bevezetését. Kengyelen 13 fő lakos élt ezzel a lehetőséggel, van
várakozó lista is. Gondként említi, hogy két évre kapták meg a pályázatban hogy ezt
a szolgáltatást működtethessék, viszont bízik benne, hogy lesznek kiegészítő
pályázatok, és tovább tudják ezt a létszámot növelni.

Németh Lajos:
Mint az előzőekben is elhangzott javaslatként a szolgáltatás bővítése, így az idősek
nappali elfoglaltsága. Nem hiszi, hogy van erre alkalmas helyiség.
Kérdése, mi a tapasztalata, hogy erre esetleg pályázni lehetne-e? Úgy látja
elképzelhetőnek ha lehetne új helyre is pályázatot benyújtani.

Králik Aranka:
A pályázatokkal kapcsolatban elmondja, folyamatosan figyelik a pályázati
lehetőségeket, ígéri ha ilyen igény felmerül a településen és egy szükséglet felmérés
is alá támasztja, akkor az Önkormányzat közreműködésével pályázni kell.

Nagy Szilárd polgármester megköszöni Králik Arnka igazgató asszony beszámolóját,
ezután javasolja annak elfogadását.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyöntetű vélemény alapján
elfogadta a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kengyeli Tagintézménye
működéséről szóló beszámolót.

I.NAPIREND:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló
tájékoztatóhoz az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.

Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, átbeszélték a háromnegyedéves gazdálkodást,
melyet egyhangúlag elfogadtak, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolják.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester a napirendet összefoglalva javasolja a testületnek, hogy
az önkormányzat 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló előterjesztését
fogadja el, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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Az önkormányzat 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról.

Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi háromnegyed
éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja
az 1-5 számú mellékletek szerint.

II.NAPIREND:
A 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:

Bódi Marianna: a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, a bizottság megtárgyalta a koncepciót, a Képviselő-testületnek az alábbi
kiegészítéssel ajánlja elfogadásra: „A jövő évi támogatásra egyes civil
szervezetekkel kapcsolatban a testület hagyjon jóvá egy bizonyos keretet összeget,
melyre a szervezetek pályázatot nyújthatnak be. A támogatások oda ítéléséről a
Képviselő-testület döntsön.”

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő
A feltett kérdésre Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető adott választ, melyet a

kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólások:
Kovács Gyula:
Elmondja, idei költségvetési javaslata volt, hogy a Művelődési Házat egyedi
tartalommal, programokkal kellene megtölteni. Mivel szűkös volt az anyagi lehetőség
ez nem sikerült. Olyan információi voltak környező településekről, hogy az
Önkormányzat ha egy bizonyos összeget le tesz, annak többszörösét hozzá teszik.

Németh Lajos:
Ez nem programról szól, eszközbeszerzést nem tervezett be az önkormányzat, és
így nem lehet pályázni. Nem a programokra adják a pénzt, hanem eszközökre. Már
eddig is sok mindent megtettek eszközök beszerzésével, ígéri minden segítséget
meg tesz.

Kozák Ferencné:
Elmondja, a koncepció nagyon részletes, és alapos. Az intézményeket tudják
működtetni, nagyon tetszik, hogy az intézményi működtetésen túl is tervezve vannak
lehetőségek, amit meg tudnak valósítani. Felhívja a figyelmet, ne feledkezzen el a
testület a járda felújításokról, az önkormányzatnál vannak a kőlapok, csak homokot
kell venni hozzá és segíteni kell azokon az embereken ahol még nincs járda. Az
útalapoknál lévő utaknál meg kell próbálni kőzúzalékkal a lyukat megtölteni. Az
Óvoda akadálymentesítéséről és egyéb bővítésekről is ír a koncepció. Az
önkormányzat akadálymentesítéséről valyon lehet-e beszélni, mert az elmúlt
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napokban a település lakói akik nehezen közlekednek, észrevételként mondták,
hogy nem tudnak bejönni a hivatalba, nem tudnak személyesen intézkedni.

Németh Lajos:
Örömmel üdvözli a Kengyeli Futár megjelenését, jó ötlet hogy mindenki ingyen
megkaphatja, kéri hogy támogassa mindenki, mert meg kell tölteni tartalommal is. A
községi rendezvényekkel kapcsolatban nyilván nem lett felsorolva minden, a Falunap
egy alkalommal volt ugyan, ami jól sikerült, és szeretné ha továbbra is meg lenne
tartva.

Nagy Szilárd:
Elmondja, minden program, amit eddig volt, azt mind szeretné megtartani, és
támogatni.

Kovács Gyula:
Szintén örül, hogy a Kengyeli Futár újság újból beindul. A Kengyel TV beindításáról
egy kis tájékoztatót, információt szeretne. Szükség van a lakosoknak az
információkra, és úgy érzi hogy a hivatalos honlap is jónak bizonyult.

Nagy Szilárd:
Amennyiben a szerződést sikerül megkötni és támogatja mindenki, akkor a javaslata
alapján Törökszentmiklós TV vállalta, hogy a DunaWeb –bel köt egy szerződést, ami
arról szól, hogy csak egy-két műsorért kell fizetni. Aki rendelkezik DunaWeb
csatornával, ő foghatja csak. Minden szellemi, alkotó munka pénzbe kerül, minél
több pénzt tudnak rá fordítani, annál több műsorral tudja megtölteni a televízió a
műsort, egyébként kép újság lesz, mint minden televíziónak az alapja. Folyamatosan
frissülnek a helyi információk, illetve szerződés tervezetet olvasott, melyben minden
héten szerepel egy műsor gyártás, mindig szombaton kerül adásba, a hét két
napján pedig megismétlődne. Javasolja, amennyiben szerződés kötésre kerül a sor,
az internet hozzáférést bele kell foglalni.

A beszélgetések során kiderült, hogy Bajnai Zsolt lesz a Kengyeli Futár újság további
felelős szerkesztője, és továbbra is helyi aktuális eseményeket lehet neki elküldeni,
illetve hirdetéseket, bármit.
Bajnai Úr újságíró, Ő koordinálná, összefogná, segít eljuttatni a nyomdába, segít
koordinálni a kiosztását. A településfejlesztési referens pedig a reklámozókon
keresztül segít abban, hogy ne kerüljön a lakosságnak költségébe.

Nagy Szilárd polgármester összefoglalva a napirendet elmondja, az alpolgármester
asszony javaslatát a járda felújítást, az önkormányzat akadálymentesítését és az
utak állagának megóvását a testület a következő költségvetés-tervezetébe anyagi
lehetőségeket figyelembe véve próbálja meg beütemezni.
Ezt követően javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepcióját a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi Bizottság kiegészítésével
fogadja el, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
határozatát.
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Kengyel Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011.
évi költségvetés elkészítésére a következő irányelveket állapítja meg.

1. 2011. évi költségvetés tervezésekor prioritást kell biztosítani az
alapellátást nyújtó intézmények működési feltételeihez
szükséges pénzügyi források biztosítására.

2. A szociális kiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezetet
biztosítani kell.

3. A civil szervezetek 2011. évi támogatására keret összeg kerüljön
meghatározásra, melyre a szervezetek pályázatot nyújthatnak
be. A támogatások oda ítéléséről a Képviselő-testület dönt.

4. A Képviselő-testület kötelezettségvállalása alapján be kell
tervezni:
- Viziközmű társulással kapcsolatos kiadásokat
a) A viziközmű társulás 2011. évi működési kiadásainak
megelőlegezésére 1300 e Ft-ot

b) Az LTP egy lakosra jutó alapítványi kieg. 5200 e Ft-ot
- ELMIB részvények vásárlására
/közvilágítás korszerűsítése/ 1995 e Ft-ot
- 2 db. Játszótér építéséhez szükséges önerő 6793 e Ft-ot
- Orvosi rendelő komplex infrastruktúra

és szolgáltatás fejlesztés költségét 81539 e Ft-ot
- Napsugár Művészeti Óvoda bővítése,

felújítása, akadálymentesítés önerő 10000 e Ft -ot
- Tiszatenyő- Kengyel szennyvíztisztító telep,

szennyvíz hálózat kiépítés kapcs.előkészítés
költségeihez önerő 6358 e Ft-ot

5. 2011. évben kiírásra kerülő pályázatokon az önkormányzat részt
vehessen, és az ahhoz szükséges önerőt biztosítani tudja,
fejlesztési célú tartalékot kell képezni, amelynek felhasználásáról a
pályázati lehetőségek függvényében a Képviselő-testület dönt.

6. Az alant felsorolt feladatok megvalósításához szükséges
előirányzatot a 2011. évi költségvetésbe be kell tervezni.
 Kengyelfutár Újság évente 9 alkalommal történő

megjelenéséhez (amelynek szerkesztésével, előállításával
külsős céget bíz meg az önkormányzat, a lapot minden család
részére ingyenes biztosít.)

 A Kengyel Televízió beindításához
 A már meglévő községi rendezvények körének bővítéséhez
 a Kengyelfutás tömegsportnapot 2 napos rendezvénnyé

bővítése
 Március 15-i ünnepséget a hagyományos megemlékezésen

túl egy színvonalas szórakoztató műsoros rendezvénnyel
történő kiegészítése.
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 A községi karácsonyi és szilveszteri programok
megszervezése

 Bagimajorban iskolabusz járat megszervezéséhez

7. A költségvetési hiány kezelése, illetve csökkentése érdekében:
az intézmények működési kiadásait a minimális szintre kell
csökkenteni, ami még nem veszélyezteti a feladatellátást.

8. A dologi kiadások csökkentése érdekében a lakosságra át kell
terhelni a lakossági kommunális szemét ártalmatlanítási költséget.

9. Pályázatot kell benyújtani ÖNHIKI támogatásra.

10. Az állami költségvetés elfogadását követően az Államháztartási
törvényben meghatározott határidőig a Képviselő-testületnek be
kell terjeszteni az önkormányzat 2011. évi költségvetését.

11. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2011. évi költségvetés jóváhagyásáig az önkormányzat bevételeit
beszedje, a legszükségesebb működési kiadásokat teljesítse, a
gazdálkodási feladatok körében kötelezettséget vállaljon a 2010.
évi szinten.

Felelős: Nagy Szilárd polgármester

III.NAPIREND:
Az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására vonatkozó
előterjesztéséhez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

Dr. Pető Zoltán:
Elmondja, a testület hatáskörébe tartozik a Polgármesteri Hivatal és önállóan
működő költségvetési intézményeinek belső terveinek elfogadása. A terv lényege,
hogy a gazdálkodással összefüggő szabályossági törvényességét ellenőrizze, illetve
a szabálytalanságokat feltárja.

Bódi Marianna: a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, a bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el .
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester javasolja az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
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A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

110/2010./XI.15./számú önkormányzat H a t á r o z a t

az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92.§-a /6/ bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi
belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint
jóváhagyja.

IV. NAPIREND:
A Képviselő-testület 2011. évi munkatervére vonatkozó javaslathoz az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester elmondja, írásban minden képviselő megkapta a
munkatervet, a munkaterv tartalmazza a kötelezően tárgyalandó napirendeket, az
önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódó napirendeket.

Ezután polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kozák Ferencné alpolgármester és Nagy Szilárd polgármester a munkaterv IV.
részére hivatkozva megegyeztek abban, hogy a munkatervben nem szereplő
rendezvényekért közösen lesznek a felelősök.

Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a napirendi pontok általában kibővülnek,
sőt soron kívüli üléseket is kell sürgős ügyekben tartani. Javasolja a munkaterv
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

111/2010./XII.15./ számú önkormányzati H a t á r o z a t

A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének jóváhagyásáról.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/1999./V.4./
önkormányzati rendelete 8. §. /3/ bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva – a 2011. évi munkatervét a melléklet
szerint j ó v á h a g y j a.
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V.NAPIREND:
Az önállóan működő költségvetési szervekkel történő megállapodásra vonatkozó
írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek közötti
munkamegosztásra kötött megállapodást jogszabályi változásra tekintettel az írásos
előterjesztés szerint elfogadja, a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el .
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra
bocsát.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

112/2010./XI.15./számú önkormányzati H a t á r o z a t
a Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan
működő költségvetési szervek közötti megállapodás jóváhagyására.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
pénzügyi gazdasági feladatok ellátására, a Polgármesteri
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv, és a

- Kengyeli Általános Művelődési Központ
- Napsugár Művészeti Óvoda

mint önállóan működő költségvetési szervek közötti
megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.

VI. NAPIREND:
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakra vonatkozó rendelet-
tervezethez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester elmondja, a Képviselő-testület évente egy alkalommal
állapíthatja meg a díjakat. Amennyiben a Képviselő-testület nem fogadja el a
szolgáltató által meghatározott díjakat, abban az esetben ha ettől alacsonyabb díjat
határoz meg, a különbözetet az önkormányzatnak kell magára vállalni, mert a
szolgáltató akkor is ezen az áron fogja a vizet szolgáltatni, illetve a szennyvizet
szállítani.

Bódi Marianna: a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, megtárgyalták a szippantott szennyvízért fizetendő díjakról szóló
rendelet-tervezetet, igaz hogy az emelést magasnak találják, de a környező
településekhez viszonyítva még elfogadható ez az emelés, így az írásos
előterjesztést elfogadja a bizottság, a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
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Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el .
Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
Kozák Ferencné:
Azok, akik az elmúlt időszakban is képviselők voltak, emlékszenek hogy az elmúlt 2
évben nem volt vízdíj emelés. Igaz, hogy nagyon nehezen élnek az emberek, de ha
ezt az emelést nem teszi meg a Képviselő-testület, az Önkormányzatnak kell mellé
tenni ezt a pénzt. Azt viszont tudjuk, hogy az önkormányzat nagyon nehéz anyagi
helyzetben van. Sajnos ez az emelés nem átvállalható a lakosoktól.
Amikor a vízdíj kiszámlázás, és egyéb dolog történik, és ha a lakosok oda
figyelnének, nem lenne elmaradásuk, akkor nem jelentene hátralékos kifizetést az
embereknél, emiatt kikötések is vannak a településen.

Németh Lajos:
Úgy gondolja, még mindig csak szörnyülködünk, de az önkormányzat nem tud több
pénzt átvállalni. Vigyázni kell a vízzel, biztosan mindenki tudna rajta fogni,
mosogatással, folyóvízzel hátha tudunk takarékoskodni. Példaként említi, Angliában
pl. előveszik a mosogató tálat és abban mosogatnak.

Varga Márta:
Észrevétele, és szívügye hogy a szippantás brutális mértékben megemelkedik,
aminek következménye lesz hogy még kevesebben fognak szippantatni, és még
többen meg fogják oldani hogy az udvarba, árokba, netán a szomszéd telkére,
eltüntetik a szennyvizet. Ellenőrizni nem lehet, büntetni nem szokott az
önkormányzat, ha jobban szankcionálnák azt akik ilyeneket csinálnak, akkor a
büntetésből bejövő támogatást lehetne azok felé fordítani akik nem így csinálják.
Átlagos háztartásnál ez havi szinten kb. 20.000,-Ft-ot fog jelenteni, /víz, szippantás,
csatornadíj/ .

Nagy Szilárd polgármester elmondja, egyetlen megoldás van, ez pedig a csatorna.
Ezért küzdenek valamennyien, és addig nem lehet mást tenni, mint amit igazgató úr
javasolt, a takarékoskodás.

Kovács Gyula:
Biztos lehet takarékoskodni energiával és vízzel is, de elgondolkodtató hogy szerinte
nem drága.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért
fizetendő díjakról szóló rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta.
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KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

16/2010. /XII.16./
önkormányzati rendelete

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló többször
módosított 22/1996./XII.19./ számú önkormányzati rendelet módosítására.

1. §.

A többször módosított 22/1996/XII.19./ sz. önkormányzati rendelet 1. §. /1/
bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §. /1/ a./ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja nettó: 237,-Ft/m3

b./ A szippantott szennyvíz díja nettó: 1.732,-Ft/m3

2. §.

Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell
alkalmazni.

Kengyel, 2010. december 15.

Nagy Szilárd dr. Pető Zoltán
polgármester helyettesítő- jegyző

VII. NAPIREND:
Szemétszállítás közbeszerzés kiírására vonatkozó írásbeli előterjesztéshez az alábbi
szóbeli kiegészítések hangzottak el.

Nagy Szilárd polgármester elmondja, a Törökszentmiklósi Kommunális Kft-vel a
szemétszállításra kötött szerződés 2010. december 31-én lejár, a Képviselő-testület
előzetes felhatalmazása alapján javaslatot tett a közbeszerzés kiírására.

Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést, a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el .
Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
Kozák Ferencné:
Igyekezni kell olyan szolgáltatót választani, aki megfelelő árakkal fog dolgozni, és
azoknak a feltételeknek is megfelel, amelyet az Önkormányzat szeretne, hogy
megvalósuljon, itt a kisebb kukára és differenciált szemétszállítási díjakra gondol.
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Nagy Szilárd polgármester javasolja az általános egyszerű közbeszerzés kiírását
szolgáltatási szerződés megkötésére, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

113/2010./XII.15./ számú önkormányzati H a t á r o z a t

közbeszerzés eljárás lebonyolításáról közszolgáltatási szerződés megkötésére,
melynek tárgya a települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása,
ártalmatlanítása.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
általános egyszerű közbeszerzést ír ki szolgáltatási
szerződés megkötésére, melynek tárgya: Kengyel
Község területén keletkező települési szilárd hulladék
begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása.
Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását és az
ajánlatkérési dokumentációt a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert minimum 3
ajánlattevő kiválasztására.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

VIII. NAPIREND:
A szemétszállítási szerződés megkötésére vonatkozó írásos előterjesztéshez az
alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

Nagy Szilárd polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szerződést határozott
időre, 3 hónapra kívánja megkötni azzal a céggel, amelynek a település
résztulajdonosa. A közbeszerzési eljárás lefolytatásáig a Remondis Kétpó Kft.
szállítaná a szemetet.

Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést. Főként azért, hogy mindenképpen
előnyösebb helyzetbe kell hozni a települést a szállítás, valamint a szállítás
mennyiségének csökkentésével. Az áremelés itt is elkerülhetetlen. A Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja az előterjesztést.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el .
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Nagy Szilárd polgármester javasolja határozott idejű szerződés kötését a települési
hulladék összegyűjtésére, és hulladéklerakó telepre történő szállításra, melyet
szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

114/2010./XII.15./ számú önkormányzati H a t á r o z a t
szerződés kötés a hulladék összegyűjtésére és hulladéklerakó telepre történő
szállítására

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozott idejű szerződést köt 2011. január 1-től 2011.
mácius 31-ig a Remondis Kétpó Kft.-vel /5411. Kétpó,
Almásy tér 1./ a települési hulladék összegyűjtésére és
hulladéklerakó telepre történő szállítására a mellékelt
szerződés-tervezet szerint.

Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a szerződés
aláírásával.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

IX. NAPIREND:
A szemétszállítási díj jóváhagyására vonatkozó rendelet-tervezethez az alábbi
szóbeli kiegészítések hangzottak el.

Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a vízdíjhoz
hasonlóan itt is évente egyszer van lehetőség a szolgáltatás díjának
megállapítására. A rendelet-tervezetben az árak együttesen tartalmazzák a szállítás
és az ártalmatlanítási díját is.

Bódi Marianna:a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja,
a bizottság elfogadja az előterjesztést, bár emelünk, de a mai viszonyokhoz képest
nem egy magas emelésről van szó. Az emelést nem lehet elkerülni, a következő
időszakban egy drasztikus dupla emelés várható, amelyet nem lehet a háztartásokra
ráterhelni. Az előterjesztést a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el .
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:

Kozák Ferencné:
Javasolja, a kommunális adó rendelet át nézését, mert valamilyen módon segíteni
kell azoknak az embereknek, akik nyugdíjasok és egy háztartásban egyedül élnek,
mivel ezt a díjat nekik is ki kell fizetni.
Kovács Gyula:
Elmondja, jó lenne ha lomtalanítás az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is két
alkalommal lenne egy évben, így tavasszal és ősszel is legyen lomtalanítás.
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Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a szilárd hulladékszállítás
közszolgáltatási díjáról szóló rendelet-tervezetet.

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

17/2010./XII.16./
önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
a 20/2004./XII.15./számú, a 2/2007./I.29./számú, a 19/2007/XII.21./számú, a

4/2008./II.25./ számú, a 13/2008./XII.20./ számú, és a 13/2009./XII.18./ számú
önkormányzati rendelettel módosított

9/2004./IV.21./ számú önkormányzati rendelet módosítására

1.§.

Kengyel Község Önkormányzata a rendelet 1. számú mellékletének I. pontját
hatályon kívül helyezi, mely helyébe a következő I. pont lép:

I. Kötelező közszolgáltatás igénybevételéért /hulladék gyűjtés, szállítás
ártalmatlanítás/ a közszolgáltatónak fizetendő nettó díj:

120 literes hulladékgyűjtő edény: 300,-Ft /ürítés
1100 literes hulladékgyűjtő edény: 2.750 Ft/ürítés

2. §.

Kengyel Község Önkormányzata a rendelet 1.sz. mellékletének III. pontját hatályon
kívül helyezi, mely helyébe a következő III. pont lép:

II.A Kétpói Regionális Hulladéklerakóba történő ártalmatlanítás nettó díja:
7.483 Ft/tonna

2.§.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1.számú mellékletben szereplő
díjakat 2011.január 01-től kell alkalmazni.

Kengyel, 2010. december 15.

Nagy Szilárd dr. Pető Zoltán
polgármester helyettesítő jegyző
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X. NAPIREND:
A Kengyeli Labdarugó SE támogatásának kötelezettségvállalására vonatkozó írásos
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

Nagy Szilárd polgármester elmondja, az ez évre jóváhagyott 800 ezer forintot már
megkapta az egyesület, amely kevésnek bizonyult az életben maradásukhoz. A
Sportegyesület azzal a kéréssel fordult hozzája, hogy 150 ezer forinttal segítsék
gazdálkodásukat, hogy ki tudják fizetni az átigazolási díjakat, illetve a vízdíj
számlájukat. Szívügye a sport, szeretné ha életben maradna a labdarúgás
Kengyelen. Harminc fiatal egészséges sportolási lehetőségéről van szó javasolja a
támogatásukat. Jövőre azonban takarékoskodnia kell mindenkinek.

Bódi Marianna: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta a Kengyeli Labdarugó SE támogatására vonatkozó előterjesztést.
Hosszas beszélgetés során arra jutottak, hogy a Labdarugó SE több összegben
részesült már, mint más civil szervezet. Mivel nem szeretnék, hogy az önkormányzat
miatt meghiúsuljon az átigazolásuk, illetve ne tudják a vízdíj számlát rendezni,
hozzájárulnak támogatásukhoz, de mindenféle képen kell egy keret határt szabni.
Javasolja a bizottság a pályázatok figyelemmel kísérését.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő.
A kérdésre Rimóczi Jánosné főtanácsos adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólások:

Nagy Szilárd:
Elmondja, a jövő évi tervek között szerepel, hogy a vállalkozókat szeretné
összehívni, és javasolja nekik, ha támogatni akarják a labdarúgást, vagy bármely
sportot, akkor tegyék azt meg. Úgy gondolja, hogy nem tartható állapot, hogy mindig
az önkormányzat viselje a terhet. A labdarúgás pl. az a sport, amely a legnagyobb
közönséget vonzza, igenis álljon oda az a vállalkozó, aki azt megteheti.

Varga Márta:
Kiegészítené a bizottság álláspontját azzal, hogy ez legyen az utolsó alkalom, hogy
segít rajtuk a Képviselő-testület az utolsó pillanatban. Most sem jöttek el a vezetők,
pedig jó lett volna ha beszámolnak, hogy mit tettek ennek a célnak az érdekében,
mert két évvel ezelőtt amikor újra indult a szakosztály szintén segítve lettek, elvi
hozzájárulást kaptak. Még arra sem voltak képesek, hogy legalább havi 500,-Ft
tagdíjat fizessenek, mert akkor most legalább a 100.000,-Ft meg lett volna. Bárki,
bármilyen sportot űz, az költséggel jár. Úgy gondolja, hogy nyomatékosabban fel kell
hívni a figyelmüket, hogy ez volt az utolsó alkalom.

Kozák Ferencné
Támogatja, hogy most segítsen a testület a sportkörnek, ellenben szeretné kérni, az
elmúlt időszakban az lett mondva, hogy keressenek szponzorokat. Ez nem egy
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egyszerű dolog, Ők ezzel úgy látszik nem tudtak élni. Szeretné kérni a Képviselő-
testülettől, a polgármester úrtól, hogy segítsenek szponzorok szervezésében.
Fel kell hívni a sportkör figyelmét, hogy az épületet ott lent a pályán tartsák rendbe,
tegyék zárhatóvá az ajtókat, hogy ami meg van ne vesszen el, ne legyen tönkre téve,
legyen gazdája annak az épületnek. Most is zárhatatlan az épület ajtaja.
Legyen tagdíj, ezelőtt is volt, a sportolók, futballisták tagdíjat fizettek. Vagy
szerveztek olyat, hogy sportbarátok köre, akik nagyon imádják a futballt, azok is
valamilyen kis tagdíjjal hozzájárultak az egyesület működéséhez.

Kovács Gyula:
Javasolja, hogy annak függvényében kapja meg a Sportegyesület a támogatást,
hogy elszámolnak a Képviselő-testület felé.

Kozák Ferencné:
Javasolja, hogy testületi ülésre napirendként bele tenni a sportkör beszámolóját, és
beszámolnak munkájukról.

Csabainé Bártfai Margit:
Elmondja, hogy aki sportol annak anyagi áldozatot is kell hozni. A fia focizott a MÁV
csapatban is, ahol havi 3.000 Ft tagdíjat kellett fizetni. Ha az egyesület bevezeti a
tagdíj fizetést, biztosan befogja fizetni a fia itt is, akit rá fogja beszélni, hogy
ösztönözze a többieket is, és ezt tartsák természetesnek, fizessenek tagdíjat.

Varga Márta:
Javasolja, hogy a következő évben tervezzen egy rendezvény naptárat a testület,
hogy jusson mindenkinek támogató. Nagyon sérelmezi, hogy vannak csapatok,
kollektívák akik többször is rendeznek bált. Előre meg kell szervezni a
rendezvényeket, előre megbeszélni. Úgy érzi, hogy itt a támogatások és egyebek
ellaposodtak, nem lehetünk biztosak abban, hogy az az összeg oda kerül ahová
adják. Ezt átfogóbban, jobban kellene kezelni, akár a bevételeket, akár a
kiadásokat, valamilyen szorosabb elszámolással, nyugtával, mert így nem fognak
adakozni az emberek. Átláthatóbbá, valaki által ellenőrzött folyamattá kell tenni,
abban az esetben többen fogják támogatni.

Kozák Ferencné:
Helyesli a rendezvény naptárt.

Nagy Szilárd polgármester a napirendet összefoglalva elmondja, ez az összeg a
Labdarugó csapat életben maradásához szükséges. Javasolja a Kengyeli
Labdarugó SE támogatását, a gazdaságos gazdálkodás az Ő érdekük lesz. A
támogatás mértékéről elhangzott, hogy Ők kapják a legmagasabb összeget, viszont
az Ő sportáguk a legköltségesebb, és a labdarúgás mozgatja meg a legnagyobb
tömeget. Kéri, szavazzon a testület bizalmat a csapatnak, és szavazásra bocsátja a
150.000,-Ft támogatását.

A Képviselő-testület 6 igenlő szavazattal, 1 ellenszavazat mellett a következő
határozatot hozta:
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115/2010./XII.15./ számú önkormányzati H a t á r o z a t
kötelezettség vállalás a Kengyeli Labdarugó SE támogatására

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére
150.000,-Ft támogatás kifizetésére a Kengyeli Labdarugó
SE részére.

Határidő: 2010. december 17.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

XI. NAPIREND:
A központi orvosi ügyelet szolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó írásbeli
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.

Bódi Marianna: a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, hogy a bizottság elfogadta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület felé.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el .
Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
Kovács Gyula:
Elmondja, volt rá példa, hogy rendezvényt is támogatott az Emergency Szervice Kft,
ahol olyan jellegű biztosítás kellett, és jó lenne, ha továbbra is fenntartani a
kapcsolatot velük. Egyetért a támogatásukkal.

Rimóczi Jánosné:
Hozzászólásában elmondja, az eredeti szerződés életben van, de az inflációt
követően kénytelenek voltak kis emelést alkalmazni. Ugyan olyan jó a kapcsolat a
Polgármesteri Hivatal és a Szolgáltató között, mint eddig volt.

Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a központi orvosi ügyelet
szolgáltatás díját az előterjesztés szerint, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

116/2010./XII.15./ számú önkormányzati H a t á r o z a t
a központi orvosi ügyelet szolgáltatás díjának megállapítására.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
EMERGENCY SERVICE szolgáltatóval kötött
határozatlan idejű megbízási szerződést, a központi
orvosi ügyeleti szolgálat ellátására továbbra is fenntartja
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és a 2011. évi havi vállalási árként 114.345,-Ft-ot
elfogadottnak tekinti.

Határidő: 2011. január 01.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

XII. NAPIREND:
A tehetséges diákok jutalmazására készült írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:

Németh Lajos: az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Művelődési Bizottság az
előterjesztés tervezetét megtárgyalta, a vázat, tervezetet megalkotta. Javasolják,
hogy a mindenkori jegyző tegye olyan formába hogy megállja helyét a rendeletek
között. Kengyelen nagyon sok tehetséges fiatal van, sportban, de vannak jól
tevékenykedő gyerekek a művészet, a tudomány terén is. Ezért gondolta a bizottság
úgy, hogy ezt a három szempontot figyelembe véve a legjobban teljesítőket próbáljuk
jutalmazni. Nem külön, hanem a három ágon belül, és utána különböző
kategóriákban. A bizottság a tervezetet az előterjesztés szerint a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el .
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a tehetséges diákok jutalmazására
vonatkozó előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

117/2010./XII.15./ számú önkormányzati H a t á r o z a t

tehetséges diákok jutalmazására

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a tehetséges diákok jutalmazására kidolgozott
vázlatot, és megbízza a Kengyel Községi Önkormányzat
mindenkori jegyzőjét, hogy a kitüntetés adományozására
vonatkozó rendelet-tervezetet 2011. február 28-ig készítse
el.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző

XIII. NAPIREND:
A Napsugár Művészeti Óvoda Alapító okiratának módosítására vonatkozó írásos
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.
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Dr. Pető Zoltán helyettesítő jegyző elmondja, hogy jogszabályi változás miatt kell az
intézmények alapító okiratait módosítani. Kéri a testületet, vitassák meg az erre
vonatkozó előterjesztéseket.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el .

Kérdést tett fel: Varga Márta képviselő
A kérdésre Kozák Ferencné a Napsugár Művészeti Óvoda vezetője adott választ,
melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Napsugár Művészeti Óvoda
alapító okiratának módosítását.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

118/2010. (XII.15.) számú önkormányzati H a t á r o z a t

a Napsugár Művészeti Óvoda Alapító okiratának módosításáról

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv.
9. §. /4/ bekezdésében, valamint a 2010. évi XC. törvény 135. §-
a alapján eljárva a Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratát a
következők szerint módosítja:

Az Alapító okiratának 4. / az Intézmény alaptevékenységénél
az alábbi szövegrészt törli:

2009. december 31-ig:
Óvodai nevelés, iskolai életmódra fel-
készítés.
TEÁOR száma: 801210
Szakágazat: Óvodai nevelés, iskolai
Életmódra felkészítés: 80110
Szakfeladat: Óvodai nevelés, iskolai
Életmódra felkészítés: 80111-5
Intézményi étkeztetés TEÁOR sz:

555120
Szakágazat: intézményi étkeztetés:
55230
Szakfeladat: óvodai intézményi
étkeztetés
55231-2
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Igényelhető normatívák:
- Óvodai nevelés,
- Óvodában, iskolában szervezett

intézményi közétkeztetés,
- Szakmai informatikai fejlesztési

feladatok,
- Minőségfejlesztés,

minőségirányítási feladatok,
- Pedagógiai szakmai

szolgáltatások igénybevétele,
- Pedagógus szakvizsga és

továbbképzés támogatása.

A 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása után következő szövegrészt törli :

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

A helyette beillesztendő új szöveg :

A többi gyermekkel együtt nevelhető a Közoktatási Törvény 121. §
29.a és b. értelmében testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (a
siket és vak vagy a halmozottan sérültek kivételével) enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos,

a megismerő funkciók és/vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos (SNIa) és súlyos (SNIb) gyermekek :
- motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei
- kevert specifikus fejlődési zavar
- tanulási zavar veszélyeztetett
- aktivitás- és figyelemzavar
- kevert emocionális zavar
- hiperkinézis

beilleszkedési-magatartási, tanulási zavarral küzdő- részképesség
zavarban szenvedő tanulók.

A 8./ Tipus szerinti besorolásánál töröli az alábbi szövegrészt:
a tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató
a közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény

A módosítást követően a mellékelt egységes szerkezetű alapító
okiratot adja ki.
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XIV.NAPIREND:
A Kengyeli Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítására
vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.

Németh Lajos az ÁMK igazgatója elmondja, hogy a közoktatási törvény változás
alatt áll. Jövő évben is bizonyára többször kell módosítani az alapító okiratot. Az
iskolában is vannak sérült gyerekek és az Ő ellátásuk akkor biztosított, ha
megegyezik az alapító okiratban a besorolásuk, mint ami az Oktatási törvényben,
illetve a mindenkori költségvetési törvényben is szerepel. Ezt folyamatosan figyelni
kell, és módosítani a dokumentumokat.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el .
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester javasolja az ÁMK Alapító okiratának módosításának
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

119/2010. (XII.15.) számú önkormányzati H a t á r o z a t
az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv.
9. §. /4/ bekezdésében, valamint a 2010. évi XC. törvény 135. §-
a alapján eljárva az ÁMK alapító okiratát a következők szerint
módosítja:

Az alapító okiratának Nevelési, oktatási feladatok fejezetéből
a következő szövegrészt törli:

A szülők igényei szerint integrációs kereteken belül látja el a
sérült tanulókat.
Fogadott sérült tanulók:
a./ Enyhe értelmi fogyatékos /F 70/ ; beszéd – fogyatékos
b./ Pszichés fejlődés zavarai:

Tanulási zavar veszélyeztetett Diszlexia, diszgrafia,
diszkalkulia /F 81.3. /F 83/
Aktivitás és figyelemzavar
Hiperkinetikus magatartászavar

Eklektív mutizmus /Tüneti jel-diszfunkció R 48/
Beilleszkedési-magatartási, tanulási zavarral küzdő-
részképesség zavarban szenvedő tanulók

c./ „más fogyatékos” tanulók

A fejezetbe beillesztendő új szöveg :
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A többi tanulóval együtt nevelhető és oktathatóa
Közoktatási Törvény 121 § 29.a és b. értelmében testi
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (a siket és vak
vagy a halmozottan sérültek kivételével) enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos,

a megismerő funkciók és/vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos (SNIa) és súlyos (SNIb)
gyermekek :
- motoros funkció specifikus fejlődési
rendellenességei
- kevert specifikus fejlődési zavar
- tanulási zavar veszélyeztetett
- aktivitás- és figyelemzavar
- kevert emocionális zavar
- hiperkinézis

beilleszkedési-magatartási, tanulási zavarral küzdő-
részképesség zavarban szenvedő tanulók.

Töröli az Általános Iskolánál az alábbi szövegrészt:

b./ Ellátandó kiegészítő tevékenysége:
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe

adása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbe adása,
üzemeltetése

Kiegészítő tevékenység arányának felső határa a szerv
kiadásaiban: 10 %.

Törli a Művelődési Háznál az alábbi szövegrészt:

Kiegészítő tevékenység:
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe

adása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbe adása,
üzemeltetése

Kiegészítő tevékenység arányának felső határa a szerv
kiadásaiban: 10 %.

Törli a Községi Könyvtárnál az alábbi szövegrészt:

Kiegészítő tevékenység:
619 Egyéb távközlés
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619000 Egyéb távközlés (internet szolgáltatás a
lakosság részére)

821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
(fénymásolás a lakosság részére)

Kiegészítő tevékenység arányának felső határa a szerv
kiadásaiban: 10 %.

A típus szerinti besorolásnál törölni kell:
a tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató

a közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény

Az alábbi adatokat szükséges a dokumentumba
beilleszteni:
Az Általános Iskola alaptevékenységei közé:

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe
adása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbe adása,
üzemeltetése

A Művelődési Ház alaptevékenységei közé:

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe
adása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbe adása,
üzemeltetése

A Községi Könyvtár alaptevékenységei közé:
619 Egyéb távközlés

619000 Egyéb távközlés (internet szolgáltatás a
lakosság részére)

821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
(fénymásolás a lakosság részére)

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

XV. NAPIREND:
A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására vonatkozó írásos
előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
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Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos
kérdéseiket, véleményüket mondják el .

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal Alapító
okirata módosítását.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

120/2010.(XII.15.) számú önkormányzati H a t á r o z a t

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv.
38. §. /1/ bekezdésében, valamint a 2010. évi XC. törvény 135.
§-a alapján eljárva a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a
következők szerint módosítja:

A 4./ Alaptevékenysége helyen az alábbi szövegrészt törli:

2009. december 31-ig az 1. számú mellékletben
szereplő szakfeladat rend szerint
2010. január 1-től a 2. számú mellékletben szereplő
szakfeladat rend szerint

helyette beillesztendő új szöveg:
2010. január 1-től 1. számú mellékletben szereplő
szakfeladat rend szerint.

A 6./ Tipus szerinti besorolása helyen az alábbi szövegrészt
törli:

A tevékenység jellege alapján: Közhatalmi

Az 1. számú mellékletet törölni kell, a 2. számú melléklet
számozása 1. számú mellékletre változik.
Az 1. számú melléklet az alábbi szakfeladattal egészül ki:

862101 Háziorvosi alapellátás

A 3. számú melléklet számozása 2. számra változik.

A módosítást követően a mellékelt egységes szerkezetű alapító
okiratot adja ki.
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XVI. NAPIREND:
A Főzőkonyha közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére vonatkozó írásos
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslattételi lapja
alapján javasolja, hogy Szilágyi Jenő egyéni vállalkozót hirdesse ki nyertes
ajánlattevőként a Képviselő-testület, illetve nyilvánítsa az eljárást eredményesnek.
Felhatalmazást kér a Képviselő-testülettől a szerződés megkötésére. A testületi
döntésről értesíteni kell a Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadót, aki értesíti a
pályázókat az eredményről.
Ezután kéri a testület tagjait, adjon felhatalmazást a szerződés megkötésére, és a
napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket mondják el .

Kérdést tettek fel: Varga Márta, Németh Lajos, Kovács Gyula, Kozák Ferencné és
Bódi Marianna képviselők
A kérdésekre Nagy Szilárd polgármester és Rimóczi Jánosné főtanácsos adott
választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak.

Hozzászólás:
Kozák Ferencné:
Mivel az Óvodát nagyon érinti, a szerződés kötésnél ha nem lenne gond szeretne
részt venni és némi javaslattal élni annak megkötésekor az étel minősége, néha
mennyisége, az edények és egyéb eszközök használatát illetően.

Dr. Pető Zoltán:
Az étel minősége egy szubjektív dolog, a mennyiségre vonatkozóan pedig
korcsoport szerint kell főznie vállalkozónak, mely meg van határozva. Az
eszközökkel kapcsolatban az ÁNTSZ-nek megfelelő eszközöket kell, megfelelő
minőségben szolgáltatnia. Ki lehet kötni, hogy nem sérült, a jogszabálynak
megfelelő terítéket használjanak étkezéskor.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Főzőkonyha üzemeltetés-
szolgáltatás megrendelésre kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás
eredményhirdetését.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

121/2010. /XII.15./ számú önkormányzati képviselő H a t á r o z a t

Főzőkonyha üzemeltetés-szolgáltatás megrendelésre kiírt általános egyszerű
közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

Kengyel Község Képviselő-testülete a 42/2005.(IX.29).számú
határozatával elfogadott és 41/2009.(V.25.).számú
határozatával módosított közbeszerzési szabályzat 18. §.(1-2)
bekezdései alapján megállapítja, hogy Főzőkonyha
üzemeltetés-szolgáltatás megrendelésre kiírt általános egyszerű
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közbeszerzési eljárás eredményes volt és az eljárás nyertesének
Szilágyi Jenő egyéni vállalkozót hirdeti ki.

A Képviselő-testület Nagy Szilárd polgármestert a szerződés
aláírására felhatalmazza, a szerződés kötési tilalmi időszak
(Kbt.99.§(2)bek.) utolsó napja:2010.12.27.

Felelős:Nagy Szilárd polgármester

XVII. NAPIREND:
A Kegyeleti Közszolgáltatási szerződéskötésre vonatkozó írásos előterjesztéshez az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, a két beérkezett
pályázatot a Közbeszerzési Bizottsággal közösen áttekintették és a Posta Bt.
ajánlata minden tekintetben a legkedvezőbbnek bizonyult. A szerződés megkötésére
a mellékelt előterjesztés szerint felhatalmazást kér a Képviselő-testülettől.

Kéri a testület tagjait, a szerződés megkötésére hatalmazzák fel, valamint a
napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket mondják el .

Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő
A feltett kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő
és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólások:
Kovács Gyula:
Hozzászólásában elmondja, hogy több családtól voltak vissza jelzések, miszerint
problémák merültek fel, és meglepődött hogy mégis a Posta Bt. nyert.

Nagy Szilárd:
Elmondja, meghirdetésre került a temető és ketten adták be a pályázatukat. A Posta
Bt lényegesen olcsóbb árajánlatot adott, - majdnem a fele - mint a Tiszaföldvári
Temetkezési vállalkozás. Személyes véleménye, hogy az utóbbitól jobb ajánlatot
várt, a pályázatban nem arról írtak, hogy milyen előnyökkel szeretnék ezt a temetőt
üzemeltetni. A lakossági panaszokat a jelenlegi vállalkozóval ismertette, aki ígéretet
tett, hogy utána jár. A szemetet már el is szállították, illetve a szükséges helyeken a
zúzott követ pótolni fogja.

Rimóczi Jánosné:
Elmondja, a Pénzügyi. Településfejlesztési, Ügyrendi Bizottság kapta a feladatot,
mely szerint a szerződés tervezetet dolgozza ki, amivel pályáztat a testület. A
bizottság eleget tett, és minden olyan feltételt próbáltak bele tenni, ami eddig
problémát jelentett. A tervezetet mind a két pályázónak el kellet fogadni. Amivel
differenciálhattak, az a sírásás díja, a halott hűtés, szállítás díja. Lényegesen
kedvezőbb ajánlatot tett a Posta Bt. Így pl. jóval kevesebb az egyes sírhely kiásása,
nem kér a halott hűtésért pénzt, stb. Szinte önmaga árának is aláment.
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Nagy Szilárd:
Elmondja, azért is kérte a Képviselő-testülettől a versenyhelyzetre a felhatalmazást,
mert ha egy kicsit megszorítjuk az aktuális vállalkozót, úgy mindent meg fog tenni
a falu érdekében hogy az övé legyen a legjobb. Ha másért nem, már ezért is
megérte.

Varga Márta :
A Bizottság igen sok akadállyal állította össze a szerződés tervezetet, az eddigi
negatív tapasztalatokból, ezek szerint érdemes volt. Úgy gondolja, a testületnek ezt
egy kicsit szívügyének kell tekintenie, és a továbbiakban hathatósan kell ellenőrizni a
szolgáltatót. Tapasztalat volt, hogy mindenért pluszban fizetni kellett, még azért is,
ami gyakorlatilag az Ő feladatuk lett volna.

Hozzászólt még: Bódi Marianna, Németh Lajos képviselők.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kegyeleti Közszolgáltatási
szerződés megkötését.

A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

122/2010./XII.15./ számú önkormányzati H a t á r o z a t

a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert,
hogy a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződést 2011.
január 1-től a Posta Bt. Temetkezési Vállalkozással
- 5200. Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 184. –
kösse meg a mellékelt szerződés-tervezet szerint.

Határidő: 2010. december 22.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a
megjelenést, a közelgő karácsonyi ünnepekre való tekintettel kellemes ünnepeket
kíván a jelenlévőknek, az ülést berekeszti.

Kmf.

Nagy Szilárd dr. Pető Zoltán
polgármester helyettesítő jegyző


