
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. március 31-én
megtartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

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

Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa
a lakosság köréből 1 fő

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok
közül Csabainé Bártfai Margit hiányzik, de hamarosan meg fog érkezni, jelenleg 6 fővel az
ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a módosítással,
hogy a 10. napirendi pontban szereplő előterjesztés helyett a Kétpó község körjegyzőség
alóli felmentési kérelmét tárgyalja meg a testület.

A napirendekre vonatkozó írásos anyagok egy részét a meghívóval, illetve az ülés előtt
mindenki megkapta.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Napirend előtt:
Nagy szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a
tisztelt Képviselőt-testületet.

 Tegnapi nap folyamán kaptunk értesítést, hogy nyert az óvoda pályázaton 111
millió Ft-os beruházáshoz 99.306.000,-Ft-ot. Mindössze 660 ezer Ft-ot kell
hozzátenni az önrész mellé, ez a nem támogatott rész. Bízunk benne, hogy jövőre
az év elején átadhatjuk az új óvodát. A konyha felújítást pedig közösen a
vállalkozókkal el kell kezdeni megoldani.

 Időközben Martfűvel közösen kerékpárút építését tervezik conzorcium keretében a
Széchenyi tervnek köszönhetően. Az Észak-Alföldi régióban 12 kerékpárút építését
támogatja a Széchenyi Terv, igyekeznünk kell. Rákócziújfalut még az idén
összefogja kötni Martfűvel egy kerékpárút, a Bunge Zrt-nél csatlakoznánk be és
mind ez Martfűre, mind pedig Szolnokra egy kerékpárutat jelent Kengyelről. Ha a
terveket elkészíttettük, ezt követően tudunk majd a pénzügyi lehetőségekről
tárgyalni. Jelenleg a tervek készülnek, és abban a szerencsés helyzetben van
Önkormányzatunk, mint gesztor tudjuk irányítani a dolgokat.

 Folyamatos tárgyalásokat folytat rehabilitációs munkaerőt foglalkoztató cégekkel,
állítólag júniusban kapnak támogatást, és ebben az irányban is tudnak terjeszkedni.

 Aláírásgyűjtést kezdeményezett Bagimajori vasúti átjáró kiépítésére vagy egy
sorompóval, vagy fénysorompóval történő kihelyezésére. Tisztelettel kéri a
képviselőket hogy elsőként írják alá a petíciót. Természetesen a Dózsa bejárónál
szeretnék megnyitni amennyiben lehetőség lesz rá.



 Jelenleg kint vannak a kollegák a helyszínen, ahová a szikvízüzemet tervezzük,
próbálnak megfelelő helyet találni a 300 millió forintos beruházásnak. Bízunk benne
hogy sikerül.

Kéri a Képviselő-testületet hogy a tájékoztatóját elfogadni szíveskedjenek.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a tájékoztatót
elfogadták.

Varga Márta :
Elmondja, nagy öröm településünkön az OTP automata, viszont meg kell nézni a felette
lévő kis tetőt, meg kell nagyobbítani mert ha esik az eső pont az automatára csöpög, és
bele a billentyűzetbe.

I.NAPIREND:

Kengyel Község Önkormányzatának gazdasági programjára vonatkozó előterjesztéshez
az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja,
hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadta, egyhangúlag támogatta az
előterjesztést, melyet a testületnek elfogadásra javasol.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék
meg.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Kozák Ferencné:

Úgy gondolja, ebben az igen nehéz gazdasági években, ha ezek a tervek megvalósulnak,
nagyon nagy előrelépés lesz, és ezt csak támogatni lehet.

Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat
gazdasági programjának elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi határozatot
hozta.

23/2011.(III.21.) Kt.

H a t á r o z a t
Kengyel Községi Önkormányzat gazdasági programjáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011-
2014. évi gazdasági programját a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár



II. NAPIREND:
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó előterjesztéshez az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja,
hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, tudomásul vették a kötelező
módosításokat, és a rendelet-tervezetet a testületnek is elfogadásra javasolja.

Németh Lajos elmondja, az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság is
megtárgyalta az előterjesztést, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék
meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az SZMSZ módosítására
vonatkozó rendelet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az Önkormányzat
9/1999. évi Működési Szabályzatáról szóló többször módosított rendeletet hatályon kívül
helyezte, helyébe a következő önkormányzati rendeletet alkotta.

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYAZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2011. (IV.01)
Önkormányzati rendelete

Kengyel Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18.§
(1) bekezdése alapján szervezetének és működésének részletes szabályait e rendeletben
állapítja meg.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Kengyel Község Önkormányzata.

(2) Az Önkormányzat székhelye: Kengyel, Szabadság út 10.

(3) Működési területe: Kengyel Község közigazgatási területe

(4) Az Önkormányzat szervei: polgármester, képviselő-testület bizottságai, képviselő-
testület hivatala.



Az Önkormányzat jelképei

2. §.
Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló

(1) A címer egyszerű - fekete vonallal három részre osztott – pajzsalak. A bal felső
vörös mezőben fehér unikornis /egyszarvú/ az ősi Szapolyai család címerállata
/fekete kontúrvonallal a régi nemesi birtokot jelképezi/. A jobb felső zöld mezőben
barna törvénydombon /kurgán/ ezüst pallost tartó jobb kar fekete kontúrvonallal az
ítélőszékek jelképe. Az alsó kék mezőt vízszintes irányban futó ezüst hullámvonal,
fekete kontúrokkal osztja ketté. Az alsó részben fehér körben barna szélmalom,
fekete kontúrokkal, a felső rész tiszta kék. A kék mezőben hullámos ezüst vonal a
Tisza jelképe.

(2) A zászló téglalap alakú, felül zöld, alul kék színű, melyet középen ezüst
hullámszalag választ ketté. A zászló mértani középpontjában a község címere
található. A zászló mérete: 180x90 cm.

(3) A címer és a zászló használatának rendjét külön önkormányzati rendeletben
szabályozza a Képviselő-testület.

II. fejezet

A Képviselő-testület hatásköre

Ötv. 9. § (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a
képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli.

(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a
képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatala
látják el.

(3) A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a
részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben
meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat,
e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

Ötv. 10. § (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által

hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;
c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő

címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;
d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló

beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv
jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a
kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és
átadása;

e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás;

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás;

g) intézmény alapítása;



h) közterület elnevezése, emlékmű állítás;
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;
k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat

álláspontjának a kikérését írja elő;
m) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a

33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos
döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;

n) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.
(2) A képviselő-testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést,

megbízást és intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló törvény szerint társulására ruházhatja.

3. §
(1) A Képviselő-testület hatásköre csak rendeletben ruházható át bizottságára, a

polgármesterre valamint a kisebbségi önkormányzat testületére.
(2) Az átruházott hatásköröket ezen önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

tartalmazza a hatáskörök címzettjei szerinti felosztásban.
(3) Ha a Képviselő-testület valamely szerve olyan hatáskörben dönt, amelyet a

Képviselő-testület nem ruházott rá, vagy már visszavonta, a döntés érvénytelen és
nem hajtható végre. Az érvénytelen döntést haladéktalanul köteles a döntéshozó
visszavonni, ellenkező esetben a döntést a Képviselő-testület megsemmisíti.

4. §
Az Önkormányzat hitelfelvételéről szóló döntés értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-
testület kizárólagos hatásköre.

III. fejezet

A Képviselő-testület szervezete és működése

A Képviselő-testület

5. §
(1) A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülésen gyakorolja hatásköreit.

Ötv. 30. § A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül
tartja meg. Az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő, mint korelnök vezeti.

(2) Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai:
a.) a polgármester eskütétele (esküvevő: a korelnök),
b.) a települési képviselők eskütétele (esküvevő: a polgármester),
c.) a polgármester illetményének megállapítása.

(3) Az alakuló ülésre az Ötv. 30. §-a és az (2) bekezdés által meghatározottakon túl a
rendes és a rendkívüli ülés szabályait kell alkalmazni.

6. §
(1) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat rendes ülést tart a

munkatervben meghatározott időben.



(2) A Képviselő-testület üléseit általában a székhelyén tartja, de szükség szerint
kihelyezett ülést is tarthat.

(3) A Képviselő-testület ülését haladéktalanul össze kell hívni a munkatervben nem
szereplő időpontban is

a.) helyi népszavazásra irányuló kezdeményezés elbírálására, eredményes
népszavazás esetén pedig az eredmény végrehajtásának megtárgyalására és
biztosítására,

b.) népi kezdeményezés indítványára, ha azt az Önkormányzat rendeletében
meghatározott számú választópolgár kezdeményezte,

c.) bizottság indítványára (Ötv. 12. § (1) bekezdés)
d.) települési képviselők egynegyedének indítványára (Ötv. 12. § (1) bekezdés)
e.) ha az előző ülés határozatképtelenség miatt meghiúsult,
f.) a jegyző indítványára jogszabálysértés megszüntetésére, ha az a rendes ülésig
nem

halasztható,
g.) a törvényességi ellenőrzésért felelős szerv kezdeményezésére az Ötv. 99. §
(2) bekezdés szerint

(4) A (3) bekezdés c.), d.), f..) pontjaiban meghatározott indítvány(ok)nak tartalmazni
kell a javasolt konkrét napirendi pontot és érvényesség(ük)höz szükséges, hogy
az indítványozók - bizottság esetében tagjainak legalább több mint fele - aláírják
az indítványt. Az indítványt (kezdeményezést) az ülés összehívására jogosultnál
kell előterjeszteni.

(5) A kezdeményezők tesznek javaslatot az ülés időpontjára.

(6) A (3) bekezdésben foglalt esetekben az ülést három munkanapon belül össze kell
hívni és az ülés időpontját - az összehívástól számítva - tizenöt napon belüli
időpontra kell kitűzni.

7. §
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a Képviselő-testület döntéshozatala rendes ülésig nem
halasztható.

A munkaterv

8. §
(1) A Képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint tartja, amelyet maga állapít

meg.

(2) A munkaterv egy naptári évre (tárgyév) tartalmazza, hogy
a.) mely hónapokban kell rendes ülést összehívni, valamint közmeghallgatás(ok)

mikor tartandó(k),
b.) az üléseken milyen napirendi pontokat tervez tárgyalni a Képviselő-testület,
c.) a napirendi pontoknak kik az előterjesztői,

A munkatervben legalább hat ülést kell tervezni.



9. §
(1) A munkaterv tervezetéhez javaslatot kell kérni:

a.) a települési képviselőktől,
b.) a bizottságoktól,
c.) az alpolgármestertől,
d.) a jegyzőtől.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak a javaslataikat legkésőbb egy hónappal korábban
nyújthatják be, mint ahogy a munkaterv tárgyalását az előző évi munkaterv szerint
tervezi a Képviselő-testület.

(3) A munkaterv tervezetét lehetőleg a tárgyévet megelőző év utolsó rendes ülésére,
de legkésőbb a tárgyév első ülésén kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

.
Előterjesztések

10. §
(1) A meghívóban javasolt napirendi pontokhoz

a.) rendeleti javaslatot (rendelet-tervezetet),
b.) határozati javaslatot,
c.) tájékoztatót,
d.) beszámolót
(együttesen: előterjesztést) írásban kell készíteni.

(2) Az (1) bekezdés b.) - d.) pontjai szerinti előterjesztés kivételesen szóbeli is lehet, de
a b.) pont esetén annak tartalmát legkésőbb az ülés előtt írásban ki kell osztani
azon jelenlévőknek, akik azt egyébként a meghívóval együtt megkapták volna.

(3) Az előterjesztés első része tartalmazza a tárgy pontos meghatározását, annak
áttekintését, hogy a témakör szerepelt-e már korábban is napirenden, ha igen
milyen döntés született, a meghozandó döntés indokainak bemutatását, az
előkészítésben részt vevők megnevezését, az előkészítés során felmerült
ellenérveket, a különböző döntések várható hatásait, ahhoz milyen anyagi
eszközök szükségesek, azok hogyan teremthetők elő.

(4) Az előterjesztés második része a határozati javaslat, amely
- egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből áll,
- az esetleges alternatív döntésre előterjesztett javaslatok egymástól világosan

elkülönülő megfogalmazását tartalmazza és a
- végrehajtásért felelős megnevezését és a határidőt állapítja meg.

(5) Egyszerűbb döntést igénylő vagy közismert ügyben elegendő a határozati javaslat
kiküldése. Ennek kiküldéséről a polgármester dönt.

(6) Az előterjesztéseket törvényességi ellenőrzés céljából a testületi ülést megelőző 10
nappal korábban kell leadni a jegyzőhöz.

(7) A polgármester esetenként engedélyt adhat – a (3)–(4)–(5) bekezdésben foglalt –
követelményektől való eltérésre.



(8) A határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelynek alapján figyelemmel kell
kísérni a végrehajtást.

(9) A határozat végrehajtásáról a határidő lejártát követő rendes ülésen a jegyző
beszámol.

(10) A munkaterv szerinti előterjesztést az előterjesztésre kötelezett az ülés előtt
10 nappal köteles bejelenteni a polgármesternek, ha az előterjesztést valamilyen
okból nem tudja elkészíteni. A bejelentés tárgyában a polgármester dönt.

(11) A polgármester – különleges szakértelmet igénylő ügyekben – szakértőt is
felkérhet az előterjesztések szakmai megalapozása, valamint a lehető
legoptimálisabb döntéshozatal érdekében.

Sürgősségi indítvány

11. §
(1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, amely az ülés

meghívójában nem szerepel. A Képviselő-testület – a polgármester javaslatára –
egyszerű, vagy minősített szótöbbséggel soron kívül dönt az előterjesztés felvétele
tárgyában.

(2) A sürgősségi indítvány benyújtásának feltételei:

Sürgősségi indítványt nyújthat be a polgármester, az alpolgármester, a legalább 3
képviselő és a jegyző.
Sürgősségi indítványt – a sürgősség tényének rövid leírásával, indokolással –
legkésőbb az ülés napján 12 óráig nyújtható be a polgármesternél.

(3) Sürgősségi indítvány csak akkor kerülhet a Képviselő-testület ülésére, ha az
indítvány tárgya olyan ügy, amelynek soron kívüli tárgyalására a polgármester
maga is összehívná a Képviselő-testület ülését.

(4) Ha a Képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, úgy az indítványt egyszerű
napirendi javaslatként kell kezelni és eldönteni, hogy mikorra tűzik napirendre.

Az ülés összehívása

Ötv. 12.§ (2) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a
képviselő-testület ülését.

Ötv. 31. § A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége,
illetőleg tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik
a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról.

12. §
(1) A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester jogosult az ülés

összehívására és vezetésére. Ha a polgármester és az alpolgármester egyaránt
akadályoztatva van az ülés összehívásában, a bizottságok elnökei életkoruk
szerinti sorrendben jogosultak az ülést összehívni és vezetni. A sorban először a
legidősebb elnök következik.



(2) A meghívó és az ülés anyagának elkészíttetése és megküldése a jegyző feladata.
E kötelezettségének az ülés előtt 5 nappal köteles eleget tenni.

(3) A Képviselő-testület ülését írásbeli meghívóval kell összehívni. A meghívó
tartalmazza:
a.) az ülés helyét és kezdési időpontját,
b.) a javasolt napirendet napirendi pontonként, továbbá az(ok) előterjesztőjét

(előterjesztőit)

(4) Az ülés helyéről és kezdési időpontjáról,l a javasolt napirend tartalmáról a
választópolgárokat

a.) a meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, és a piactéri
hirdetőtáblán történő kifüggesztésével,

b.) a település honlapján történő megjelentetésével
kell tájékoztatni.

(5) A meghívót az írásbeli előterjesztésekkel együtt meg kell küldeni a Könyvtárnak.

(6) A (4) és (5) bekezdés nem alkalmazható azokra a napirendi pontokra, amelyek
esetében zárt ülést kell - vagy lehet - tartani.

(7) A meghívót
a.) rendes ülés előtt legalább öt nappal,
b.) rendkívüli ülés előtt legalább 24 órával
az ülést megelőzően kell megküldeni a Képviselő-testület tagjainak.

(8) Rendkívüli ülés kivételes körülmények fennállása esetén szóban is (telefonon vagy
futár útján) összehívható: ebben az esetben a 24 órás időköz is figyelmen kívül
hagyható.

(9) A rendkívüli ülésről a nyilvánosságot a legcélszerűbb és leggyorsabb formában kell
tájékoztatni.

3. §
(1) Az ülésre meg kell hívni

a.) a Képviselő-testület tagjait,
b.) a jegyzőt,
c.) a napirendi pontok előadóit,
d.) az önkormányzati intézmények vezetőit,
e.) a bizottságok azon tagjait, akik nem települési képviselők,
f.) a helyben megválasztott, valamint a helyben lakó országgyűlési képviselőt,
g.) az egyházak képviselőit
(továbbiakban: állandó meghívottak),
h.) akiket a polgármester, illetve a Képviselő-testület állandó bizottságainak

bármelyike indokoltnak tart.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személyek névre szóló meghívót kapnak és a
megjelölt napirendi pontnál vagy az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.



14. §
(1) A meghívóval együtt - lehetőség szerint a rendkívüli ülésre is - ki kell kézbesíteni

az előterjesztéseket. A meghívót és az előterjesztéseket elektronikus formátumban
ezzel egyidejűleg közzé kell tenni Kengyel honlapján.

(2) A zárt ülésen tárgyalandó, illetve tárgyalható napirendi pontok előterjesztéseit csak
a 13. § (1) bekezdés a.), b.) és e.) pontjaiban megjelölt személyek kaphatják meg.

A Képviselő-testület ülése

Ötv. 12.§ (3) A képviselő-testület ülése nyilvános.

15. §
(1) Az ülés nyilvánossága az állampolgárnak az ülésen történő jelenlét lehetőségét

biztosítja, de a polgármester dönt arról, hogy az állampolgárnak hozzászólási jogot
ad-e.

(2) A Képviselő-testület ülésén tanácskozási jog illeti meg a helyi önszerveződő
közösségek (társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány, stb.) képviselőit, a
tevékenységi körüket érintő ügyek tárgyalása során.

Ötv. 12.§ (4) A képviselő-testület
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba
nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési
ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(5) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármester, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása esetén
az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett
meghívása.

16. §
(1) Az ülés egy része is zárttá nyilvánítható. A napirend megállapításakor törekedni kell

arra, hogy a zárt ülésen tárgyalásra és eldöntésre kerülő napirendi pontok egymás
után következzenek, valamint lehetőleg az ülés végén vagy elején kerüljenek sorra.

(2) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, továbbá meghívás esetén az
érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja mely esetben kötelező az
érintett meghallgatása.

(3) A zárt ülés tartását a polgármester és bármely képviselő kezdeményezheti.

Az ülés vezetése
Ötv. 14. § (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési

képviselőknek több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlevő települési
képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

Ötv. 32. § A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület
határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek



tekintendő. A polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület
előtt.

17. §
(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester nyitja meg, majd megállapítja az ülés

határozatképességét a jelenlévő képviselő-testületi tagok számának
ismertetésével.

(2) Ha az ülésen nincs jelen legalább négy képviselő-testületi tag, a polgármester
megállapítja, hogy az ülés határozatképtelenség miatt nem tartható meg, és azt
ismételten össze kell hívni. A polgármester az ismételt ülés időpontját szóban
közölheti a jelenlévőkkel, akik írásbeli meghívása mellőzhető, ha az ismételt ülésre
48 órán belül sor kerül.

(3) A határozatképtelenség miatt elmaradt vagy megszakadt ülést változatlan
napirenddel - megszakadás esetén azokkal a napirendi pontokkal amelyekben
döntés nem született, vagy ha az nem szükséges, a Képviselő-testület nem
tárgyalta - a Képviselő-testület ülését nyolc napon belül össze kell hívni úgy, hogy
az ismételt ülés időpontját az összehívástól számítva legfeljebb a nyolcadik napra
kell kitűzni.

(4) Az ülés határozatképességét minden döntéshozatal előtt vizsgálni kell. Ha az ülés
berekesztése előtt - a szünetet kivéve - az ülés határozatképtelenné válik a
polgármester

a.) a határozatképesség helyreállításáig szünetet rendelhet el, ha valószínűsíthető,
hogy az ülés egy órán belül határozatképessé válik,
b.) az ülést berekeszti,
c.) ha az a.) pont szerinti szünet alatt bizonyossá válik, hogy a
határozatképtelenség nem számolható fel, továbbá az egy órás szünet
eredménytelenül letelik az ülést berekeszti.

(5) Ha az ülés határozatképes, a polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy - ha
van - a távolmaradt képviselők közül ki jelentette be távollétét, illetőleg ki az, aki az
ülésen való részvételben akadályozott.

18. §
(1) A polgármester a napirend előterjesztése előtt tájékoztatja az ülés résztvevőit a

Képviselő-testület előző ülése óta történt fontosabb eseményekről, majd az abban
foglaltakkal kapcsolatos kérdésnek, bejelentésnek helyt adhat, képviselőnként
legfeljebb kettő perc időtartamban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató fölött vitát nyitni nem kell, de kérdést,
bejelentést a képviselők tehetnek, amelyekre - a polgármester döntése alapján -
nyomban, vagy az ülés végén illetve írásban lehet válaszolni.

19. §
(1) A 18.§-ban meghatározottak elhangzása után a polgármester előterjeszti a

napirendi javaslatot. Ha a meghívóban közölt javaslathoz képest nincs változtatás,
elég a meghívóban közöltekre való utalás.



(2) Napirendi pontra javaslatot bármely képviselő és bizottság előterjesztést tehet. Az
önálló napirendi pontra tett javaslatot és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatot
írásban kell előterjeszteni legkésőbb az ülés megnyitásáig, ellenkező esetben a
javaslat csak a következő ülésen vehető napirendre.

(3) A napirendről a Képviselő-testület vita nélkül dönt. Azon napirendi pontokra tett
javaslatokat, amelyek a meghívóban nem szerepelnek indokolni kell.

(4) A napirendre tett javaslat(ok) szavazásakor a polgármester
a.) először a kiegészítő javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra, majd
b.) az elfogadott kiegészítésekkel korrigált eredeti javaslatot teszi fel

szavazásra.

(5) A napirend megállapítását követően meg kell kezdeni a napirendi pontok
megtárgyalását.

A napirendi pont tárgyalása, elnapolása, napirendről való levétele

20. §
(1) A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyenként, a napirendben szereplő

sorrendben tárgyalja meg.

(2) A képviselő az adott napirendi pont tárgyalása előtt köteles bejelenteni az Ötv. 14.
§ (2) bekezdése által meghatározott személyes érintettségét, ha azt az ülést
megelőzően nem tette meg.

(3) A napirendi pont tárgyalása kezdetén az előterjesztő, szakelőadó a napirendi
ponthoz a vita előtt szóbeli kiegészítést, pontosítást, módosítást tehet, az írásbeli
előterjesztést szóban kiegészítheti, a szóbeli előterjesztést pedig részletesen
ismerteti. Ezután
az előterjesztést véleményező bizottság elnöke, vagy tagja ismerteti a bizottság
véleményét.

(4) A Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak az
előterjesztőhöz, a szakelőadóhoz, a jegyzőhöz, a meghívottakhoz és a Képviselő-
testület tagjaihoz az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket intézhetnek,
amelyekre a megkérdezett válaszol.

(5) A napirendi pont tárgyalása során az arra jogosultak rendszerint egy alkalommal
élhetnek a kérdezés jogával, de egyszerre több kérdést is feltehetnek.

(6) A kérdések és válaszok elhangzása után a polgármester a hozzászólásoknak ad
helyet.

(7) A hozzászólás jogával a (4) bekezdésben említett személyek rendelkeznek. Az
elnök a jelenlévő, a napirendi pont által érintett, de hozzászólási joggal nem
rendelkező személyeknek, eseti jelleggel a hozzászólás lehetőségét megadhatja.
A hozzászólásban vélemény nyilvánítható az előterjesztésben foglaltakról és a
napirendi pont tárgyáról, ha azok a döntéshozatal szempontjából jelentőséggel
bírnak.



(8) A hozzászólásban a javasolt döntésre vonatkozó módosító indítvány tehető, de azt
általában az ülés kezdetéig írásban be kell nyújtani. Kivételesen szóban is
előterjeszthető a módosító indítvány. Az előterjesztésben szereplő javaslattal
párhuzamosan önálló alternatív javaslat is benyújtható.

(9) A hozzászólásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A hozzászólás
időpontja legfeljebb 5 perc. Ugyanazon napirendi pont esetében az ismételt
hozzászólás időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Időtúllépés miatt a
polgármester megvonhatja a szót a hozzászólótól.

(10) A hozzászóláson túl csak ügyrendi indítványok tehetők, melyek az alábbiak:
- napirendi pont elnapolására, napirendről való levételére,
- tárgyalás lezárására,
- a 26. § (2) bekezdésében szereplő intézkedés megtételére,
- a hozzászólók hozzászólásainak sorrendjére,
- az ülésvezetéssel, a napirendi pont tárgyalásával kapcsolatos egyéb kérdésekre,
- zárt ülés elrendelésére,
- névszerinti vagy titkos szavazásra vonatkozó indítvány.
Az ügyrendi indítvány megtételére soron kívül kell megadni a szólás lehetőségét.Az
ülésvezetésre, a napirendi pont tárgyalásával kapcsolatos egyéb kérdésekre
vonatkozó ügyrendi indítványra a jegyző is jogosult, ha törvényességi jelzési
kötelezettségét kívánja teljesíteni.

(11) Ha a hozzászóló a napirendi pont tárgyától eltér, a polgármester
figyelmezteti, hogy térjen vissza a tárgyra. Ha a felszólaló a figyelmeztetést
követően ismételten eltér a tárgytól, a polgármester tőle az adott napirendi pontnál
a hozzászólás és kérdezés jogát megvonja.

(12) A (10) - (11) bekezdések nem vonatkoznak arra az esetre, ha az adott
személyt más hozzászóló(k), kérdező(k) név szerint megemlítve személyével
kapcsolatban tényt, véleményt, megállapítást közöl(nek) és a megnevezett arra
(azokra) válaszolni kíván. Ez a szabály akkor is alkalmazható, ha név elhangzása
nélkül is egyértelműen következtetni lehet a szóban forgó személyre.

(13) Amennyiben a napirendi pont tárgyát bizottság előzőleg már tárgyalta, és a
bizottság véleményét elnöke vagy erre kijelölt tagja ismertette, a bizottság
tagjainak rendszerint csak akkor szükséges a hozzászólás lehetőségét megadni,
ha a bizottság véleményével ellentétes vagy attól eltérő álláspontját kívánja
ismertetni.

21. §
(1) Ha napirendi pont tárgyalása során kiderül, hogy a döntés megalapozásához az

előterjesztésben nem szereplő tények, körülmények feltárása szükséges, a
Képviselő-testület a tárgyalást, döntéshozatalt elnapolhatja.

(2) Az elnapolt napirendi pontot általában a következő rendes ülésen, de ha a döntés
előkészítése a következő rendkívüli ülésre megtörténik, akkor azon az ülésen kell
újból előterjeszteni.



(3) Az elnapolásról történő szavazást bármely képviselő-testületi tag javasolhatja,
melyről a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

22. §
(1) Ha napirendi pont tárgyalása alatt kiderül, hogy a döntéshozatalhoz a Képviselő-

testület külön döntése, vagy más szerv, személy előzetes döntése, illetve
valamilyen feltétel teljesülése szükséges, a napirendi pontot a Képviselő-testület
leveszi a napirendről.

(2) Le kell venni a napirendről azt a napirendi pontot is, amelynek tárgyalása során
tisztázódik, hogy a Képviselő-testületnek a napirendi pontról már nem szükséges
dönteni - kivéve a tájékoztatót - vagy nem jogosult döntéshozatalra.

(3) Az (1) bekezdés szerint levett napirendet az előzetes döntés megszületését,
feltétel teljesülését követően újból napirendre kell tűzni. A (2) bekezdés szerinti
levétel végleges.

23. §
A napirendi pont elnapolásáról, levételéről az erre vonatkozó javaslat előterjesztését
követően a Képviselő-testület haladéktalanul szavaz.

24. §
(1) A napirendi pont tárgyalását a polgármester lezárja, ha további hozzászólás nincs.

A tárgyalás lezárását bármely képviselő-testületi tag indítványozhatja, melyről a
Képviselő-testület vita nélkül dönt.

(2) A napirendi pont tárgyalását követően - a szavazás előtt - lehetőséget kell adni,
hogy az előterjesztő, előadó a vitában elhangzottakat összefoglalja, és azokra
észrevételt tehessen, legfeljebb öt perces időtartamban.

(3) A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslat törvényességét érintően
észrevételt kíván tenni.

Tárgyalási szünet

25. §
(1) A napirendi pontok tárgyalása között a polgármester szünetet rendelhet el. A

szünet öt percnél rövidebb nem lehet.

(2) A titkos szavazás idejére elrendelt szünet mellett a szavazás előtt akkor rendelhető
el szünet, ha a módosító indítványok számossága és terjedelme miatt a szavazás
lebonyolítása jelentékeny felkészülést igényel. A szünet időtartamára az (1)
bekezdés az irányadó.

(3) Napirendi pont tárgyalása alatt legfeljebb egy alkalommal a napirendi pont tárgya
szerint érintett bizottság elnöke, vagy az alpolgármester indítványára tárgyalási
szünetet rendelhet el a polgármester, illetve azt önállóan is elrendelheti.



Az ülés rendjének fenntartása

26. §
(1) A polgármester feladata a tanácskozás rendjének a fenntartása.

(2) Ha valaki kérdése, hozzászólása során a Képviselő-testületet vagy valamely
jelenlévőt sértő kifejezést használ, vagy az ülés rendjére vonatkozó szabályokat
szándékosan megszegi, a polgármester rendreutasíthatja, és egyidejűleg felszólítja
kijelentése visszavonására. A települési képviselő, alpolgármester ezen
intézkedést indítványozhatja.

(3) A polgármesternek a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen szólni,
azokat visszautasítani, vitatni nem lehet.

27. §
(1) A választópolgárok és érdeklődők (hallgatóság) a nyilvános ülésen a számukra

kijelölt helyen foglalhatnak helyet, de az ülés rendjét véleménynyilvánítással - akár
szóban, akár cselekvésben jelentkezik - nem zavarhatják.

(2) Ha a hallgatóság az ülést zavarja a polgármester a rendzavarót figyelmezteti (1)
bekezdés szerinti kötelezettségére. Ha a figyelmeztetés ellenére a rendzavarás
megismétlődik annak elkövetőjét (elkövetőit) az ülésről kiutasíthatja. A kiutasítás
végrehajtására hatósági intézkedés kezdeményezhető a kiutasított ellenszegülése
esetén.

(3) Ha az ülésen a hallgatóság rendzavarása az ülés folytatását akadályozza, és a
rend helyreállítása érdekében a hallgatóság egészével közölt figyelmeztetés
eredménytelen a polgármester a hallgatóságot az ülésről köteles kiutasítani. A
kiutasítás fenntartásáról és megszüntetéséről a Képviselő-testület dönt.

(4) A hallgatóság kiutasításának végrehajthatatlansága esetén a polgármester
elhagyhatja helyét, amellyel az ülés félbeszakad. A félbeszakadt ülés folytatását a
polgármester rendeli el. A napirendi pont tárgyalása elnapolható, amelynek
tárgyalása alatt történik meg az ülés félbeszakítása.

(5) Az ülés rendjének helyreállítására hatósági intézkedés kezdeményezhető.

A szavazás rendje

Ötv. 12.§ (6) A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással
hozza. Titkos szavazást tarthat a (4) bekezdésben foglalt ügyekben. A (3)-(5)
bekezdésben foglaltak a bizottságra is vonatkoznak.

Ötv. 12.§ (4) A képviselő-testület
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást
igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik
bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;



b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

28. §
(1) A tárgyalás lezárását követően a polgármester szavazásra bocsátja az

előterjesztett javaslatot. A szavazás - a Képviselő-testület tagjainak indítványára, a
Képviselő-testület minősített többségű döntésével - kivételesen elhalasztható az
ülés berekesztése előtti időre is, de ha a tárgyalás nyilvánosan történt, a szavazást
is nyilvánosan kell lefolytatni, és a zárt ülésen tárgyalt napirendi pontról történő
szavazás csak zárt ülésen történhet.

(2) A szavazás során
a.) először a módosító indítványokról külön-külön,
b.) majd az elfogadott módosításokkal korrigált, kiegészített eredeti javaslatról dönt
a Képviselő-testület.

(3) Amennyiben az előterjesztő a módosító indítványt befogadja, úgy az az eredeti
előterjesztés részének tekintendő s arról külön nem kell szavazni.

(4) A szavazás eredményét - a 30.§ (14) bekezdését kivéve - a polgármester állapítja
meg.

29. §
A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

30. §
(1) A titkos szavazást a Képviselő-testület tagjaiból – kivéve a polgármestert és az

alpolgármestert – álló Eseti Bizottság bonyolítja le.

(2) Az Eseti Bizottság 3 főből áll. A Képviselő-testület a bizottság megválasztásáról
vita nélkül jelöltenként dönt. A választásról szóló határozat a bizottság egészének
megválasztását tartalmazza.

(3) A titkos szavazás elrendelése előtt a Képviselő-testület megállapítja a szavazólap
tartalmát, kivéve az alpolgármester választást.

(4) A szavazólapok elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(5) A titkos szavazás előkészítésének, a szavazatok leadásának és
összeszámlálásának idejére szünetet kell elrendelni.

(6) Szavazni csak az Eseti Bizottságtól átvett, a jegyző bélyegzőjének lenyomatával
ellátott szavazólapon lehet. A szavazólapot tollal kell kitölteni.

(7) A szavazólap tartalmazza a szavazás időpontját (év, hó, nap), a szavazásra
bocsátott kérdést, vagy kérdéseket, illetve - választás, kinevezés, megbízás esetén
- a jelöltek neveit, az adható válaszokat „igen” és „nem” formában - jelöltek esetén
ez nem szükséges.

(8) A szavazólap kitöltésére külön helyiséget kell biztosítani, vagy szavazófülkét kell az
ülésteremben felállítani.



(9) A szavazó a külön helyiségben vagy a szavazófülkében szavaz, a szavazólapot
borítékba teszi és azt az Eseti Bizottság előtt az urnába dobja. Az urnát a szavazás
megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy üres-e, erre bármelyik képviselő
jogosult.

(10) Minden képviselő csak egy borítékot dobhat az urnába és a borítékban csak
egy szavazólap lehet. A boríték urnába dobása előtt a szavazó kérheti a rontott
szavazólap kicserélését.

(11) Az utolsó szavazat leadása után az Eseti Bizottság a Képviselő-testület tagjai
jelenlétében a fel nem használt szavazólapokat megsemmisíti, felnyitja az urnát és
összeszámlálja az érvénytelen, valamint az érvényes szavazatokat - az utóbbiakat
adott válaszonként, illetve jelöltenként - külön-külön.

(12) Érvénytelen a szavazat, ha
a.) nem az Eseti Bizottságtól átvett szavazólapon adták le vagy a szavazólap

nincs lebélyegezve,
b.) ha a szavazólap üres vagy a borítékból hiányzik, illetve a borítékban a

szavazólap mellett másik szavazólap is van,
c.) ha nem tollal töltötték ki,
d.) ha a szavazólapból nem állapítható meg egyértelműen a szavazó akarata.

(13) A szavazás eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza
a.) a szavazás helyét és időpontját (év, hó, nap),
b.) a szavazást lebonyolító bizottság tagjainak nevét és aláírását,
c.) a szavazásra jogosultak számát,
d.) az érvénytelen szavazatok számát (a hiányzó szavazólapok számát külön),
e.) az érvényes szavazatok számát összesen, és a támogató, illetve

ellenszavazatok számát - jelöltek esetében a jelöltekre leadott szavazatok
számát - külön-külön,

f.) a szavazás eredményét (vagy eredménytelenségét),
g.) a jegyző és a jegyzőkönyvvezető aláírását.

(14) A titkos szavazás eredményét a szavazást lebonyolító bizottság elnöke
hirdeti ki.

31. §
(1) A Képviselő-testület név szerinti szavazást tart a polgármester, képviselő-testületi

tag vagy a jegyző kezdeményezésére.

(2) Nem tartható név szerinti szavazás, ha titkos szavazásnak van helye.

(3) A név szerinti szavazást a Képviselő-testület vita nélkül rendeli el.

(4) Név szerinti szavazás esetén a jegyző a jelenléti ív szerint szólítja a Képviselő-
testület tagjait, akik „igen”, „nem”, „tartózkodom” választ adhatnak. A polgármester
utolsóként adja le szavazatát.

(5) A válaszokat a jegyzőkönyvvezető rögzíti és a szavazás eredményét a
polgármester hirdeti ki.



Ötv. 14. § (1) (második mondat) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint
a felének igen szavazata szükséges.
Ötv. 15. § (1) Minősített többség szükséges a 10. § a.), b.), e.), f.), g.) pontban foglalt
ügyek továbbá a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek
eldöntéséhez, a képviselő kizárásához (14. § (2) bekezdés), valamint a 12. § (4) bekezdés
b.) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.
(2) A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének a
szavazata szükséges.

32. §
(1) A szavazás eredményes, ha az Ötv. 14. § (1) bekezdésében, illetve 15. § (2)

bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek.

(2) A szavazás eredménytelen, ha sem az „igen”, sem a „nem” szavazatok száma nem
haladja meg a jelenlévő képviselők számának felét, illetve ha minősített többség
szükséges, nem éri el a 4 szavazatot.

(3) Eredménytelen szavazás esetén a polgármester kihirdeti, hogy nem született
határozat, és indokolt esetben

a.) ismételt szavazást rendel el, vagy
b.) a napirend tárgyalását követően újra megnyitja a napirendi pont tárgyalását

és azt követően rendel el ismételt szavazást.

(4) Ha a „nem” szavazatok száma meghaladja a jelenlévő képviselők számának felét,
illetve ha minősített többség szükséges, eléri a 4 szavazatot a polgármester
megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot elutasította. Az elutasított
javaslat újból csak akkor terjeszthető elő, ha a döntés előkészítését megismételték
és az előterjesztés új tényeket, körülményeket tár fel.

A Képviselő-testület döntése
33. §

(1) A képviselő-testület döntése lehet:
a.) rendelet
b.) határozat
c.) állásfoglalás
d.) nyilatkozat

(2) Minősített többség szükséges:
a) a képviselő-testület éves munkatervének elfogadásához;
b) a képviselő-testület hatáskörének átruházásához és visszavonásához;
c) díszpolgári cím adományozásához;
d) gazdasági program elfogadásához;
e) helyi népszavazás kiírásához.

(3) A képviselő-testület kisebb jelentőségű, feladatot meg nem határozó ügyekben
állásfoglalást, nyilatkozatot adhat ki.

(4) A képviselő-testület (1) bekezdés szerinti döntéseit a következők szerint kell jelölni:



a) A rendeletet a naptári év elejétől folyamatos sorszámmal, évszámmal és a
kihirdetésének napjával kell jelölni, melynek megnevezése – Kengyel
Község Önkormányzata Képviselő Testületének … önkormányzati
rendelete–

b) A határozatot a naptári év elejétől folyamatos sorszámmal, évszámmal,
meghozatalának hónapjával és napjával, valamint „Kt.” elnevezéssel kell
jelölni;

c) Az állásfoglalást és a nyilatkozatot a naptári év elejétől külön-külön
folyamatos sorszámmal és évszámmal, a döntésnek megfelelő elnevezéssel
kell ellátni.

34. §
A határozat előkészítésére az előterjesztésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Rendeletalkotás

Ötv. 16. § (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására
önkormányzati rendeletet alkot.

(2) Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában, illetőleg a
helyben szokásos - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell
hirdetni.

(3) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.

35. §
(1) Rendeletalkotást kezdeményezhet:

– települési képviselő,
– bizottság,
– jegyző,
– azok a közigazgatási szervek, amelyek jogszabály értelmében az
Önkormányzatot érintő feladatai és hatáskörei vannak,
– polgármester, alpolgármester.

(2) A rendeletalkotásra irányuló kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani.

36. §
(1) A Képviselő-testület megbízhatja az előkészítéssel a tárgy szerint illetékes

bizottságot (albizottságot) is. A jegyző akkor is köteles az előkészítésben részt
venni, ha a tervezetet bizottság készíti elő.

(2) A tervezet elkészítéséhez szükség esetén szakértő közreműködése igényelhető.

(3) A rendelet-tervezetről a tárgy szerint érintett bizottság véleményét ki kell kérni.

37. §
(1) A megalkotott rendeletet a jegyzőkönyvvel együtt az ülést követő 15 napon belül a

jegyző köteles megküldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak.

(2) A megalkotott rendeletet az Önkormányzat hivatalos honlapján történő
közzététellel (www.kengyel.hu), és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztésével kell kihirdetni. A rendelet kihirdetettnek tekintendő, a hirdetőtáblán
történő kifüggesztés napján.



(3) A jegyző feladata a rendeletek hatályosulásának folyamatos ellenőrzése. A
hatályos rendeleteket szükség szerint, de legalább négy évenként egyszer felül kell
vizsgálni.

Kérdés – interpelláció

38. §
(1) A képviselő a Képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, a

jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben kérdést tehet fel, illetve
interpellálhat.

(2) A kérdést szóban, vagy írásban, az interpellációt írásban lehet megtenni.

(3) A polgármester az ülés kezdetén ismerteti a képviselők által benyújtott kérdések,
interpellációk tárgyát. Ezekre a napirend megtárgyalását követően kell választ
adni.

(4) A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képviselő-testület – vita nélkül – akkor
határoz, ha a kérdező a választ nem fogadta el.

(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, és külön
dönt erről a Képviselő-testület is.

(6) Az interpellációt a Képviselő-testület ülése előtt legalább 5 munkanappal írásban a
polgármesterhez kell benyújtani, aki gondoskodik az interpelláltakhoz való
eljuttatásáról.

(7) Az interpellációra az interpellált a Képviselő-testületi ülésen ad érdemi választ,
amelynek időtartama az 5 percet nem haladhatja meg. Ha az interpelláló nincs
jelen az ülésen, interpellációját nem lehet előterjeszteni.

(8) A Képviselő-testület hozzájárulhat ahhoz is, hogy az interpellációra írásban
adjanak választ az ülést követő 15 napon belül, melyet minden képviselőnek meg
kell küldeni és ennek elfogadása tárgyában a következő ülés dönt.

(9) A Képviselő-testület az interpelláció alapján vizsgálatot is elrendelhet. Ezzel
megbízhatja a polgármestert, vagy bizottságot, de eseti bizottságot is létrehozhat.
A vizsgálat időpontjáról értesíteni kell az interpelláló képviselőt és biztosítani
számára a vizsgálatban való részvétel lehetőségét.

(10) A vizsgálat lefolytatásában – kivéve személyes meghallgatását – nem vehet
részt az, akihez interpelláltak, valamint aki az interpellációval érintett döntés
előkészítésében, meghozatalában, végrehajtásában részt vett.

(11) A vizsgálat eredményét a Képviselő-testület következő rendes ülése elé kell
terjeszteni.

(12) Ha interpelláció, javaslat tárgyalása tárgyuk szerint zárt ülés tartását
indokolják, a zárt ülésre vonatkozó szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell.



Az ülés berekesztése

39. §
(1) A napirend tárgyalását és az esetleges kérdéseket, interpellációkat követően a

polgármester helyt adhat az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos
képviselői bejelentéseknek, javaslatoknak.

(2) Az (1) bekezdésben elhangzottak után a polgármester az ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv

Ötv. 17. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a
megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás
lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A
jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A
jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a Kormány
által rendeletben kijelölt szervnek..

40. §
(1) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Ötv. 17. § (1) bekezdésében foglaltakon túl

a.) az ülés helyét és időpontját,
b.) a testületi ülésről, illetve a szavazásról távolmaradt képviselők nevének

felsorolását,
c.) a meghívóban közölt napirendi javaslaton kívül a javasolt napirendi pontokat

(módosításokat, kiegészítéseket) szó szerint,
d.) az elfogadott napirendet tárgy, előterjesztő, előadó és az eseti meghívottak

feltüntetésével,
e.) a szóbeli előterjesztések, illetve kiegészítések tartalmát,
f.) a kérdezők, hozzászólók nevét, a kérdések, hozzászólások lényegét,
g.) a szóbeli módosító indítványokat,
h.) a megalkotott rendeletek, határozatok szó szerinti szövegét,
i.) az interpellációkat, bejelentéseket és az adott válaszokat,
j.) az ülésen történt minden fontos eseményt.

(2) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell
a.) a meghívót,
b.) az írásos előterjesztéseket,
c.) az írásban benyújtott módosító indítványokat,
d.) tájékoztatókat, észrevételeket
e.) interpellációkat, írásban benyújtott kérdéseket,
f.) a jelenléti ívet.

(3) A Képviselő-testület nyilvános üléséről a jegyzőkönyvet 3 példányban, és külön a
zárt üléséről a jegyzőkönyvet két példányban kell elkészíteni.

(4) A Képviselő-testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv:
a.) 1. sz. példányát a Polgármesteri Hivatal jegyzője kezeli.



b.) A 2. sz. példányát meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatalnak.

c.) A 3. sz. példányát a helyi Könyvtárnak kell megküldeni

(5) A zárt ülésről készült jegyzőkönyv 1. sz. példányát a titkos ügykezelés szabálya
szerint kell kezelni, a 2. sz. példányát meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatalnak.

(6) A Képviselő-testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvekbe az állampolgárok
a könyvtár által kezelt példányba nyitvatartási időben betekinthetnek, abból a
vonatkozó jogszabályok szerint másolatot kérhetnek.

Közmeghallgatás

Ötv. 13. § A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

41. §
(1) A közmeghallgatásra a nyilvános és rendes ülés szabályait kell alkalmazni azzal az

eltéréssel, hogy a jelenlévő állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek
képviselői rendelkeznek a kérdezés és hozzászólás jogával, de együttesen
legfeljebb három perc időtartamban.

(2) Az időtartam az ügy sajátosságára tekintettel meghosszabbítható, ha azt a
Képviselő-testület - vita nélkül - engedélyezi.

(3) Amennyiben a kérdés, javaslat olyan ügyre vonatkozik ami nem közérdekű, vagy
amelyet zárt ülésen kell, vagy lehet tárgyalni a válaszadást meg kell tagadni, illetve
megtagadható.

(4) Ha a kérdésre, javaslatra a válasz terjedelmes, illetve a felkészülés bonyolult és
időigényes, a választ 15 napon belül írásban kell megadni.

IV. fejezet

A Képviselő-testület bizottságai

Ötv. 23. § (1) A bizottság - a feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit,
szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A képviselő-testület határozza meg azokat
az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a
bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.

(2) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését
felülvizsgálhatja, önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg
bizottságának.

(3) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ötv. 24. § (1) A bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét a települési képviselők
közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a települési kisebbségi



önkormányzat elnöke, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság
elnöke vagy tagja.

(2) A bizottságba indokolt beválasztani a települési kisebbségi önkormányzat tagját, a
feladatköre szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét,
társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt.

42. §
(1) A Képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó

vagy eseti bizottságokat választ.
(2) A bizottságok feladat- és hatáskörét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

43. §
(1) A Képviselő-testület bizottságai:

a. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
b. Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság.

(2) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell
választani. A polgármester, az alpolgármester nem lehet bizottság elnöke, tagja.
Egy személy csak egy bizottság elnökének választható.

(3) Az esetenként felmerülő feladatok ellátására eseti bizottság alakítható.

44. §
(1) A bizottság elnökére, tagjaira javaslatot tehet a polgármester és a települési

képviselő.
(2) A bizottság működésére a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat

értelemszerűen alkalmazni kell.

45. §
(1) Meghatározott előterjesztéseket a bizottságok önállóan készítenek és terjesztenek

elő, meghatározott előterjesztések esetében pedig ki kell kérni a bizottságok
véleményét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról a képviselő-testület dönt:
a.) a munkatervében, továbbá
b.) szükség szerint, esetenként.

A bizottság munkaterve

46. §
(1) A bizottságok éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. A munkatervet

meg kell küldeni a Képviselő-testület tagjainak.

(2) A bizottságok munkatervét a Képviselő-testület munkatervének elfogadásától
számított hatvan napon belül kell megállapítani.

(3) A munkaterv tartalmára a 8.§-ba foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy
Képviselő-testületen bizottságot kell érteni, valamint közmeghallgatás nem
tervezhető, továbbá az ülések száma szabadon állapítható meg.



A bizottság ülése

47. §
(1) A bizottság szükség szerint, de legalább a munkatervben meghatározott számú

ülést tart.

(2) A bizottság - a Képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályok szerint - nyilvános
és zárt ülést tart.

48. §
(1) A bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén helyettese, mindkettő

akadályoztatása esetén a legidősebb települési képviselő tag hívja össze és vezeti.

(2) A bizottság ülését össze kell hívni
a.) a munkatervben meghatározott időpontokban,
b.) a polgármester indítványára,
c.) jogszabálysértés esetén a jegyző indítványára, ha a jogszabálysértés

kiküszöbölése a munkaterv szerint következő ülésig nem halasztható,
d.) ha napirendi pontra tesz javaslatot a képviselő (Ötv. 19.§ (2)bek. c./ pont), ez

esetben is össze kell hívni a bizottsági ülést.

(3) Az indítványt az ülés összehívására jogosultnál kell előterjeszteni, aki az ülést
tizenöt napon belüli időpontra köteles összehívni.

(4) Az ülést írásbeli meghívóval kell összehívni. A meghívót
a.) az ülést megelőzően legalább öt nappal,
b.) kivételesen legalább 24 órával
kell megküldeni. A meghívó tartalmára a 12. § (3) bekezdése irányadó.

(5) Az ülésre meg kell hívni
a.) a bizottság tagjait,
b.) a települési képviselőket,
c.) a polgármestert, alpolgármestert,
d.) a jegyzőt,
e.) a napirendi pontok előadóit,
f.) akit a bizottság elnöke (az ülés összehívója) indokoltnak tart.
A meghívottak tanácskozási joggal rendelkeznek.

(6) A meghívóval együtt meg kell küldeni a napirendi pontokhoz készített írásbeli
előterjesztéseket is.

49. §
(1) A bizottság ülését az elnök nyitja meg, majd megállapítja az ülés

határozatképességét, és javaslatot tesz a napirendre. További napirendi pontra a
48. § (5) bekezdés a.), c.), d.) pontjaiban szereplők tehetnek javaslatot.

(2) A napirend megállapítását követően a napirendi pontokat egyenként tárgyalja meg
a bizottság.

(3) A tárgyalás során az előterjesztés elhangzása, kiegészítése után a meghívottak
egymáshoz kérdéseket tehetnek fel és hozzászólásukban véleményt
nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek. A kérdések, hozzászólások számát,
időtartamát a bizottság tagjának indítványára a bizottság korlátozhatja.



(4) A bizottság érdemi határozat meghozatalát célzó napirendi pont elnapolására,
napirendről való levételére a 21-23. §-okat, a napirendi pont tárgyalásának
lezárására a 24. §-t értelemszerűen alkalmazni kell.

(5) A bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza. A Képviselő-testület elé terjesztendő
előterjesztéssel kapcsolatos véleményről a bizottság szintén szavaz, ha
határozatképes. A szavazás lebonyolítására a 28. § rendelkezéseit értelemszerűen
alkalmazni kell.

(6) Az ülés rendjének megtartása érdekében az ülésvezető értelemszerűen
alkalmazza a 26. § rendelkezéseit.

50. §
(1) A bizottság üléséről - az ülést követő nyolc napon belül - jegyzőkönyvet kell

készíteni, amely tartalmazza a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendet, a hozott
döntéseket, javaslatokat.

(2) A jegyzőkönyv három példányban készül, együttes ülés esetén annyival több
példányszámban, ahány bizottság ülésezett. A jegyzőkönyvet az elnök írja alá.

(3) A jegyzőkönyv egy-egy példányát át kell adni a polgármesternek és az elnöknek.

(4) Amennyiben egy témát több bizottság tárgyal, úgy a bizottság által hozott
határozatokat a másik bizottsággal is közölni kell.

A bizottság döntései

Ötv. 25.§ (2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete
döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti
az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő
ülésén határoz.

Ötv. 26. § A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját
személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A
kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt.

51. §
(1) A bizottság átruházott hatáskörben határozatot hoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatokról a Képviselő-testületet rendszeresen -
általában évente - tájékoztatni kell.

52. §
(1) Ha a polgármester észleli, hogy a bizottság döntésének felfüggesztése vált

szükségessé, szóban egyeztethet annak elnökével, hogy a bizottság maga
módosítsa, illetve helyezze hatályon kívül (vonja vissza) döntését. Az egyeztetés
során tisztázni kell a bizottság ülésének időpontját is.



(2) Eredménytelen egyeztetés esetén, vagy ha a bizottság a kitűzött időpontban nem
ül össze, a polgármester a bizottság összehívását indítványozhatja vagy
összehívhatja a Képviselő-testület ülését.

(3) A bizottsági döntés az (1) - (2) bekezdések szerinti cselekmények idején bármikor
felfüggeszthető, de a Képviselő-testület ülését megelőzően meg kell történnie.

(4) A felfüggesztést indokolással ellátott határozatban kell elrendelni és a határozatot
meg kell küldeni a bizottság tagjainak.

V. fejezet

Polgármester, alpolgármester, települési képviselő, jegyző

Polgármester
53. §

(1) A választópolgárok által megválasztott polgármester főállásban látja el feladatát.
Tagja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület határozatképessége
szempontjából települési képviselőnek tekintendő

Ötv. 35.§ (2) A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját
önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. A polgármester

a.) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában,
b.) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,
c.)a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső
szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására,
d.)a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
e.)gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az
önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

25. § (1) A bizottságot a polgármester indítványára össze kell hívni.
(2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete
döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával,
vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a
következő ülésén határoz.

(2) A polgármester a képviselő-testület törvényes képviselője, aki a képviseleti jog
esetenkénti ellátásával megbízhatja az alpolgármestert.

Ötv. 35.§ (3) A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat
érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a
döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon
belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon
belül dönt.

(3) Az ismételt tárgyalásra vonatkozó kezdeményezést írásban meg kell küldeni
minden képviselõnek és ezzel együtt kézbesíteni kell az ülésre szóló meghívót is.



Az ismételt tárgyalás mellett az ülésen más napirendi pont is tárgyalható, az ülésre
a rendes - szükség esetén a rendkívüli - ülés szabályait kell alkalmazni.

54. §
A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatait a hivatal ügyrendjében illetve az
ügyrendben meghatározott módon szabályozza a polgármester.

55. §
A polgármester hetente egy napon fogadónapot tart, de ellátásába bevonhatja az
alpolgármestert és a jegyzõt.

Alpolgármester

Ötv. 34. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy
több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját
tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik az új polgármester
megválasztásával, valamint ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.

(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem
tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem
helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
(4) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az

önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új
képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati
választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri
megbízatása a választás napjával megszűnik.

56. §
(1) A Képviselő-testület a tagjai közül a polgármester helyettesítésére, munkájának a

segítésére titkos szavazással egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester feladatait, munkarendjét a polgármester határozza meg. A
feladatok meghatározását e rendelethez mellékletként csatolni kell.

(3) Az alpolgármester tiszteletdíját külön határozat tartalmazza.

A települési képviselő

Ötv. 19.§ (2) A települési képviselő:
a) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a

bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen -
vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban - érdemi választ kell adni;

b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni;
illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;



c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság
elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság
legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell
hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a
polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a helyi kisebbségi önkormányzat
testületének - a képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;

d) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;
e) a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges

tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-
testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ
köteles adni;

f) köteles részt venni a képviselő-testület munkájában.

57. §
(1) Adott ügy bizottsági megtárgyalását lehetõleg írásban kell javasolni a bizottság

ülését megelõzõen legalább három munkanappal. Az írásba foglalás nem
szükséges, ha a javaslatát a képviselõ a Képviselõ-testület vagy a bizottság ülésén
jegyzõkönyvbe mondta.

(2) Átruházott hatáskörben hozott döntés felülvizsgálatára vonatkozó javaslatra is
irányadó az (1) bekezdés.

58. §
(1) A képviselõ köteles

a.) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre,
b.) a Képviselõ-testület, bizottság, a polgármester felkérése alapján részt venni

az ülés elõkészítésében, a különbözõ vizsgálatokban,
c.) tartózkodni minden olyan tevékenységtõl, amely az önkormányzat, illetve a

település ellen irányul, illetve azokat sérti,
d.) egyéni álláspontjától függetlenül - azaz a Képviselõ-testület a bizottság

döntésével egyetért-e - a döntést, ha feladata végrehajtani,
e.) a tudomására jutott állami és szolgálati, valamint az üzleti titkot megõrizni

megbízatása megszûnését követõen is.

(2) A képviselõ köteles a polgármesternek bejelenteni ha a Képviselõ-testület ülésétõl
távol marad.

(3) A távolmaradás igazoltnak tekintendõ
a.) ha annak oka halaszthatatlan elfoglaltság,
b.) utólagos bejelentés esetén is a betegség vagy külföldi tartózkodás.

(4) A (2) - (3) bekezdések irányadók a bizottság ülésérõl való távolmaradásra is.

(5) Ha a képviselõ három hónapot meghaladóan igazolatlanul távolmarad az ülésekrõl,
ezt a tényt a polgármester a Képviselõ-testület üléseinek kezdetén kihirdeti.

(6) A képviselõ tiszteletdíjban részesül, melynek mértékét és csökkentésének
jogcímeit, valamint összegét külön rendelet szabályozza.



Jegyző

Ötv. 36. § (1) A képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A képviselő-testület a jegyző, a
főjegyző javaslatára - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint - községben kinevezhet,
más önkormányzatnál kinevez aljegyzőt a jegyző helyettesítésére, a jegyző által
meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan időre szól.

(2) A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát. A jegyző
a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a

munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A
kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához,
jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése
szükséges.

c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának

ülésén;
f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
(3) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a

polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel.

59. §
(1) A pályázati kiírásról és annak tartalmáról a képviselő-testület egyszerű

szótöbbséggel dönt.

(2) A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként az Ötv. 36. § (2)–(3) bekezdésében
foglaltakon túlmenően:

a. a polgármester útmutatásának megfelelően gondoskodik a képviselő-testület
és a bizottság elé kerülő előterjesztések elkészítéséről, ill. az ágazatilag
illetékes köztisztviselő által történő elkészítéséről;

b. állást foglal az előterjesztések jogszerűségéről;
c. állást foglal a polgármester, az alpolgármesterek által feltett jogértelmezési

kérdésekben;
d. javaslatot tesz a képviselő-testület döntéseinek esetleges felülvizsgálatára;
e. igény szerint tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról, az

ügyintézés helyzetéről;
f. szervezi a képviselő-testület, a bizottságok működésével kapcsolatos

ügyviteli feladatok végrehajtását, az ülésekről a jegyzőkönyvek elkészítését;
g. koordinálja a közigazgatás egyszerűsítésével, korszerűsítésével kapcsolatos

feladatokat;
h. gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek folyamatos aktualizálásáról.
i. tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek, bizottságnak, a polgármesternek az

önkormányzatokat érintő fontosabb jogszabályokról.



VI. fejezet

A Polgármesteri Hivatal

60. §
(1) A Képviselő-testület egységes hivatala – Polgármesteri Hivatal elnevezéssel – az

Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehatásával kapcsolatos feladatokat látja el.

(2) A Polgármesteri Hivatal jogi személy, vezetője a jegyző.

(3) A Polgármesteri Hivatal belső tagozódása:
a.) Igazgatási csoport
b.) Pénzügyi csoport
c.)

(4) A Polgármesteri Hivatal ügyrendjét, az ügyfélfogadás rendjét az SZMSZ melléklete
tartalmazza.

(5) A Hivatal köztisztviselőjét a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti /magán/
titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség
kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség
a köztisztviselői jogviszony megszűnése után is fennáll. A köztisztviselő minden
olyan adatot, információt és tényt köteles a jegyző tudomására hozni, amely az
előbbi kötelezettségének teljesítését befolyásolja.

Társulások

61. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb,

gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vehet részt.

(2) A képviselő-testület társulási megállapodások megkötése során az Ötv. 41-44. §-
aiban, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. tv.-ben és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
szóló 2004. évi CVII. tv.-ben foglalt rendelkezések szerint jár el.

(3) A Képviselő-testület a többcélú kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítására
írásbeli megállapodással a jogszabályban megállapított statisztikai kistérségben
többcélú kistérségi társulásban vehet részt.

VII. fejezet

Az Önkormányzat gazdasági alapjai
Ötv. 77. § (1) Az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt. Saját tulajdonnal rendelkezik

és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik.
(2) Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes

pénzforgalmával kapcsolódik. Az önkormányzati költségvetés az állami költségvetéstől
elkülönül, ahhoz az állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik.



Ötv. 78. § (1) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását
szolgálják.

(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól
elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról - külön
jogszabályban meghatározott - vagyonkimutatást kell készíteni.

62. §
(1) Az önkormányzat tulajdonára és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályaira

vonatkozó rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat nevében kötelezettséget csak a polgármester, vagy az általa
megbízott személy vállalhat, ennek ellenjegyzésére a jegyző, vagy annak
meghatalmazottja jogosult.

.
63. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését külön rendeletben határozza
meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a finanszírozás rendjét a hatályos költségvetésről
szóló törvény határozza meg.

(2) A költségvetés tárgyalása két fordulóban történik.

(3) Az első fordulóban a költségvetés koncepcióját tárgyalja meg a Képviselő-testület,
amit a költségvetési évet megelőző év november 30-ig kell előterjeszteni. A
koncepcióban számba kell venni

a. a bevételi forrásokat, bővítésük lehetőségeit,
b. a várható kiadásokat, gazdaságosságukat és célszerűségüket, valamint

össze kell mérni a lehetőségekkel és meg kell határozni a teljesítési
sorrendet.

(4) A második fordulóban a jogszabályok által megállapított részletezésben a
költségvetési rendelet-tervezetet tárgyalja a Képviselő-testület.

(5) A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a
Képviselő-testület elé. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság előzetesen megtárgyalja és véleményezi, a Kjt. 4. § (5)
bekezdés szerinti érdekegyeztetést a polgármester lefolytatja.

64. §
A költségvetési évet követően a polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé.

65. §
A költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezeteket nyilvános és rendes ülésen kell
tárgyalni, valamint elfogadni. A költségvetési rendelet módosítására nyilvános rendkívüli
ülésen is sor kerülhet.



A gazdálkodás ellenőrzése

66. §
(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

(2) A saját önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzését a Képviselő-testület látja
el.

(3) A Képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről, jogszabályban
meghatározott belső ellenőr útján gondoskodik.

(4) Az önkormányzat éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét,
pénzmaradvány- és eredmény-kimutatását könyvvizsgálóval felülvizsgáltatja. A
felülvizsgálatról a könyvvizsgáló jelentésben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

67. §
A polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a Polgármesteri Hivatal bélyegzőin a

Magyar Köztársaság hivatalos címerét kell használni.

68. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 9/1999. (V. 4.)
ÖK. számú rendelet.

Kengyel, 2011. március 31.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

Csabainé Bártfai Margit képviselő megérkezett, a szavazati joggal rendelkezők létszáma
7 főre emelkedett.

III. NAPIREND:
A Kengyel Község Víziközmű Társulat által kérelmezett hitel és járulékainak megfizetésére
készfizető-kezesség vállalására vonatkozó előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés
hangzott el:

Nagy Szilárd polgármester kiegészítésként elmondja, hogy április 26-án nyújtják be a II.
ütemet, ami már a konkrét megvalósítást jelenti a beruházás. Önerőnk összege,
197.114.685,-Ft, melyre készfizető kezességet kell Önkormányzatunknak vállalnia.



Jó hírek jutottak el hozzá a beruházással kapcsolatban, mert február 28-án 160.386.000 Ft
állt a kengyeli lakosok rendelkezésére. A Víziközmű Társulat hitelkérelmében segítséget
kért a Gesztor település önkormányzata két szakértőjétől, akik megerősítették
településünket abban, hogy kiváló a fizetési morál, 1047 ingatlanra van kötve LTP számla.

Amennyiben testületünk támogatja az előterjesztést, semmiféle veszély nem fenyegeti
önkormányzatunk stabilitását.

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja,
nagyon örültek annak, hogy ilyen szépszámú és arányú befizetések történtek a lakosság
részéről, biztosított az LTP szerződésekkel az önerő rész, mindenféleképpen fontos
szempont hogy készfizető-kezességet kell csak tennie az Önkormányzatnak.. A bizottság
egyhangúlag támogatta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
felé.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék
meg.

Kérdést tettek fel: Kovács Gyula és Kozák Ferencné képviselők.

Hozzászólás:

Kozák Ferencné

Elmondja, hogy a Viziközmű Társulat ülésén többek között szó volt arról, hogy a
viziközmű LTP fizetéssel, illetve a beruházással kapcsolatban a Futár újságban cikket kell
megjelentetni lehetőleg minden hónapban.

Varga Márta:

Elmondja, jó lenne ha azok, akik ezután lépnek be a csatornázásba, részletfizetési
kedvezményt kapnának.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületi tagoknak, hogy az elkövetkező időszakban
a Viziközmű Társulat ülésein vegyenek részt, képviseljék az Önkormányzatot. Ezután
javasolja a készfizető kezesség vállalására vonatkozó előterjesztés elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi határozatot
hozta.

24/2011.(III.31.) Kt.

H a t á r o z a t
Szennyvízelvezetési és kapcsolódó egyéb víziközmű beruházás feladatok
megvalósítása beruházás vonatkozásában a Kengyel Község Önkormányzat
készfizető kezességvállalása a Kengyel Község Víziközmű Társulat által
kérelmezett hitel és járulékai erejéig.

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kengyel Község
Víziközmű Társulat által kérelmezett 197.114.685,-Ft, azaz –
Egyszázkilencvenhét millió egyszáztizennégy ezer hatszáznyolcvanöt forint –
összegű víziközmű társulati hitel visszafizetésért és járulékainak
megfizetésért készfizető kezességet vállal.



A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a
készfizető kezességvállalással érintett hitel visszafizetését és járulékainak
megfizetését – a fejlesztési kiadásokat megelőzően – a költségvetéseibe
betervezi és jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.

A készfizető kezesség vállalásról szóló döntést a Képviselő-testület
minősített többséggel hozta meg.

Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző

Erről értesül:
1./ OTP Bank Nyrt. Szolnok
2./ Kengyel Község Víziközmű Társulat
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Kengyel
4./ Irattár Helyben

IV. NAPIREND:
A tehetséges fiatalok kitüntető díj alapítására vonatkozó rendelet-tervezethez az alábbi
szóbeli kiegészítések hangzottak el:

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja,
hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a felajánlott két változat közül az „A”
változat jóváhagyását javasolja a Képviselő-estületnek elfogadásra.

Németh Lajos az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság döntése
alapján szintén az „A” változatot támogatta. Így javasolja a Bizottság a Képviselő-
testületnek a „tehetséges kengyeli fiatalokért” címmel kitüntető díj alapításáról és
adományozásáról készült rendelet-tervezet elfogadását.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék
meg.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Kovács Gyula:

Elmondja, hogy az Egészségügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy ha a „B” változatot
választják, a „Kengyel a tehetséges fiatalokért” címmel, abban az is értelmezhető, hogy
nemcsak a kengyeli fiatalok értendők bele, ezért fogadták el az „A” változatot.

Németh Lajos:

Személy szerint a „B” változatot támogatja, mely tartalmilag ugyanaz, csak a címe:
„Kengyel a tehetséges fiatalokért”

Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.



A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenvélemény mellett megalkotta az alábbi
önkormányzati rendeletét.

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

6/2011.(IV.01.)
Önkormányzati rendelete

„A tehetséges kengyeli fiatalokért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról

1. §.
(1) Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „ A tehetséges kengyeli

fiatalokért” kitüntető címet alapítja, azoknak a tehetséges kengyeli lakóhellyel
rendelkező, nappali tagozaton tanuló diákoknak, hallgatóknak a részére, akik a
tudomány, a művészet, a sport valamely területén kiemelkedő teljesítményt érnek
el, és öregbítik a település jó hírnevét.

(2) A kitüntető díj odaítéléséről az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság javaslatára, a Képviselő-testület dönt.

(3) A kitüntető cím adományozása érdekében a rendelet mellékletét képező
nyomtatvány kitöltésével, pályázatot kell benyújtani az Önkormányzat Képviselő-
testülete felé minden év április 30-ig.

(4)
2. §.

(1) A kitüntető cím adományozását négy korosztály részére ítéli oda a Képviselő-
testület:

a) általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló
b) általános iskola 5-8. évfolyamán tanuló
c) középiskolában (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) tanuló
d) főiskola, egyetem nappali tagozatán tanuló diák

(2) A kitüntetettek korosztályonként oklevelet és 10.000-10.000 Ft pénzjutalmat
kapnak, melyet ünnepélyes keretek között minden év május 31-ig ad át az alapító.

3. §
(1) A kitüntetettek személyéről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) A kitüntető címmel járó pénzjutalmak fedezetét az Önkormányzat éves

költségvetésében kell biztosítani.

4. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kengyel, 2011. március 31.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző



V. NAPIREND:
Az aktívkorúak ellátásában részesülőkre vonatkozó rendelet-módosításhoz az alábbi
szóbeli kiegészítések hangzottak el:

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, a rendelet változás módosítását egyhangúlag támogatják, és
a testületnek elfogadásra javasolják.

Németh Lajos az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság szintén
egyhangúlag támogatja a Képviselő-testület felé az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet
elfogadását.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék
meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az aktívkorúak
ellátásában részesülőkre vonatkozó előterjesztés, illetve rendelet módosítás elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján módosította a
következő rendeletét.

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2011. (IV.01.)

önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
6/2006. (III. 31) Önkormányzati rendelet módosításáról

1. §.

A 6/2006 (III. 30. Ör. 2. §. ah) pontja rendelkezésre állási támogatás helyére a bérpótló
juttatás kerül

2. §.

Az Ö.r. 9. §. (1) bekezdésének az 1993. évi III. tv. 37/A.§., 37/B., §.37/C.§., 37/D.§.,
37/E.§., 37/F.§. és a 37/H. §.szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: a szociális
ellátásokról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §., 34.§., 35.§., 36.§.,
37. §., 37/A. §., 37/B.§., 37/C.§. szabályozzák.

3. §.

Az Ö. r. 9. §. (2) bekezdésének első mondatában szereplő rendelkezésre állási támogatás
helyére a bérpótló juttatás kerül.



4.§.

Az Ö.r. 9. §. (4) bekezdésének rendelkezésre állási támogatásra szövegrész helyébe a
bérpótló juttatásra szövegrész kerül.

5. §.

Az Ö.r. 9.§. (5) bekezdésében található rendelkezésre állási támogatás szövegrész
helyébe a bérpótló juttatás szövegrész kerül.

6. §.

Az Ö. r. ). 9.§. (7) – (8) – (10 ) – (11) bekezdései hatályukat veszítik.

7. §.

Ez a rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.

Kengyel, 2011. március 31.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

VI. NAPIREND:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakra vonatkozó rendelet-módosításhoz az alábbi szóbeli kiegészítések
hangzottak el:

Bódi Marianna elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag támogatja, mindenféle képpen szükséges volt a rendelet
módosítására, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Németh Lajos az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet támogat és elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület felé.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék
meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a térítési díjak
szabályozására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján módosította a
következő rendeletét.



KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

8/2011.(IV.01.)
önkormányzati rendelete

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 6/2006. (III.30.) Önkormányzati rendelet módosításáról

1.§.
A 6/2006. (III. 30.) Ö.r. 17. §.(1) bekezdése hatályát veszti, a helyébe a következő lép:

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központ részéről szociális szolgáltatást igénybe vevő öt önkormányzat
közül
Törökszentmiklós Önkormányzatának helyi rendelete tartalmazza a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetési díjakról szóló
szabályokat.

2. §.
A 6/2006. (III.30.) Ö. r.17. §. (2) -(3) - (8) bekezdései hatályukat veszítik.

3. §.
A 6/2006. (III. 30.) Ö.r. 17. §.(4) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:
A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központ Gyermekjóléti és Családsegítés kengyeli egységét a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központ működteti.

4. §.
A 6/2006. (III. 30.) Ö. r. 17. §. (5) bekezdésének első mondatába az önkormányzat szó
helyére a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti és Családsegítő szolgáltatása kerül.

5. §.

A 6/2006.(III. 30.) Ö. r. 17. §. (6) bekezdésének második sorába az önkormányzat szó
kikerül. A bekezdés utolsó mondatában a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
helyébe a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kerül.

6. §.

E rendelet kihirdetés után 2011. április 01-én lép hatályba

Kengyel, 2011. március 31.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző



VII. NAPIREND:
A TTTKT fenntartásában működő Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Kengyeli
kirendeltsége által alkalmazandó térítési díjak 2011. évi meghatározására vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja,
hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Összehasonlították az előző évi térítési
díjakkal, és ahhoz képest több esetben inkább csökkentek a térítési díjak. A bizottság a
TTTKT fenntartásában működő Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által Kengyel
településen alkalmazandó 2011. évi térítési díjakat az írásos előterjesztés szerint
elfogadja, a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.

Németh Lajos elmondja, az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testület felé.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék
meg.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kovács Gyula:
Elmondja, mint ahogyan a bizottsági ülésen is elhangzottak, szerettek volna kérdést
feltenni a Szociális Szolgáltató Központ vezetője felé.

Nagy Szilárd
Elmondja, a napirendhez meghívó lett küldve Králik Aranka a Törökszentmiklós Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ vezetője részére,
aki valószínűleg Törökszentmiklóson van testületi ülésen, így valóban nem tudjuk feltenni
kérdéseinket.

Varga Márta:
Elmondja,nekik is lettek volna kérdéseik, bizonyos összegek hogyan jöttek ki, de inkább
csökkentek mint nőttek volna a szóban forgó térítési díjak, melynek örül.

Bódi Marianna:
Úgy gondolja, ezek a térítési díjak az igénybe vevők részére nem egy megterhelő
összegek, ezért is javasolta a bizottság az előterjesztés elfogadását.

Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a Kengyel településre
vonatkozó 2011. évi térítési díjak elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi határozatot
hozta.

25/ 2011. (III.31.) Kt.

H a t á r o z a t:

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó térítési díjak 2011. évi
meghatározása Kengyel településre



Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökszentmiklós
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központ által alkalmazandó, Kengyel településre vonatkozó 2011. évi
térítési díjakat az alábbiakban határozza meg:

1. Szociális étkezés:
a. Intézményi térítési díj: 500 Ft/adag
b. Kiszállítási intézményi térítési díj: 60 Ft/kiszállítás

2. Házi segítségnyújtás:
Intézményi térítési díj: 250 Ft/óra

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
Intézményi térítési díj: 17 Ft/nap

510 Ft/hó/fő

4. Idősek bentlakásos otthona:
Intézményi térítési díj: 69.000 Ft/hó

2.300 Ft/nap

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
4. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális

Szolgáltató Központ
5. Irattár

VIII. NAPIREND:
A volt gépállomás területéből 3000 m2 beépítetlen terület értékesítésére vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

A telek eladásáról már ez év február 17-i ülésén döntött a Képviselő-testület, a
határozatban kikötötte, hogy az értékbecsléstől függetlenül a kikiáltási ár bruttó
3.000.000,-Ft-nál kevesebb nem lehet. Az értékbecslés elkészült, melynek alapján az
ingatlan felbecsült értéke 1.700.000,-Ft. Vállalkozó a kitűzött árverésen nem licitált, mivel
magasnak tartotta ezt az összeget. Újabb vételi szándékot nyújtott be, a felbecsült
összegért megkívánja vásárolni az ingatlant.

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja,
hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Mivel a három millió Ft –os
érték eléggé elrugaszkodott a kengyeli üresen álló ingatlanok értékétől. Most van egy
hivatalos értékbecslés ami adja az értéket, és ennek megfelelően támogatja a bizottság a
telek eladását, illetve a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja.



Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék
meg.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Nagy Szilárd:

Elmondja, az ülés előtt bejárták a gépállomás területét, valóban életveszélyesek az ott
lévő épületek, azok lebontásáról intézkedni kell. Viszont alkalmasnak tartja ezt a területet
egy nagyon szép közösségi tér építésére, melyre LEADER pályázat benyújtása van
folyamatban. Úgy tapasztalja, ha a szóban forgó telek beépítésre kerül, és a volt daráló
épület felújítása megtörténik, csak szépíti a környezetet, az önkormányzat lehetőségeit
nem fogja korlátozni.

Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a volt gépállomás
területéből 3000 m2 beépítetlen telek értékesítésére vonatkozó írásos előterjesztés
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi határozatot
hozta.

26/2011.(III.31.) számú Kt.

H a t á r o z a t:
a Kengyel Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 707/9 helyrajzi számú
ingatlanból (volt Gépállomás) 3000 m2 beépítetlen terület értékesítésére

1. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az
önkormányzat tulajdonában lévő 707/9 helyrajzi számú ingatlanból (volt
Gépállomás) 3000 m2 beépítetlen terület értékesítéséről szóló 15/2011.(II.17.)
számú Kt. határozat 2. pontját.

2. Az ingatlan értékesítése céljából felhatalmazza a polgármestert az adásvétel
lebonyolítására, a kikiáltási árat nettó 1.700.000 Ft-ban állapítja meg .

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

IX. NAPIREND:
Az Önkormányzat 2011-2014. évre szóló sportkoncepciójának előterjesztéséhez az alábbi
szóbeli kiegészítések hangzottak el.

Németh Lajos az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
elmondja, a bizottság örömmel tárgyalta meg a sportkoncepciót, mert igen fontos feladat,
ami eddig is érintette az önkormányzatot,. A Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.



Dr. Fekete Nóra szóbeli kiegészítésében elmondja, pályázati lehetőség nyilt meg az
Önkormányzat számára sport létesítmény felújítására, és egyik feltétele volt ennek a
pályázati kiírásnak, hogy sportkoncepcióval kell rendelkeznie a Községnek. Emiatt készült
el a sportkoncepció, szerették volna a tornaterem felújítását, a tornaterem tetőzetének
rendbetételét ebből a pályázati összegből megoldani. Maga a sportkoncepció
tulajdonképpen egy általános érvényű nyilatkozat, hogy a község hogyan látja a helyi sport
életét, és a jogszabályoknak, irányelveknek megfelelően hogyan képzeli el az
elkövetkezendő 4 évben magának a sportnak a támogatását. Benne van a diáksport, a
szabadidősport, az utánpótlás nevelés, a versenysport, fogyatékosok támogatása, tehát
mind azok a területek, amelyek végül is reklációs tevékenység. Ezekre a pontokra
próbálták kiélezni a koncepciót, konkrét elkötelezettség nincs benne, csak azok az
általános irányelveket jelöli meg, amelynek nyomán az elkövetkezendő 4 évben a
Képviselő-testület döntéseit majd meghozza a sporttal kapcsolatban.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék
meg.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Kovács Gyula:

Elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén kiderült, hogy az egyik bizottsági
tagnak is beindult a fantáziája ez ügyben, s reméli, hogy a focin kívül más egyéb
sporttevékenységek is előtérbe kerülhetnek, vagy a művelői előjönnek.

Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat
Sportkoncepciójára vonatkozó előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi határozatot
hozta.

27/ 2011. (III.31.) Kt.

H a t á r o z a t:

Kengyel Község 2011-2014-ig szóló Sportkoncepciója elfogadásáról

1. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kengyel
Község 2011-2014-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet szerint
elfogadja.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző

Erről értesülnek:
2. Nagy Szilárd polgármester
3. Dr. Fekete Nóra jegyző
4. Nevelési, oktatási intézmények



X. NAPIREND:
Kétpó Község körjegyzőség alóli felmentési kérelmére vonatkozó előterjesztéshez az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, levél érkezett Kétpó település
Önkormányzatától, melyben a jegyző úr kérte, amennyiben még nincs olyan határozata
Önkormányzatunknak, amely kinyilatkoztatná hogy Kengyel Község kíván-e Kétpó
településsel körjegyzőséget alapítani, akkor ezt a határozatot a mielőbbi testületi ülésen
meg kell hozni. Mivel településük ezer lélekszámnál kisebb lakosú, kötelező lenne
körjegyzőséget alapítaniuk. Ez alól csak akkor kapnak felmentést, ha be szerzik a
környező településektől a szándéknyilatkozatokat, hogy a közvetlen szomszédos
települések nem kívánnak társulni, illetve ha képesítési követelményének megfelelő
jegyzőt nevez ki a település, amely megtörtént. Mivel Kengyel település nem hozott ilyen
határozatot még, és Kétpó szeretné ezt az eljárást minél hamarabb lebonyolítani, ezért
került a soron kívüli ülés elé az előterjesztés.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék
meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek Kétpó Község
Önkormányzatának társulási szándékára vonatkozó határozat-tervezet elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi határozatot hozta.

28/2011.(III.31.) Kt.
H a t á r o z a t

Kétpó Község Önkormányzatának társulási szándékáról, körjegyzőség alakítására.

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kétpó Község
Önkormányzatának körjegyzőség alakítására irányuló szándékával kapcsolatban
az alábbi határozatot hozza

1. Kétpó Község Önkormányzata megkereste Kengyel Község
Önkormányzatának Képviselő-testületét körjegyzőség alakításával
kapcsolatban.

2. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy
Kétpó Község Önkormányzatával körjegyzőséget nem kíván alakítani.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Boldog István Kétpó polgármestere
4. Irattár Helyben



XI. NAPIREND:
A játszótér létesítésére vonatkozó írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés
hangzott el:

Rimóczi Jánosné a Közbeszerzési Bizottság elnöke elmondja, a két játszótér
közbeszerzési eljárása lefolytatásra került, 3 pályázó adta be a pályázatát. A kiírásnak az
volt a lényege, hogy azonos feltételek mellett a bírálati szempont alapján a
legalacsonyabb ár ajánlót kell győztesként kihirdetni, amennyiben megfelel a kiírásnak a
beadott pályázata. A bizottság a közbeszerzési tanácsadóval közösen elvégezte
feladatát. A bírálati szempont alapján a legalacsonyabb árat megajánló a MARANELLÓ
2011. Kft-t volt. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzési
eljárást nyílvánítsa eredményesnek, és nyertes ajánlattevőnek a MARANELLO 2001 Kft-t
hirdesse ki, és vele kösse meg a játszótér megépítésére a szerződést.

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja,
hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a MARANELLO 2011. Kft.-t hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek, vele kösse meg a
szerződést.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék
meg.

Kérdést tett fel: Varga Márta képviselő

A kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő elfogadott.

Hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, bízik abban hogy a
játszótér átadására gyereknapra sor kerülhet. Javasolja a Képviselő-testületnek a
közbeszerzési eljárásra vonatkozó előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi határozatot
hozta.

29/2011.(III.31.) Kt

H a t á r o z a t

„Játszótér létesítése Kengyel Község Önkormányzata részére építési beruházással
vegyes árubeszerzés” tárgyú, általános egyszerű közbeszerzési eljárásához
eredményhirdetésére

Kengyel Község Képviselő-testülete a 1/2011.(I.27.)határozatával elfogadott
közbeszerzési szabályzat 17. §.(1-2) bek.-i alapján megállapítja, hogy
„Játszótér létesítése Kengyel Község Önkormányzata részére építési
beruházással vegyes árubeszerzés” tárgyú, általános egyszerű
közbeszerzési eljárás eredményes volt és az eljárás nyertesének a
MARANELLO 2001. Kft.-t (5000. Szolnok Panel út 2.) hirdeti ki, melyről az
ajánlattevőket az összegzés kiküldésével értesíti. A Képviselő-testület Nagy
Szilárd polgármestert a szerződés aláírására felhatalmazza, a szerződéskötés
legkorábbi időpontja 2011. április 11.



Felelős: Polgármester

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.

Kmf.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző


