
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő Testülete 2011. április 28.
napján megtartott soros üléséről.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme.

Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Dr. Fekete Nóra önkormányzat jegyzője,
Rimóczi Jánosné önkormányzat főtanácsosa,
Dr. Tóth Péter r. alezredes, a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság Vezetője,
Bokor László r. százados, Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság,
Hajnal László a Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke,
továbbá a lakosság köréből 2 fő

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a
testületi tagok valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, majd azt
megnyitja. Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére, a munkaterv
napirendjére, illetve a meghívó alapján a következő módosításokkal:

I.Napirend:

Beszámoló a közrend- és közbiztonság helyzetéről.
Előadó: Dr. Tóth Péter r. alezredes, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság
vezetője.

II.Napirend:

Tájékoztató a Kengyeli Polgárőrség munkájáról.
Előadó: Hajnal László egyesületi elnök.

III.Napirend:

Beszámoló a 2010. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
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IV.Napirend:

Pályázat benyújtása önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2011. évi támogatására.
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

V.Napirend:

Felhalmozási célú likviditási hitelkérelem.
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

VI.Napirend:

Kengyel Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása.
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Zárt ülés:

Szociális bérlakás bérlő kijelölése.
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag
elfogadta.

Nagy Szilárd polgármester: Az interpellációt és a két ülés közötti fontosabb
eseményeket megelőzően kéri, hogy hallgassák meg Dr. Tóth Péter r.
alezrede, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság Vezetőjének a
beszámolóját.

Dr.Tóth Péter r. alezredes, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság
Vezetőjének szóbeli kiegészítése az írásos beszámolójához:

Az elmúlt évi beszámolóhoz hasonlóan megpróbáltuk ezt a 2010. évi
beszámolót is közérthető formában, eléggé lerövidítve rendelkezésükre
bocsátani.

Én azt gondolom, hogy a statisztikai számok, melyeket a beszámoló
tartalmaz, nagyon kézenfekvő módon bizonyítják azt, hogy a rendőrség
munkája az elmúlt évekhez képest javuló tendenciát mutat.
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Biztos vagyok benne, hogy ennek a javuló tendenciának a mostani időben lévő
nehézségek nem szabnak gátat. Elsősorban a rendőreimnek a hozzáállása
az, ami pozitív irányban változott. Nagyon remélem, hogy ezzel nincs vége
annak, hogy egyre jobban meg tudjunk felelni a lakosság igényeinek, és egyre
kevesebb bűncselekmény elkövetését tudjuk regisztrálni.

A nyomozati eredményesség, mely a beszámolóm harmadik oldalán található,
jó 10 %-os változás-növekedést mutat, ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb
számban sikerült a bűncselekmények elkövetőit felderíteni, és itt kell
megjegyeznem, hogy amióta a rendőrség hatáskörébe kerültek a tulajdon
elleni szabálysértések, ezeknek a felderítése is igen nagy számban megnőtt.

Remélem, hogy ez a mutató is az irányba hat, hogy a bűncselekmény
elkövetői rájönnek arra, hogy nem szabad bűncselekményt elkövetni, mert a
felelősségre vonást nem kerülhetik el. Ugyanakkor nagy örömömre szolgál az
a statisztikai mutató is, amelyben megállapítható, hogy Kengyelen ötven körüli
bűncselekmény számból már csak negyven történt meg és nagyon bízom
benne - az idei adatokat is ismerve -, hogy még kevesebb bűncselekmény
elkövetését tudjuk az idén regisztrálni.

Tudom, hogy e mellett a pozitív kép mellett a lakosságot zavarja a vagyon
elleni cselekmények elkövetése, és azt is tudom, hogy probléma van a
vasútállomáson a kerékpárok eltulajdonítása miatt.
Biztos vagyok benne, hogy a Polgármester Úrral és a testülettel együtt
ezeknek a bűncselekményeknek a számát tudjuk majd csökkenteni. Erre
vonatkozóan vannak terveink, hogyan lenne lehetséges meggátolni ezt a
bűncselekmény fajtát. Ha ezek a kerékpár lopások nem történnének meg,
akkor úgy gondolom, hogy igazán más nagy baj nem lenne Kengyelen.

Sajnos a személy elleni támadásokat, amelyek elsősorban családon belül
következnek be, ezeket a rendőrség meggátolni nagyon nem tudja, a
kocsmákban lévő erőszakos cselekmények visszaszorítására minimális esélyt
látok.
Nem tudok olyan rendszeres rendőri jelenlétet Kengyelen, ami biztosítani
tudná a szórakozóhelyeken a folyamatos ellenőrzést. Igazából én úgy
gondolom, hogy ezek a problémák azért nem olyan nagy számban fordulnak
elő, ami miatt idegeskednünk kellene, és nagyon remélem, hogy ezt a
lakosság is így érzi.

Kengyel az egyetlen olyan kisebb falu az illetékességi területünkön, ahol jelen
pillanatban 2 fő KMB-s teljesít szolgálatot. Mind a két fő KMB-s igen felkészült
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kolléga, akik a társadalom megbecsülésére joggal tarthatnak igényt.
A támogatásukat ugyanakkor Önöktől is kérem, és kérem továbbá azt is, hogy
azokat a lakókat, akiket Önök képviselnek, kérjék meg arra, hogy a
rendőrséget információkkal támogassák. Higgyék el, hogy mi erőnket
megfeszítve dolgozunk azon, hogy a lakosság igényeinek megtudjunk felelni.
Biztos vagyok abban, hogy ezzel nem lesz probléma, jó kapcsolatot ápol a
rendőrkapitányság és jó kapcsolatot ápol az önkormányzat.
Tudom jól, hogy itt Kengyelen azért több olyan rendőr lakik, aki a
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot. Nemcsak a helyi
KMB-s kollégákra, hanem ezekre a kollégákra is bátran lehet támaszkodni.
Gondoljunk arra, hogy pld. legutóbb történt itt egy emberölés, és mire a
Megyei Rendőr-főkapitányság Forrónyomos Csoportja kiért a helyszínre, a
helyi kollégák a bűncselekményt már megoldották, felderítették. Azt
gondolom, hogy teljesen példaértékű, ahogy a kollégák eljártak.

Egy-két szót szeretnék szólni a következő napirendi ponthoz is, nevezetesen a
Kengyeli Polgárőrséggel történő együttműködésünkről.

Azt szeretném, hogy ha a mostaninál sokkal szorosabban tudnánk
együttműködni, annak ellenére, hogy természetesen a polgárőröknek a
munkáját a rendőrség nagyon szívesen veszi és köszöni is. Folyamatosan
nyilatkoztatjuk ki a lakosság részére, hogy támaszkodunk a polgárőség
munkájára, megbecsüljük az ő tevékenységüket. Véleményem szerint a
Kengyel Polgárőr Testület jó munkát végez, bízom abban, hogy ezt még
fejleszteni lehet, és azt gondolom, hogy fejleszteni is kell még. Az
együttműködésnek és a közös munkának e tekintetben is meglesz a jó
eredménye.

A 2011. évre olyan egy-két feladatot is felsoroltam a beszámolómban, ami az
Önök részéről nem nagyon érthető.

Ezeket a feladatokat azért írtam le, hogy láthassák, hogy mennyire
szerteágazó munkát végzünk, mennyire kevés erővel. Azt is szeretném, hogy
ha Önök és a lakosság is megértené, hogy ha a rendőrség esetlegesen nem
áll a feladata magaslatán, az nem azért van, mert mi nem akarjuk teljesíteni
azokat az elvárásokat, amelyeket Önök támasztanak felénk, hanem ezeknek
objektív akadályai vannak sok esetben.
Bízom benne, hogy a jövő évben is a rendőrség arról tud beszámolni, hogy
megszilárdította ezt a meglévő jobb állapotot, és nemcsak megszilárdította,
hanem esetleg azon még javítani is tudott. Köszönöm szépen,hogy
meghallgattak és várom a kérdéseiket.
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Ezután Nagy Szilárd Polgármester kéri a képviselő-tagokat, hogy tegyék fel
kérdéseiket, hozzászólásaikat.

Varga Márta bizottsági tag: Véleményem szerint Kengyel és Martfű között a
40 km/h-s tábla indokolatlanul alacsony, veszélyesen lassú közlekedést
produkál, szó szerint balesetveszélyes. Ki lett javítva az út, kátyúzva van.
Lehetne-e ezen változtatni, ezen a táblán? Lehetőleg ne büntessék az
embereket, ha 40 km/h-s sebességnél gyorsabban haladnak. Szerintem ezt a
sebességet mindenki túllépi, csak az nem, aki kerékpárral, vagy lovaskocsival
közlekedik.

Kovács Gyula bizottsági tag: Kérdésem, hogy esetleg lenne-e lehetőség arra,
hogy egy rendőr-őrsöt létrehoznánk, ugyanis véleményem szerint nagyon
indokolt lenne.

Dr. Tóth Péter r. alezredes válaszai: Sajnos a közúti táblák nem a rendőrség
hatáskörébe, hanem a Közútkezelő hatáskörébe tartoznak. Szerintem
kezdeményezheti az önkormányzat, de még magán személy is, hogy cseréljék
ki a táblát.

A rendőr-őrsöt illetően, nem a mi kompetenciánk, a Megyei Rendőr-
főkapitányság hatáskörébe tartozik. Az új főkapitány szemléletén és
hozzáállásán múlik.
Az előző főkapitány a kisebb őrsök létrehozása mellett volt, a mostani
főkapitány pedig nagyobb őrsök létrehozását szorgalmazza. Sajnos jelen
pillanatban a rendőr-őrs létrehozása Kengyelen így nem aktuális,
véleményem szerint, de mindenképpen szeretnénk azt, hogy Kengyelen a
rendőrség tovább erősödjön, ha őrsként nem is, hanem „csak” egy KMB
csoportként. Természetesen tudom, hogy jobban hangzik egy rendőr-őrs.

Nagy Szilárd polgármester: A MÁV-val már megkezdtük a tárgyalásokat a
kerékpár tárolókkal kapcsolatban, de még választ sem kaptunk.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kerékpárlopásokat
csökkenthessük.

Ezt követően Nagy Szilárd polgármester a napirendet összefoglalva kéri a
Képviselő-testületet, hogy szavazzanak és a beszámolót elfogadásra
javasolja.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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33/2011. (IV.28.) Kt. H a t á r o z a t
A község közrend- közbiztonságának helyzetéről.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 1994. évi
XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva –
elfogadja a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság beszámolóját a
község közrend- közbiztonságának helyzetéről.

II.Napirend

Hajnal László a Kengyeli Polgárőr Testület elnöke szóbeli kiegészítését
elmondja.
A sportrendezvények 80-90 %-án ott vagyunk. A temetővel kapcsolatosan
elmondja, hogy kisebb lopások történtek. A virág-, koszorú lopásokat sajnos
nem tudjuk megakadályozni, mert nem tudhatjuk, hogy az adott sírnál valóban
a hozzátartozó tartózkodik-e.

Kozák Ferencné alpolgármester hozzászólása:
Jó lenne, ha a Kengyeli Polgárőr Testület egy kicsit „fiatalítana”, kb. 30-35
éves tagokra gondolok, de lehetőleg olyanokra, akiknek nincs priuszuk. Ezen
gondolkodni kellene, ugyanis sok az ebben a korban lévő, akik szívesen taggá
válnának.

Kovács Gyula Képviselő-testületi tag: A temető problémával kapcsolatban
javaslom, hogy aki igényel, annak adjunk kapukulcsot. Tulajdonképpen jó,
hogy nincs lelakatolva a kapu, mert így a mozgáskorlátozottak is be tudnak
jutni.

Csabainé Bártfai Margit Képviselő-testületi tag: Hiányolom, hogy a
polgárőrség nincs jelen több rendezvényen.

Hajnal László : A mostani majálison részt veszünk.

Dr. Tóth Péter r. alezredes: Véleményem szerint a faliújságon is hirdetni
kellene, hogy aki akar, polgárőrnek jelentkezhet. Természetesen csak jó
szándékú emberekre gondolok.

Bódi Marianna Képviselő-testületi tag: Jó lenne, ha a polgárőrség többet
mozogna nappal, kicsit több lenne a nappali jelenlét.
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Hajnal László: nyugdíjasokkal tudjuk csak megoldani a nappali jelenlétet.

Dr. Tóth Péter r. alezredes: Örülnék, ha a polgárőrséggel több szolgálatot
látnánk el közösen.

Kovács Gyula képviselő-testületi tag: Véleményem szerint a faluban fekvő-
rendőrre is szükség lenne.

Több kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a felmerült
kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor.

Nagy Szilárd polgármester tájékoztatja a testületet a legutóbbi ülést követően
tett fontosabb eseményekről.

Napirend előtti kérdések:

Varga Márta képviselő-testületi tag: Villannyal kapcsolatos probléma. Az E-on
most felújításokat végez. Két villanykaróra kellene lámpatest.

Kérdésem, hogyan lehetne belterületté nyilvánítani a Bem apó telepet.

Másik probléma a temetővel kapcsolatosan, hogy indokolatlanul sok
szemétszállítási díjat számolnak fel, nem takarítják a temetőt, nem vágják a
füvet.
Sok mindenkit izgat egyébként a szemétszállítási díj fizetése. Senki nem
kapott még sem szerződést, sem csekket. Mindenki fel van háborodva, hogy
majd félévet kell egybe kifizetni, ráadásul az emelt összeggel. Eddig
működött a negyedéves csekkfizetés.

Egy kicsit probléma van még a szemétszállítókkal, ugyanis az utca szélére
teszik a kukákat, tulajdonképpen a közúton van a kuka. Ez balesetveszélyes
is. Továbbá a Fábiánék előtti szemétteleppel is gond van. Sok a patkány,
amely évek óta visszatérő probléma. A sóderkupac is évek óta ott van, ami a
fél útpályát elfoglalja. Nem tudom, hogy fizetnek-e érte közterület-foglalási
díjat.

Szeretném, ha lehetne arra lehetőség, hogy kb. május 1-től október 10-ig
tűzgyújtási tilalom lenne elrendelve a településen belül, és
szennyvízszippantási tilalmat is el kellene rendelni.

Kérdésem továbbá, hogy mi lesz a kivágott fák helyén? A fásítási program
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érdekli az embereket, hogy milyen fákat tervezünk telepíteni és mikor. Sok
embernek az a javaslata, hogy valami gyorsan növő, szép fákra lenne
szükség, ami kevésbé allergén, tehát nem virágzik, csak egyszerűen zöld,
mert sok ember allergiás.

Nagyon szépen megköszönöm a lakók nevében a járdafelújítást, ez nagyon
fontos volt, mert sok idős ember jár a jelzett úton a temetőbe, és igen-igen
buckás volt a járda. Szeretném arra megkérni az önkormányzatot, hogy ha
lehetősége lenne, akkor a parókia körüli árok fűnyírását biztosítsa.

Csabainé Bártfai Margit: Kérdezném, hogy a piac melletti bontásból származó
hulladék téglát meglehet-e vásárolni?

Bódi Marianna képviselő-testületi tag: A kamionmosó mellett a tűzcsapról
mosnak kamiont.

Kovács Gyula képviselő-testületi tag: Ami a tűzcsapon keresztül víz elfolyik, az
mért víz?

Nagy Szilárd polgármester: Igen, az mért víz. Azt csak tűzoltók használhatják,
hogy ha baj van.

Nagy Szilárd polgármester: Az elmúlt időszak eseményeiről szeretnék
beszámolni.
A munkaterület átadás-átvétele megtörtént a orvosi rendelővel kapcsolatban,
valamint a két játszótérnél. Időközben az átköltözés is sikeresen megtörtént a
Petőfi útra.

A nyomvonaltervek elkészültek a Kengyelt Martűvel összekötő kerékpárúttal
kapcsolatban. Jelenleg egy kérvény elbírálása zajlik a Közútkezelőnél, amely
ha „zöld utat” kap, akkor konzorciumban közösen pályázunk a kerékpár útra.

Időközben felállt a Közbeszerzési Bizottság a Tiszatenyő Kengyel
Szennyvízkezelő Társulatnál, amelynek elnöke Bódi Marianna Képviselő
Asszony lett, tagja pedig Kovács Gyula Képviselő Úr.
Jelen voltam az első ülésen és örömmel jelentem, hogy az előzetes
közbeszerzést a bizottság megszavazta, és jelenleg külső cég véleményezi.
Időközben tárgyalásokat kezdtünk a szolnoki kistérséggel, egy esetleges
csatlakozás feltételeivel kapcsolatban, amelyben a kistérségek
megmaradnak, ez várhatóan szeptember hónapban dől el.
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Április 22-én felrobbant egy műtrágya raktár a szomszédos Rákócziújfaluban,
a Katasztrófavédelemmel és a polgármesterrel folyamatosan egyeztettem
éjszaka, a mérések azt igazolták, hogy egyik településen sem indokolt a
kitelepítés, hajnal 2 órára állt helyre a nyugalom és a rend.

Lezajlott április 20-án a Szennyvízkezelő Társulat közgyűlése is,
Alpolgármester Asszony, min a Felügyelő Bizottság Elnöke kérlek, hogy pár
szóban tájékoztass bennünket, hogy mi történt pontosan ezen a közgyűlésen.

Kozák Ferencné alpolgármester: A csatorna közgyűlést minden évben össze
szokta hívni a vezetőség.
Ezen a közgyűlésen kellett arról dönteni, hogy jelenleg azoknak a lakosoknak,
akik nem fizetnek semmilyen hozzájárulást a csatornához, milyen
engedményt kapjanak ahhoz, hogy végül is ők is megfizessék a hozzájárulást.
Olyan határozat született, hogy azok, akiknek jelen pillanatban nincs
lakástakarék-pénztári szerződésük, de úgy gondolják, hogy nem tudják egy
összegben kifizetni a 230.000.-Ft-ot, azoknak 2011. december 31. napjáig van
lehetőségük arra, hogy LTP-t kössenek.
Azok a lakosok, akik nem takarékoskodtak eddig, és nem is kívánnak ez év
december 31. napjáig LTP-szerződést kötni, azoknak 2012. június 30. napjáig
egy összegben kell befizetniük a 230.000.-Ft-ot. Így döntött a közgyűlés.

Van, aki úgy döntött, hogy egy összegben fizeti ki, mert neki ez úgy éri meg.
Arról beszélgettünk, hogy jó lenne, ha LTP-t kötnének, mert az állam 30 %-kal
támogatja ezt a fajta beruházást. Erről döntött a közgyűlés.
Elfogadta a közgyűlés az elmúlt éves beszámolót. Az elmúlt éves beszámoló
tulajdonképpen nyolc éve mindig arról szól, hogy 1.300.000.-Ft-ot ad az
önkormányzat a Csatorna Társulatnak, amiből egy éven keresztül
gazdálkodik. Ebből oldják meg a Gellén Sándor fizetését, ebből történik a
könyvelőnek a fizetése, és azoknak a nyomdai és papírköltségeknek a
finanszírozása, amit a társulat úgymond egy éven keresztül felhasznál.

Nyilván, amikor beindul a beruházás, sokkal-sokkal több dologról lesz majd
döntés. Arról is beszéltünk, hogy amikor elkezdődik a beruházás, akkor a
közgyűlésben résztvevő tagoknak nagyon oda kell figyelni arra, hogyan
történik a beruházás, odafigyelni a munkálatokra. Tudjatok róla, hogy ezért
pénzt senki nem kap, tehát ingyen és bérmentve teszik a dolgukat.

Nagy Szilárd polgármester megköszöni Kozák Ferencné Alpolgármester
Asszony beszámolóját.
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Bódi Mariann Képviselő-testületi tag hozzászólása: Egyrészt én úgy érzem, és
itt a magam nevében is beszélek, hogy úgy látom, hogy aki egyben akar
fizetni, azt büntetni kell. Szerintem nem kellene, másrészt a közületeknek is
egybe kell. A másik az, hogy be kell fizetni, június 30-ig. Rendben van, de
hova kell befizetni, milyen szerződést kell kötni, stb. Hol lesz ez meghirdetve?
Egy évünk van rá idézőjelben. Ezekre az embereknek fel kellene hívni a
figyelmét, meg ne úgy hívjuk már fel, hogy most büntetünk is egyben.

Kozák Ferencné alpolgármester: Rossz szót használsz, nem büntetés.

Kozák Ferencné alpolgármester: Nem büntetés célzata van, nem találtam
pillanatnyilag jobb szót.
Tehát 2011. december 31-én az utolsó számlák is zárolásra kerülnek, akkor
mindenkinek kiközli az OTP, hogy mennyi pénze gyűlt össze, és akinek nem
gyűlt össze annyi, mert nem fizetett rendszeresen és emiatt kevesebb állami
hozzájárulást kap, a különbözetet március 30. napjáig meg kell fizetni. A
közgyűlésnek volt ez a határozata. Kb. 12-en, 13-an vannak benne. 2012.
június 30-i szól a határidő. Eddig a 230.000.-Ft-ot meg kell fizetni. Az, hogy a
szerződéskötés mikor lesz és egyebek, arról nem volt szó. Ez további
megbeszélés tárgyát képezi.

Bódi Marianna Képviselő-testületi tag: Egy kicsit úgy érzem, hogy ki akarjuk
rekeszteni és kész tények elé állítani az embereket, pedig nem kellene.

Kozák Ferencné Alpolgármester: Akkor szerinted ez a haladék nem elég
ahhoz, hogy valaki egy összegben fizesse be az összeget?

Bódi Marianna Képviselő-testületi tag: Hogy lesznek az emberek tájékoztatva?

Kozák Ferencné Alpolgármester: megfelelő időben tájékoztatva lesznek.
Minden hónapban folyamatosan tájékoztatva lesznek a lakosok minden egyes
döntésről, minden egyes fontos lépésről.

Kovács Gyula Képviselő-testületi tag: Van egy harmadik „problémás csoport”,
akik nem az elejétől kezdtek fizetni. Nekik az OTP természetesen leigazolja.

Kozák Ferencné Alpolgármester: 4 év után egy zárolási nyilatkozatot kell
nekik aláírni és ha letelik a 49 hónap, akkor fogják beemelni a pénzt, a
230.000.-Ft-ot.

Kovács Gyula Képviselő-testületi tag: Ezek az emberek is erősítik az önrészt.



11

Dr. Fekete Nóra jegyző: Az OTP meg fogja hitelezni előre az önrészt, attól
függetlenül hogy lejár-e, vagy nem jár le a szerződés. Tehát az nem lényeg,
hogy mikor köti meg.

Kozák Ferencné Képviselő-testületi tag: Nekem az a meglátásom, hogy
csökönyösen, mereven hozták ezt a rendeletet, mert szerintem itt elsősorban
az a cél, hogy minél többen rácsatlakozzunk, és ha ennek az az ára, hogy
amikortól megvan a beruházás, akkor négy egyenlő részben is ki lehet fizetni.
Nem mindegy, hogy az OTP fizeti ki, vagy bejön az ember, és kifizeti?

Nagy Szilárd polgármester: Javaslom, hogy hallgassuk meg a pénzügyes
kolléganőt, Rimóczi Jánosné főtanácsost.

Rimóczi Jánosné főtanácsos: Amit az OTP fedezetnek számol, az, az, hogy
aki idáig a pénzt rendesen fizette, arra fog hiteligénylőt kiadni. Amikor mi ezt
a helyzetet megvizsgáltuk, nekünk a hiteligénylő kiadással nem lesz gondunk.
Valóban úgy van, hogy ezek a pénzek folyamatosan fognak a Vízi Közmű
Társulat számlájára beérkezni. Tehát most decemberben akinek letelik,
zárolja az OTP, meg kell várni a négy hónapos várakozási időt és utána a Vízi
Közmű Társulat számlájára átutalja ezt a pénzt.

Nagy Szilárd polgármester: El szeretném mondani, hogy egy vállalkozó
csoport aktívan érdeklődik településünk iránt. Ez szikvízüzem, egy
cserépgyártó üzem és egy tésztagyár érkezne hozzánk.
Jegyző asszonynak van egy pontos leírása a cserép technológiájáról, úgy
hogy kérem tájékoztasson bennünket pár mondatban.

Dr. Fekete Nóra jegyző: A cserépgyártó üzem egy teljesen új technológiával
dolgozik, Európában még nem igazán csinálják. Maga a cserép az 70 %
homokból, és 30 % Petz palackból készül, ami azt jelenti, hogy egyrészt
környezetbarát, másrészt – mivel hulladék újrahasznosításról van szó – állami
támogatást is 55 %-ban kap hozzá az, aki ezt a tevékenységet folytatja.
Az esetleges beruházóval tárgyaltunk erről, és azt mondta, hogy próbál
egyrészt pályázat útján anyagi kondícióba kerülni ahhoz, hogy ez az üzem
létrejöhessen. Szeretné itt, ezen a településen létrehozni. Az alapanyag, ami
kell hozzák, az egy részt a homok, másrészt a Petz palack, továbbá a
gyártósor, amihez egy 100 m2-es csarnokra van szüksége, ahová be lehetne
telepíteni a gépsort. A gépsor ára 62.000.000.-Ft lenne. Ez természetesen egy
gépsort jelent csak. Ennyi lenne a lényege, magának a cserépgyártásnak.
Egyébként ez egy törhetetlen, mutatós darabról van szó.
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Ezután a polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját
fogadják el, az írásban kiadott, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló tájékoztatóval együtt. Ugyancsak javasolja elfogadásra az
Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szóló írásos tájékoztatót.

A Képviselő-testület a tájékoztatókat egyhangúlag elfogadta.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek a Kengyeli Polgárőrség
tájékoztatójának elfogadását, melyet szavazásra bocsát. A Képviselő-testület
7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

34/2011. (IV.28.) Kt. H a t á r o z a t
a Kengyeli Polgárőr Egyesület munkájáról

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Polgárőr
Egyesület munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja, egyben eddigi
tevékenységükért elismerését és köszönetét fejezi ki.

III.Napirend

Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló előterjesztéshez az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester: Annyit szeretnék elmondani, hogy a 2010. év a
választások éve volt, de gazdálkodásunkra ez nem nyomta rá a bélyegét. A
kötelező önkormányzati feladatokat elláttuk, fizetőképességünket megőriztük.
Pályázatokon is eredményesen vett részt az önkormányzat. Legnagyobb
mértékben a pályázati forrásokból tavaly az óvoda és az iskola nyert
támogatást.

Bódi Marianna Képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Ezután a polgármester kéri, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Nagy Szilárd polgármester: Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy
összességében eredményesnek ítélem az önkormányzat tavalyi évi
gazdálkodását.

Szavazásra bocsátom a 2010. év zárszámadását.

A Képviselő-testület hét igenlő szavazattal a következő önkormányzati
rendeletet alkotta

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9/2011 (IV. 29.)
önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2010. évi zárszámadására

1.§.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
2010.évi zárszámadását a könyvvizsgáló jelentésével együtt 461580 e Ft
bevétellel és 467947e Ft kiadással hagyja jóvá az 1.számú melléklet szerint.

/1/ Kiadásokon belül:
 Személyi juttatások

216918 e Ft
 Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség

54969 e Ft
 Dologi kiadások

73428 e Ft
 Egyéb folyó kiadások

14910 e Ft
 Pénzeszköz átadás egyéb támogatás

105967 e Ft
 Részvények és részesedések vásárlása

1786 e Ft
 Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások -

13389 e Ft

/2/ Működési célú bevételek és kiadások 2010.évi mérlegét a 2.számú
melléklet szerint fogadja el.
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/3/ A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010.évi mérlegét a
3.számú

melléklet szerint hagyja jóvá.

/4/ A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2010.évi
teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint
fogadja el.

/5/ Az Igazgatási tevékenység 2010.évi működési kiadásainak
teljesítését 93380 e Ft-

tal
Ebből: - Személyi juttatások 53208 e Ft

- Munkaadót terhelő járulékok 13413e Ft
- Dologi kiadások 12932e Ft
- folyó kiadások 13827 e Ft

fogadja el az 5.számú melléklet szerint.

/6/ A felújítási kiadások 2010évi teljesítését 822 e Ft összegben hagyja
jóvá a 6.számu melléklet szerint.

/7/ A beruházási kiadások 2010.évi teljesítését 12536 e Ft összegben a
7.számú melléklet szerint fogadja el.

2.§.

Az Önkormányzat 2010.évi helyesbített pénzmaradványát -35825 e Ft
negatív összeggel hagyja jóvá a 8/b számú melléklet szerint.

3.§.

Az Önkormányzat 2010 december 31-i állapot szerinti eszközeinek és
forrásainak összegét 599361 e Ft-ban állapítja meg a 8.számú melléklet
szerint.
Az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti
vagyonkimutatását a 9 számú melléklet , a forgalomképtelen ingatlan
leltárát a 9/a. számú, a korlátozottan forgalomképes ingatlan leltárát a
9/b, a forgalomképes ingatlan leltárát a 9/c mellékletek szerint fogadja
el.
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4.§.

A 2010.évben nyújtott közvetett támogatásokat 1718 e Ft összegben
hagyja jóvá a 10.számú melléklet szerint.

5.§.

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2010.évi engedélyezett és
ténylegesen betöltött létszámkeretét a 11.számú melléklet szerint
fogadja el.

6.§.

Ez a rendelet kihirdetése napján 2011. április 29-én lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a 1/2011./II.18./, 12/2010./IX.27./,
10/2010./VIII.30./,,9/2010./VII.14./ önkormányzati rendeletekkel
módosított 1/2010./II.22./.önkormányzati rendelet – az önkormányzat
2010.évi költségvetésére- hatályát veszti.

K e n g y e l, 2011. április 28.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

Kengyel, 2011. április 29.

Dr. Fekete Nóra
jegyző

IV.NAPIREND:

A napirendhez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Bódi Marianna Képviselő-testületi tag: Elmondja, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
eredményesnek ítéli az önkormányzat tavalyi gazdálkodását és azt
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket,
hozzászólásaikat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester szavazásra bocsátja az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó
előterjesztést.

A Képviselő-testület hét igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül támogatta az
alábbi határozatot.

32/2011.(IV.28.) Kt. H a t á r o z a t

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról.

1Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú
mellékletének 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján az alábbi nyilatkozatot teszi:

IKengyel Község Önkormányzat lakosság száma 2010. január 1-én 1000 fő
feletti.
II Kengyel Község Önkormányzata helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.
évben ilyen jogcímen 33.500 ezer forint összegű bevételt tervez.
IIIKengyel Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletét 86424
ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IVKengyel Község Önkormányzatának kötelezettség vállalása 2010. és 2011.
évben nem haladja meg az Ötv. 88. §. (2) bekezdés szerinti éves
kötelezettségvállalás felső határát.
Va.) Kengyel Község Önkormányzata az Ötv. Szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra kötelezett.

b.)Kengyel Község Önkormányzata 2010. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. április 30.



17

Erről értesül:
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Kengyel Község Önkormányzat Pénzügyi Csoportja
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága

Kmf.

V V. NAPIREND:

A napirendhez szóbeli kiegészítés nem hangzott el, a polgármester kéri a
Képviselő-testületet, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztési határozatot.

35/2011. (IV.28.)./ Kt. H a t á r o z a t
Felhalmozási célú likviditási hitel felvételére

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv.
10. §. (1) bekezdés d./ pontja alapján biztosított jogkörében
eljárva 34 millió Ft összegű felhalmozási célú likviditási hitel
felvételét határozta el a játszótér létesítése Kengyel Község
Önkormányzata részére építési beruházással vegyes
árubeszerzés pályázat megvalósítása érdekében
A hitel visszafizetésének határideje: 2012. május 14.

A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési
kötelezettségét az MVH pályázatán nyert támogatásból biztosítja
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert, és
Dr. Fekete Nóra jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a
hitelszerződést a Tisza Takarékszövetkezettel megkösse.

Határidő: 2011. május 15.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

VIVI.NAPIREND:
VII
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Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

Dr. Fekete Nóra jegyző: A közbeszerzésről szóló törvény írja elő, hogy az
önkormányzatoknak éves közbeszerzési tervet kell készíteniük.
Ezt a tervet már el kellett volna fogadni, egy kicsit csúszunk.
Elkészült a terv, ami tartalmazza az idei közbeszerzéseket, természetesen
már azokat is, amelyek már lezajlódtak, és hogy ha a képviselő hölgyek és
urak átnézték az anyagot, akkor láthatják, hogy jószerével már ezek a
közbeszerzési eljárások befejeződtek, gondolok itt a játszótér építésre, a
kommunális hulladék elszállítására, az orvosi rendelő felújítására. Ami még
ebben az évben várható, az az óvoda felújítással kapcsolatos közbeszerzés,
ami áthúzódik a 2012. évre is.
Továbbá pályázatot szeretnénk benyújtani kerékpártároló építésére, ami
szintén összeghatár feletti, tehát ott is közbeszerzési eljárásra lesz szükség,
valamint a Martfűvel közösen rendezendő kerékpárút megépítése kapcsán is
szükség lesz közbeszerzési eljárás lefolytatására. Szeretném kérni a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy ebben a formában fogadja el az ez évi
közbeszerzési tervet. Nyilvánosságra kell hozni a Kengyel honlapon.

Bódi Marianna Képviselő-testületi tag: A Pénzügyi, Településfejlesztési és
Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután a polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési tervének jóváhagyására vonatkozó előterjesztést.

A Képviselő-testület hét igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:

36/2011. (IV.28.) Kt. H a t á r o z a t
Kengyel Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására.

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi
közbeszerzési tervét a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 5. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
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határozat mellékelte szerint jóváhagyja.

Napirendek előtt feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester és Dr.
Fekete Nóra jegyző válaszai:

Nagy Szilárd polgármester: Közvilágítással kapcsolatban az erdész-háznál.
Beszéltem az E-on illetékeseivel. A két világítótest elhelyezésével,
beszerelésével kapcsolatban egy cégnek adták meg az elérhetőségét, aki
megtervezi, majd felszereli. Sajnos ez nagyon drága lesz. Minden esetre
mivel tényleg nagy igény van rá, ezért amikor megkapom az ajánlatot, akkor
rögtön a Képviselő-testület elé hozom, és megtárgyaljuk.

Belterületté nyilvánítással kapcsolatosan Jegyző Asszony segítését kérem:

Dr. Fekete Nóra jegyző: Településrendezési tervet kell előbb módosítani
ahhoz, hogy belterületté lehessen nyilvánítani, ami elég hosszú folyamat,
több hónapot vesz igénybe. Utána pedig a Földhivatalnál kell intézni, ami elég
drága.

Szemétszállítással kapcsolatosan: Mivel úgy döntöttünk, hogy olyan
feltételekkel kötöttünk szerződést, hogy az 1 fős háztartásoknak 280.-Ft +
Áfa, a több fős háztartásoknak pedig 300.-Ft + Áfa, a adminisztrációs folyamat
lassítja le a számlázást, de jövő hétre tett ígéretet a szolgáltató és a
negyedéves fizetés természetesen továbbra is él. Jövő hétre ígérték, hogy ki
fogják számlázni.
Még egyszer szeretném nyomatékosítani, hogy a szemétszállítási díj mértéke
nem emelkedett. Maradt 160.-Ft + Áfa. Amivel a lakók többet fizetnek, az a
140.-Ft + Áfa. Amiben drágább lett, az a lerakás díja, amit nem bírt már el a
költségvetésünk.

Dr. Fekete Nóra jegyző: A temetővel kapcsolatban:
Egyrészt az volt a panasz, hogy gazos, megtörtént a permetezős
gaztalanítás. Ami még szükséges, az a fák közötti fűnyírás, fűszegélynyíróval.
Ami egy kisit rontja az összképet, amiről nem igazán a gondnokok tehetnek,
azok az elhanyagolt sírok. Látszik a ravatalozó mögötti területen, hogy jórészt
már lejártak azok a sírok, és gondozatlanok. Nagyon sok helyen látszik, hogy
ott csak egy kupac van, ahol valamikor sír volt. Ott valóban 30-40 cm-es gaz
van. Tehát azt mindenféleképpen úgy kellene, hogy felkeresni a
hozzátartozókat, hogy esetleg megváltják-e újra a sírhelyeket. Amennyiben
nem, akkor oda lehetne temetni újra. Ez azért is lenne jó, mert egyre fogy a
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terület, tehát hamarosan nyitni kell egy új területet.
A díjjal kapcsolatban, amit felszámolnak, ugye az is panasz volt, az
önkormányzatnak nincs hatásköre, nem tud intézkedni, én azt javaslom, hogy
a fogyasztóvédelemhez kell fordulni. Ötéves szerződés van. Közbeszerzési
eljárás kapcsán nyerte a cég a lehetőséget, hogy gondnokolják a temetőt.

Kapu bezárásával kapcsolatban: Azt is ezzel a céggel kell megbeszélni, aki
gondnokolja a temetőt. Egyrészt a mozgássérültek miatt nem zárják a kaput,
másrészt pedig a vállalkozók miatt, akik a síremlékeket készítik, azok
bejárnak utánfutóval, autóval. Így nekik is szükségük van arra, hogy
bejussanak a területre.

Tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban: Ismét Jegyző Asszonyhoz fordulnék.

Dr. Fekete Nóra jegyző: Jogszabály írja elő, - attól függetlenül önkormányzat
is hozhat rá rendeletet -. Mindenféleképpen szabálysértés, és jegyzői hatáskör
a bírságolás. Októbertől májusig terjedő időszakra a jegyző adhat felmentést.

Nagy Szilárd polgármester: a tűzcsapnál történő kamionmosással
kapcsolatban, erről mindenki tud, ez lopásnak minősül.
Támogatom, hogy aki ezt észreveszi, az a rendőrségen tegye meg a
bejelentését, viszont azt is tudom a vállalkozótól, hogy mióta elkezdte építeni
a kamionmosót, nyolc hatóságnál jelentették fel. Nem akarom azokat az
embereket minősíteni, akik ezt megtették. Ha azokhoz a vállalkozókhoz, - akik
megpróbálnak befektetni és munkát adnak az itteni embereknek, - így állnak
hozzá azok, akik feljelentik, akkor megnézhetjük, hogy újra mikor jön ide valaki
befektetni.

Fásítási programmal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy kaptunk a
polgárőröktől diófákat, azokat köszönjük szépen és elültetjük. Azokat a fákat,
amelyeket azért vágtunk ki, mert életveszélyesek voltak, természetesen
pótoljuk. Nyáron kidolgozzuk a tervet, és időben elkezdjük.

A parókiánál természetesen lenyíratjuk a füvet. Intézkedni fogok ez ügyben.

Nagy Szilárd polgármester kéri, hogy a kérdésekre adott válaszokat fogadják
el. A Képviselő-testület a kérdésekre adott válaszokat hét igenlő szavazattal,
vita nélkül egyhangúlag elfogadta.

Ezután a polgármester a zárt ülés előtt szünetet rendelt el.
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