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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján
megtartott soron kívüli üléséről.

Az ülés helye:Községháza, tanácskozó terme

Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai
Margit, Kovács Gyula, Varga Márta testületi tagok.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője

Rimóczi Jánosné főtanácsos.

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi
tagok teljes létszámban megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat az ülés előtt mindenki megkapta.

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

I.Napirend

Előterjesztés a törökszentmiklósi Idősek Bentlakásos Otthona Református Egyházi
fenntartásáról. (írásban).

Nagy Szilárd polgármester: Véleményem szerint ez úgy lett volna korrektebb, hogy
ha először mi döntünk, mint kistérségi tag, utána Törökszentmiklós, tehát, ha először
tárgyaltunk volna az egyházzal, mint kistérségi tag, akkor alku pozícióban lettünk
volna, lehet, hogy mi is át tudtuk volna adni, de Törökszentmiklós már hozott egy
döntést arról, hogy átadja a Bentlakásos Otthont, és arra kérnek bennünket, hogy
szavazatunkkal erősítsük meg mi is.

Nagy Szilárd polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban?

Kovács Gyula Képviselő-testületi tag: Mi van akkor, ha a nem mellett döntünk?

Bódi Marianna Képviselő-testületi tag: Mi van a térség mellett? Mi lesz a többivel?

Kozák Ferencné alpolgármester: Szeretnék kiegészítést tenni, ugyanis kistérségi
ülésen voltam a tegnapi nap folyamán, ahol ezt a napirendi pontot tárgyaltuk, és ott
is szóvá tettük, hogy miért nem történt meg a polgármesterekkel való előzetes
egyeztetés, valamint azt is kérdésként vetettük fel, hogy gazdaságilag azokat az
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önkormányzatokat hogyan sújtja, akiknek bennmaradt az idősek otthona a kistérségi
társulásban.

Arról is szó volt, hogy megint a hátunk mögött döntöttek, tehát úgy döntöttek a
kistérségi ügyekről Törökszentmiklóson, hogy nem lettek megkérdezve sem az
önkormányzatok, sem pedig a polgármesterek. Erre azt a választ adta az
irodavezető Úr, hogy őket megkereste a Református Egyház, név szerint a Szabó
József esperes Úr, aki felajánlotta, hogy nagyon szívesen átvenné a
törökszentmiklósi Idősek Otthonát egyházi fenntartású intézményként.

Ők éltek ezzel a jogukkal, csak azt felejtették el, hogy az, hogy felkérték őket, az még
nem mentesíti őket arról, hogy megkérdezzék a kistérségek polgármestereit a
döntésről. Ezt a döntést ők az áprilisi testületi ülésükön meghozták, úgy döntöttek,
hogy erről senkit meg nem kérdeztek.

A gazdasági részére azt válaszolta az irodavezető Úr, hogy egyáltalán nem érinti a
kistérség önkormányzatait, de mi megjegyeztük, hogy de igenis érinti, mert az iroda
fenntartását a kistérség önkormányzatai tartják fenn, és mivel egy intézménnyel
kevesebb lesz, elmondtuk, hogy bízunk abban, hogy valóban nem fogja anyagilag az
önkormányzatokat terhelni. Ezt a választ kaptuk és mi elfogadtuk azt a döntést, hogy
akkor átveheti az egyház az Idősek Otthonát, és arra kértek bennünket, hogy a helyi
önkormányzatok is fogadják el. Erről jegyzőkönyvi határozatot kell hozni és el kell
hozzájuk juttatni, ennyit kértek.

Nagy Szilárd polgármester: Ha mégis nemmel szavaz a testület, akkor az a
kérdésem Dr. Fekete Nóra jegyző Asszonyhoz, hogy akkor mi a teendő?

Dr. Fekete Nóra jegyző: Egyhangúlag kell a Társulási Szabályzat szerint dönteni.

Bódi Marianna Képviselő-testületi tag: Hol lesz a központ, mennyi lesz a
hozzájárulás? Ki fogja ennek a vezetését átvállalni?

Dr. Fekete Nóra jegyző: Az összes többi intézmény marad, tehát Törökszentmiklóson
marad pld. a idősek klubja, a nappali ellátás is egyértelműen marad, a hajléktalanok
nappali melegedője is marad, a fogyatékosok nappali ellátása is, tehát ezek még
mind oda tartoznak, valamint a Családsegítő Szolgálat.

Kovács Gyula Képviselő-testületi tag: Nekem úgy tűnik, hogy a szolgáltatások közül
„kimazsolázzák” azt, aminek van bevétele is és azt kötelező szolgáltatást, amire
állami támogatást kapnak, azt meg ott hagyják a Kistérségnek.

Varga Márta Képviselő-testületi tag: Ez valószínű, hogy nem veszteséges
szolgáltatás.

Dr. Fekete Nóra jegyző: Az önkormányzati fenntartás egyre veszteségesebb, mert a
normatívát „faragják”, mint ahogy az oktatásban, és sajnos szociális területen is.

Az egyház viszont plusz normatívát kap mind az oktatásra, mint pedig a szociális
ellátásra, tehát ezért éri most meg egyenlőre átvállalni ezeket a feladatokat addig,
amíg nem változik ez a rendszer, addig ez lesz, és valóban úgy van, hogy most
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könnyű helyzetben van abból a szempontból, hogy megszorulnak az
önkormányzatok, tehát egyre nehezebb helyzetben vannak gazdaságilag,
pénzügyileg, és nem tudják fenntartani intézményeiket, főleg nem a nem kötelező
feladataikat, Kengyel is ebben a cipőben jár.

Rimóczi Jánosné főtanácsos: Arról esett-e szó, hogy mi lesz a szakmai irányítással,
ugyanis Kengyelnek nincs szakképzett embere arra, hogy az idősek otthonát
irányítsa.

Nagy Szilárd polgármester: Igen, szóba került, Králik Aranka neve került szóba,
amikor ez körvonalazódott és a Csehné Ildit akarják „kiképezni” az irányításra. Ezt a
választ kaptam.

Dr. Fekete Nóra jegyző: Szociális területen kaphat bizonyos határidőt ahhoz, hogy
megszerezze a végzettséget a vezető.

Bódi Marianna Képviselő-testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság vezetőjének
javaslata: Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a módosító
javaslattal járuljon hozzá a Törökszentmiklós, Rákóczi u. 2. szám alatt működő
Idősek bentlakásos Otthonának a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató Központból történő kiválásához, hogy
a Kengyel Község Önkormányzata által folyósított költségvetési hozzájárulás
mértéke nem emelkedik az átszervezés után sem, valamint a személyi és a szakmai
feltételeket továbbra is biztosítja a TTTKT Szociális Szolgáltató Központja a kengyeli
Bentlakásos Idősek Otthonában.

Nagy Szilárd polgármester: Ezzel a módosító javaslattal, aki elfogadhatónak tartja a
beszámolót, kérem szavazatával erősítse meg.

Nagy Szilárd polgármester megállapítja, hogy a testület egyhangúlag elfogadta az I.
Napirendi pontban szereplő beszámolót a módosító javaslattal.

50/2011.(VI.16.)Kt. H a t á r o z a t

A Törökszentmiklós, Rákóczi u. 2. szám alatt működő Idősek Bentlakásos
Otthonának fenntartó váltásáról.

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Törökszentmiklós, Rákóczi u. 2. szám alatt működő Idősek bentlakásos
Otthonának a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
által fenntartott Szociális Szolgáltató Központból történő kiválásához,
azzal a feltétellel, hogy Kengyel Község Önkormányzata által folyósított
költségvetési hozzájárulás mértéke nem emelkedik az átszervezés után
sem, és a személyi, szakmai feltételeket továbbra is biztosítja a TTTKT
Szociális Szolgáltató Központja a kengyeli Bentlakásos Idősek
Otthonában.
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Erről értesül:

1.) TTTKT Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135/a.

2.) Nagy Szilárd polgármester

3.) Dr. Fekete Nóra jegyző

4.) Irattár

II.Napirend

Előterjesztés Kengyel Község belterületén lévő önkormányzati útburkolatok,
útalapok, földutak javításáról. (írásban)

Nagy Szilárd polgármester: Elkülönítettünk 1,5 millió forintot, időközben elkészült egy
nagyon precíz, alapos felmérés, a szolnoki Aszfalt Kft. végezte ezt településen. A
szakemberek szerint az összeg, ami így kijött, az nem sok, legalábbis ahhoz képest,
ami munkát elvégeznek. Ez 3.688.250.-Ft-ba kerül összesen. Időközben sikerült
értékesítenünk a daráló épületét, ami 2.100.000.-Ft + Áfa, tehát 2.625.000.-Ft, így
tehát van fedezet erre a munkára.

A Kinizsi út részét, azt a hatalmas nagy kátyút, azt a használó vállalkozók fizessék ki,
azt a részt, amely őket terheli.

Nagy Szilárd polgármester: Beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?

Csabainé Bártfai Margit Képviselő-testületi tag: Javaslom, hogy közhasznú
munkások végezzék az árkolást.

Nagy Szilárd polgármester: Aki elfogadja a beszámolót ebben a formában, az kérem
szavazzon.

Nagy Szilárd polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag hét
igen szavazattal megszavazta a beszámolót elfogadásra.

51/2011. (VI.16.) Kt. H a t á r o z a t

Kengyel Község belterületén lévő önkormányzati útburkolatok, útalapok,
földutak javításáról.

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a
Kengyel Község belterületén lévő önkormányzati útburkolatok, útalapok,
földutak javítását 3.688.250.-Ft összegben, a mellékelt táblázatban
felsorolt utak tekintetében.

A javítás költségét a 2011. évi költségvetésben biztosítani kell.
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Erről értesül:

1.) Nagy Szilárd polgármester

2.) Dr. Fekete Nóra jegyző

3.) Irattár

III.Napirend

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretének bővítésére.

Nagy Szilárd polgármester: Az irattározásról van szó. Mivel az előző titkárnőnek jóval
több fizetése volt, mint a mostaninak, ezért a bérmaradványból meg lehetne oldani
ezt a kérdést. Igen nagy a lemaradás. Nagyon nagy a titkárnőnek a leterhelése, és
ezért gondoltunk a 4 órás állásra, aki kimondottan az irattárral foglalkozna.

Dr. Fekete Nóra jegyző: Selejtezés, irattározás, iratok visszavétele, kivezetése. A két
bér közötti különbség rendelkezésre áll, így lehetőség lenne arra, hogy ezeket a
feladatokat egy állandó 4 órás munkaerő lássa el.

Nagy Szilárd polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata?

Kérdés, hozzászólás nincs.

Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy igen szavazatával
erősítse meg az előterjesztés elfogadását. Megállapítja, hogy a testület egyhangúlag
támogatta, elfogadta.

52/2011.(VI.16.) Kt. H a t á r o z a t

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeret bővítésére.

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatalhoz 2011. július 1. napjával 1 fő 4 órás ügyintézői létszámbővítést
engedélyez a meglévő bérkeret terhére.

Erről értesül:

1.) Nagy Szilárd polgármester

2.) Dr. Fekete Nóra jegyző

3.) Pénzügyi Csoport – Helyben –

4.) Irattár
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IV.Napirend

A KEOP-6.1.0/A/09-11. „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés”)
című pályázat benyújtásáról.

Nagy Szilárd polgármester: Ez azt jelenti, hogy sok-sok rendezvényt lehetne
szervezni Uniós forrásból. Az önerő értéke 250.000.-Ft.

Nagy Szilárd polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata?

Nagy Szilárd polgármester: Szavazásra bocsátom a IV. napirendi pontot. Tisztelettel
kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

Megállapítom, hogy testületünk egyhangúlag támogatta, elfogadta.

53/2011.(VI.16.) Kt. H a t á r o z a t

A KEOP-6.1.0/A/09-11. „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás,
képzés”) című pályázat benyújtására.

A Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
KEOP-6.1.0/A/09-11. „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás,
képzés”) című pályázat benyújtását, illetve partner szervezetként
csatlakozni kíván annak szakmai megvalósításához.

Erről értesül:

1.) Nagy Szilárd polgármester

2.) Dr. Fekete Nóra jegyző

3.) Irattár

V.Napirend

Előterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által folytatott szabálytalansági
eljárással kapcsolatos döntések meghozataláról.

Dr. Fekete Nóra jegyző: Nem egyszerű dologról van szó.

Ez a Remondis Kétpó hulladéklerakónak és a hulladék-udvarnak az üzemeltetésével
kapcsolatos.

Európai Uniós pályázat kapcsán valósult meg ez a létesítmény 2004. évben.

Az Európai Uniónak és ezen belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek joga van
arra, hogy ellenőrizze a pályázatot és már 2008-ben szabálytalannak ítélte meg a
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Remondis Kétpó Kft-nek a működését és a szabálytalanságnak végül is a feloldására
hívta fel a konzorciumot.

2008-ban jött egy olyan döntés, hogy mégiscsak helyesen járt el a konzorcium,
amikor ezt a döntést hozta, és utána egy újabb vizsgálat kapcsán ezt a
szabálytalanságot mégis csak megerősítették.

Két lehetőség van a szabálytalanság feloldására, magának a konzorciumnak, az
egyik az, hogy az üzemeltetést közbeszerzés útján hirdeti meg, a másik pedig az,
egy idegen kifejezéssel, egy un. „in house” eljárással, amely alapján létrehoz egy
társulást, és a társuláson belül egy gazdasági társaságot, amely üzemelteti a Kétpói
hulladéklerakót és a hulladék-udvarokat.

Ezt az utóbbi megoldást választaná a konzorcium, hiszen a közbeszerzési eljárás
lefolytatására már nincs idő, hiszen az NFÜ 2011. 06. 30-ig kérte, hogy ezt a
szabálytalanságot oldja fel a konzorcium. Ennek kapcsán több megbeszélés zajlott,
konzorciumi ülés, vita is, és az a lényege a dolognak, hogy a konzorciumban lévő
mind a 24 önkormányzatnak és annak képviselő-testületének egyhangúlag kell ezt a
határozatot, elfogadni. Nekünk most egyenlőre arról kell dönteni, hogy ez a társulás
létrejöjjön, ennek van egy alapja, négy település már ezt a társulást létrehozta és a
további 20 település pedig ehhez a társuláshoz csatlakozna. Ez Rákóczifalva, Szajol,
Abony és Szolnok Megyei Jogú Város.

Nagy Szilárd polgármester: Szavazásra bocsátom a V. napirendi pontot. Aki
támogatja, kérem igen szavazatával erősítse meg.

Megállapítom, hogy testületünk egyhangúlag támogatta, elfogadta.

54/2011. (VI.16.)Kt. H a t á r o z a t

A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói
rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések
meghozataláról.

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.
§ (1) bekezdése, valamint a 80. § (1) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület elfogadja és tudomásul veszi a határozat 1.
számú melléklete szerinti konzorciumi határozatot.

2.) A Képviselő-testület csatlakozni kíván a Szolnok-Abony-Szajol-
Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
Önkormányzati Társulásához (továbbiakban: Társulás), és ezzel
együtt a Társulás alapító okiratának módosítását, valamint a társulási
megállapodás módosítását a határozat 2/a. és 2/b. sz. mellékletei
szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, és a kapcsolódó
dokumentumok aláírására.
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Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3.) A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során
létrejött vagyontárgyak üzemeltetését a Társulás útján kívánja
megvalósítani, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, és a kapcsolódó okiratok aláírására.

Erről érrtesül:

1.) Nagy Szilárd polgármester

2.) Dr. Fekete Nóra jegyző

3.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Irattár

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Nagy Szilárd polgármester az ülést berekeszti.

Kmf.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra

polgármester jegyző


