Jeg yzőkön yv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Németh Lajos,
Kovács Gyula és Varga Márta testületi tagok.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa
Klárik Aranka TTTKT Kistérségi Szociális Központ igazgatója
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes
létszámmal megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy a
képviselő-testület az alábbi napirendet szintén tárgyalja meg:
5. Harsányi Gondozó Közhasznú Alapítvány részére hozzájáruló nyilatkozat
kiadásáról
6. Önkormányzati támogatás növelése az orvosi rendelőkben folytatott
takarítási munkához
7. Az ÁMK Könyvtár fejlesztéséről szóló pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület a 5., 6., 7. napirendre tett javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
A polgármester elmondja, a napirendekre vonatkozó írásos anyagokat a meghívóval
mindenki megkapta, kéri a napirendek elfogadását.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:
N A P I R E N D E K:
1. Beszámoló a TTTKT Kistérségi Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálat
munkájáról
Előadó: Klárik Aranka igazgató
2. TTTKT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi térítési díj változásának
javaslata Kengyel településre
Előadó: Klárik Aranka igazgató
3. Előterjesztés a közművelődési
elkülönítéséről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

érdekeltségnövelő

támogatás

4. Előterjesztés a volt gépállomás területének használatba adásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

önrészének

5. Előterjesztés Harsányi Gondozó
nyilatkozat kiadásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Közhasznú

Alapítvány

részére

hozzájáruló

6. Előterjesztés Önkormányzati támogatás növelése az orvosi rendelőkben folytatott
takarítási munkához
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
7. Előterjesztés az ÁMK Könyvtár fejlesztéséről szóló pályázat benyújtásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

I.NAPIREND:
A TTTKT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 2011. évi
munkájáról szóló írásos beszámolóhoz az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Klárik Aranka TTTKT Kistérségi Szociális Központ igazgatója szóbeli kiegészítésként
elmondja, hogy a tavaly évi átfogó ellenőrzés során a Kormányhivatal kérte, hogy külön
szakmai egységbe kerüljön a Gyermekjóléti Szolgáltatás, amelynek új vezetője Budai
Ferencné lett, aki Törökszentmiklóson családgondozó.
Ezután a polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tettek fel: Varga Márta és Kovács Gyula képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Klárik Aranka igazgató asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők
és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné elmondja, hogy az óvoda nagyon jó kapcsolatot alakított ki a családsegítő
szolgálat illetve a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. A TTTKT Kistérségi Szociális
Központ vezetője rendszeresen tájékoztatja az óvodát az általuk kitűzött feladatairól Az
óvoda részére segítséget ad azokban a kérdésekben, amit nem tudnak elintézni.
Rendszeresen tartja a kapcsolatot a gyermekvédelmi felelőssel és a gyermekjóléti
szolgálattal, minden évben beszámolót tartanak az éves munkájukról. Sajnos egyre több a
hátrányos helyzetű család, akiknek közösen tudnak segítséget nyújtani.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő
határozatot hozta:
16/2012.(III.29) Kt.
Határozat
A TTTKT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 2011.
évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökszentmiklós és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 2011. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. TTTKT KSZSZK, Törökszentmiklós
4. Irattár

II. NAPIREND:
TTTKT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi térítési díj változásának
javaslatáról Kengyel településre szóló írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítés nem
hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tettek fel: Varga Márta, Németh Lajos és Kovács Gyula képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Klárik Aranka igazgató asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők
és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Varga Márta elmondja, hogy az elmúlt évek során az étkezés kiszállítás díja nem
adagonként, hanem lakásonként lett meghatározva.
Klárik Aranka igazgató asszony elmondja, hogy az étkeztetés kiszállításának díja erre az
évre adagonként lett meghatározva a törvény előírása szerint, ami azt jelenti, hogy egy adag
az egy lakás. Az idősek klubjában jelenleg 6 ellátott személy van.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő
határozatot hozta:
17/2012.(III.29.) Kt.
Határozat
A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó 2012. évi térítési díjak
megállapítása Kengyel településre

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökszentmiklós Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központ által alkalmazandó 2012. évi térítési díjakat az alábbiak szerint
állapítja meg:
1.

Idősek klubja térítési díj: 0 Ft

2.

Szociális étkezés térítési díja: bruttó 405 Ft/adag
Demens nappali ellátás étkezéssel: bruttó: 405.- Ft / adag

3.

Kiszállítás térítési díja: 70 Ft/adag

4.

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0 Ft/óra

5.

Idősek Bentlakásos Otthona intézményi térítési díj: 87.000.- Ft / hó
2.900.- Ft / nap

6.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 20 Ft/nap

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. TTTKT KSZSZK, Törökszentmiklós
4. Irattár

III. NAPIREND:
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészének elkülönítéséről szóló írásos
előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő
határozatot hozta:
18/2012.(III.29.) Kt.
Határozat
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészének elkülönítéséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
2/2012./II.24./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 4. számú mellékletében a művelődési
ház kiadásai között a közművelődési tevékenységek és
támogatása sorban a dologi kiadások oszlopban tervezett
508.ooo,- Ft –ot elkülöníti
a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészeként.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. MÁK JNK. Szolnok Megyei Igazgatósága
4. Irattár
IV. NAPIREND:
Nagy Szilárd polgármester a szóbeli előterjesztésben elmondja, hogy a Kengyeli Kunkorgó
Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület a volt gépállomás területére használatba
adási szerződést kíván kötni az Önkormányzattal, amely arról szólna, hogy 5 éven keresztül
használnák. Az Egyesület már megkezdte a telep rendbehozatalát. Ezen a területen
szeretnék megtartani a Fogathajtó versenyt is. Jelenleg az itt található építményre más
személlyel szerződés lett kötve, amit az Önkormányzat szeretne felbontani azzal a feltétellel,

hogy a továbbiakban a Kengyeli Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület használja.
Polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tettek fel: Varga Márta és Németh Lajos képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Kovács Gyula Kengyeli Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület elnöke és Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a
kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Kovács Gyula a Kengyeli Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
elnöke elmondja, hogy a területen szeretnének kutat fúratni, begyepesíteni, illetve a területet
körbe keríteni. Egyéb rendezvények megtartására is helyett ad, valamint más sportot szerető
személyek is használhatják.
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy kimentek megnézni a telepet és látszik,
hogy sokkal rendezettebb lett.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta:

19/2012.(III.29.) Kt.
Határozat
A volt gépállomás területének használatba adásáról
Kengyel Községi Önkormány Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő volt gépállomás területét
használatba adja 2017. december 31-ig a Kengyeli Kunkorgó
Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesületnek,
a következő feltételek mellett:
- Az Önkormányzat a gépállomás területén lévő épületre
vonatkozó jelenlegi szerződést felbontja, azzal a
feltétellel, hogy a Kengyeli Kunkorgó Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület használja tovább
az Önkormányzat hozzájárulásával.
- A többi Egyesület és az Önkormányzat rendezvényének
is helyet ad.
- Amennyiben más használó személy illetve szervezet a
területen kárt okoz, azt köteles helyrehozni.

Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a
mellékletét képező szerződés aláírására.

határozat

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Kengyeli Kunkorgó Kulturális
Közhasznú Egyesület
4. Irattár

és

Hagyományőrző

Melléklet a 19/2012.(III.29.) sz. határozathoz
H A SZN Á L A T B A A D Á SI S ZER ZŐ D É S
amely létrejött egyfelől Kengyel Községi Önkormányzat, cím: 5083 Kengyel, Szabadság út
10. képviseli Nagy Szilárd polgármester, mint használatba adó ( a továbbiakban használatba
adó)
másfelől a Kengyeli Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
székhely: 5083 Kengyel, Rákóczi út 12. képviselő: Kovács Gyula elnök, mint használatba
vevő között az alábbi feltételekkel:
1.

A használatba adó 2012. április 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra ingyenes
használatába adja a Kengyeli 707/9 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban
levő, belterületi, géppark megjelölésű ingatlant, a rajta található felépítményekkel együtt.

2.

A használat díja évente: 60.000 Ft, melyet egy összegben a tárgyévet követő március
31-ig kell megfizetni.

3.

A Kengyeli Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület az ingatlant
használatába veszi.

4.

Az Ingatlan birtokba adásának időpontja 2012. április 1. Használatba vevő e naptól
jogosult az ingatlan birtoklására, használatára.

5.

A használó a birtokba adást követően vállalja, hogy az ingatlant alkalmasság teszi lovas,
és más hagyományőrző sportok gyakorlására, lovas és más sportrendezvények
lebonyolítására. közösségi szabadidős programok megrendezésére. A területen előzetes
egyeztetést követően a tulajdonos és a tulajdonos hozzájárulásával más szervezet is
rendezhet programokat. Károkozás esetén viszont kártérítési kötelezettség a rendezvény
szervezőjét terheli.

6.

Amennyiben a használatba vevő a fentiekben vállalt kötelezettségét megszegi,
használatba adó a szerződést 30 napos felmondási idő közbeiktatásával felmondja.

7.

Használatba adó a használat idejére a közművek használatát biztosítja. A Használó az
ingatlant csak a rendeltetésének megfelelően használhatja.

8.

A használatba vevő az ingatlan használata során köteles betartani az építési,
köztisztasági, környezetvédelmi előírásokat.

9.

A használó a használat jogát sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem ruházhatja át
más személyre vagy szervezetre, az ingatlant a használatba adó hozzájárulása nélkül
meg nem terhelheti.

10. A használó köteles tűrni, hogy használatba adó jelen szerződés betartását a helyszínen
ellenőrizhesse, a használatba vételt megelőzően közösen megtekinthetik az ingatlant és
rögzítik annak állapotát.

11. A jelen szerződés a 1. pontban meghatározott ideig tart. A szerződés lejártakor a
Használó haladéktalanul köteles az ingatlant Használtba adónak visszaadni. Amennyiben
az ingatlan újból használatba adásra, vagy bérbeadásra kerül, a hasonló feltételekkel
pályázók közül a használót elsőbbség illeti meg.
12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. a bérletre vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
13. Jelen szerződés 2 db eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban készült,
amelyet a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Kengyel, 2012. április 01.

Használatba adó képviseletében
Nagy Szilárd polgármester

Használó képviseletében
Kovács Gyula elnök

V. NAPIREND:
Nagy Szilárd polgármester a szóbeli előterjesztésben elmondja, hogy a Harsányi Gondozó
Közhasznú Alapítvány hozzájáruló nyilatkozatot kért az Önkormányzattól házi
segítségnyújtás szolgáltatásra. A szociális szolgáltatásokról szóló törvény és az szociális
igazgatásokról szóló törvény szerint nem csak Önkormányzat, hanem más Egyesület,
Alapítvány is végezhet házi segítségnyújtást községünkben, ha erre vonatkozóan megkapja
a működési engedélyt. Állami normatívát csak akkor kaphatnak ezek a Szervezetek erre a
tevékenységre, ha az Önkormányzat hozzájárul. Az Önkormányzat akkor adhatja ki
hozzájárulási nyilatkozatot, hogy ha a kötelező alapszolgáltatást nem tudja biztosítani. A
településen az ellátás jelenleg teljesen meg van oldva. Amennyiben a Képviselő-testület
engedélyezi a működésüket Kengyelen, abban az esetben két helyi munkaerőt alkalmazna.
A polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Varga Márta véleménye szerint mivel már működik két fajta házi segítségnyújtás szolgáltatás
Kengyel településén, ezért nem fogja meg szavazni a Harsányi Gondozó Közhasznú
Alapítvány hozzájárulási nyilatkozat kérését.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 6 nemleges szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

20/2012.(III.29.) Kt.
Határozat
Harsányi Gondozó Közhasznú Alapítvány részére hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról
Kengyel Községi Önkormány Képviselő-testülete a Harsányi
Gondozó Közhasznú Alapítvány a házi segítségnyújtás

működéséhez kért Önkormányzati hozzájárulási nyilatkozat
kiadását
elutasítja.

VI. NAPIREND:
Nagy Szilárd polgármester a szóbeli előterjesztésben elmondja, hogy Dr. Kozma Katalin házi
gyermekorvos és Dr. Kotró László háziorvos az Önkormányzattal kötött szerződésükben a
háziorvosi rendelőnél folytatott takarítási munka költség egynegyed részének megfizetése
lett meghatározva, vagyis külön-külön 22.146 Ft-ot számláz ki az Önkormányzat havonta, a
fennmaradó összeget az Önkormányzat finanszírozza. A két vállalkozó orvos kevesebb
összeggel, vagyis havi 15.000 Ft-tal szeretne hozzájárulni a takarítási munkához.
A polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tett fel: Varga Márta és Bódi Marianna képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Rimóczi Jánosné adott választ,
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 6 nemleges szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

21/2012.(III.29.) Kt.
Határozat
Önkormányzati támogatás növelése az orvosi rendelőkben folytatott takarítási
munkához
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
háziorvosi
rendelőkben
folytatott
takarítási
munka
finanszírozásához
történő
hozzájárulás
emelését
elutasítja.
VI. NAPIREND:
Nagy Szilárd polgármester a szóbeli előterjesztésben elmondja, hogy az ÁMK könyvtár
fejlesztésére való pályázatot 2012. május 31-ig lehet benyújtani, amely 100%-os
finanszírozású. Elsősorban informatikai eszközökre lehet pályázni, számítógépekre,
fénymásoló gépre.
A polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tett fel: Bódi Marianna képviselő tag.
A feltett kérdésre Rimóczi Jánosné adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:

Németh Lajos elmondja, hogy mivel a könyvtárhoz a feljárás nehéz főleg idős illetve
mozgáskorlátozottak számár, ezt is meglehetne oldani ebből a pályázati összegből. Minél
hamarabb be kellene nyújtani ezt a pályázatot, hogy megkapjuk a támogatási összeget.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta:
22/2012.(III.29.) Kt.
Határozat
Az ÁMK Könyvtár fejlesztéséről szóló pályázat benyújtásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK
Könyvtár fejlesztéséről szóló pályázat benyújtását
t á mo g a t j a .

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

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

