
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember
13-án megtartott rendes 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

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi
tagok teljes létszámmal megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg.

Kovács Gyula:

 A szelektív hulladékgyűjtő szigetnél sok kengyeli lakos nem megfelelő módon
teszi bele a hulladéktárolóba az anyagokat, ezért nagyon hamar tele van, a
hulladék kiesik a szelektív hulladékgyűjtő edényből. Javasolja, hogy használati
utasítást kellene kihelyezni.

Varga Márta:
 Elmondja, hogy a Szolnokról 17.55 – kor induló vonatot eltörölték, amivel sok

iskolás gyermek és dolgozó ember haza tudna jönni Kengyelre. Kéri a
Polgármester urat, hogy legalább az iskola időszakban próbálja meg elintézni
a vonat vissza állítását.

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

Ezután Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban
tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet.

- Június 6 – án részt vett a Remondis taggyűlésén, majd 14.00 órakor
Tiszatenyőn a Társulási ülésen, ahol jóváhagyták a közbeszerzési bizottság
javaslatát a projektmenedzsmentre és a jogi képviseletre vonatkozóan.

- Június 8 – án részt vett a Megyei Közgyűlésen.

- Június 9 – én részt vett a Fogathajtó versenyen, amely minden eddiginél több
érdeklődőt vonzott Kengyelre.

- Június 11 – én tárgyalásokat folytatott Szolnokon a termálkút és egyéb
energiaforrások esetleges fűtésrendszerré való kiépítése kapcsán.
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- Június 12 – én megbeszélést folytatott Törökszentmiklóson a Munkaügyi
Központban a Start közmunkaprogramot illetően, majd Debrecenben a Vátival
egyeztettek az óvoda építés módosításaival kapcsolatban.

- Június 17 – én részt vett a katolikus templomban az ünnepi szentmisén.

- Június 20 – án a kistérségi ülésen, majd a VCSM ülésen vett részt
Törökszentmiklóson.

- Június 27 – én Tiszatenyőn ülésezett a közbeszerzési bizottság, majd a
társulási tanács is.

- Június 28 – án Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte
önkormányzatunkat a Kistérség pénzügyi bizottsági ülésén Örményesen.
Szintén ezen a napon Budapesten tárgyalt a benyújtott óvoda pályázattal
kapcsolatban.

- Június 29 – én részt vett a Kistérségi ülésen Törökszentmiklóson.

- Július 14 – én a Vándorló Bográcsok fesztiválon vettek részt, ahol ismét
sikeresen szerepelt Kengyel.

- Július 19 – én köszöntötte 80. születésnapján Koncz Jánost.
Ezen a napon a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon Kozák Ferencné
alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat egy egyeztetésen. A
rendőrkapitány újra jelezte igényét egy helyi rendőrőrs kialakításával
kapcsolatban.

- Július 23 – án a TV 2 forgatott Kengyelen, melynek témája a gyűjtő akció volt
Kocsis Karolina kislány javára.

- Július 25 – én Kristóf Attila tervezőmérnökkel folytatott megbeszélést a
Bagimajori pályázattal kapcsolatban, majd Tiszatenyőn egyeztetett Oláh
Józseffel és Kazinczi Istvánnal.

- Július 26 – án a szélmalomban folytatódott az egyeztetés a tervezőkkel a
turisztikai pályázat kapcsán.

- Augusztus 1 – én a művelődési ház felújításával kapcsolatban egyeztettek
szakemberekkel, melyre önkormányzatunk 7 és fél millió forintot nyert
pályázati úton.

- Augusztus 6 – án aláírta a szerződést Budapesten a TÁMOP pályázat
megírására.

- Augusztus 10 – én Törökszentmiklóson egyeztetettek Jegyző asszonnyal a
járási hivatal felállításával kapcsolatban, melyen részt vett Kovács Sándor a
megyei közgyűlés elnöke, dr. Szakali Erzsébet címzetes főjegyző, dr. Kollár
István a Kormányhivatal munkatársa, illetve a Törökszentmiklósi Járásba
tartozó települések polgármesterei.

- Augusztus 12 – én köszöntötte 60. születésnapján Bárándi Györgyöt.
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- Augusztus 13 – án lezajlott a tenderbontás az óvoda felújításával
kapcsolatban.
Szintén e napon megfogalmazta Jegyző asszonnyal a lakosság jogos igényét
a temető üzemeltetői felé. A megbeszélésen részt vett Kozák Ferencné
alpolgármester asszony, valamint Kovács Gyula képviselő úr és Rimóczi
Jánosné pénzügyi vezető. A megbeszélést követően Tiszaföldváron aláírtuk a
hitelszerződést a Takarékszövetkezettel. Sztupjár Péter hosszabb távú
együttműködést kínált Kengyel Önkormányzatának és kilátásba helyezte a
számlavezetésére a bank igényét.

- Augusztus 14 – én folytatódott az egyeztetés a tervezőmérnökökkel
Bagimajorban.

- Augusztus 15 – én Tiszatenyőn Oláh Józseffel és Kazinczi Istvánnal kemény
hangú levelet fogalmaztak meg és küldtek el az irányítóhatóság felé,
sürgetvén a közbeszerzési eljárás kiírását.

- Augusztus 22 – én hét szervezettel, köztük a helyi Kunkorgó Egyesülettel
kötöttek együttműködési megállapodást a Bagimajori turisztikai pályázat
kapcsán. A megállapodások nem tartalmaznak elkötelezettséget, csak erősítik
a megvalósuló fejlesztések létjogosultságát.

- Augusztus 27 – én Törökszentmiklóson a Munkaügyi Központban folytatódott
az egyeztetés a jövő évi Start Munkaprogrammal kapcsolatban. Amennyiben a
pályázat sikeres elbírálásban részesül, úgy minimum 60 embert alkalmaz az
Önkormányzat 2013. évben.
Ezen a napon az ÖNHIKI pályázat Pintér Sándor belügyminiszternek el lett
küldve, melyben 37.905.000 Ft-ra pályázik az Önkormányzat.

- Augusztus 28 – án részt vett a Remondis Társulási ülésen, ahol többek között
elhangzott az is, hogy a Szelevényi lerakó hamarosan megtelik, így ezt
követően azon települések szemetét is a kétpói telephely fogadná.

- Augusztus 30 – án Szolnokon folytatódott az egyeztetés a geotermikus
energia lehetőségével és a pályázattal kapcsolatosan.

- Augusztus 31 – én kistérségi ülésen Kovács Gyula képviselő Úr képviselte
Kengyel Önkormányzatát.

- Szeptember 6 – án a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa, Monoki Ákos tett
látogatást Kengyelen, aki elmondta, hogy egy Magyarországon a legvédettebb
és legveszélyeztetettebb növényből találtak pár tőt Kengyel határában és
megkérte, hogy segítse abban, hogy megmentsük az egykori gyógynövényt, a
Volgamenti Héricset.
Szintén e napon tárgyalást folytatott Lengyel István esperessel és az Egri
Érsekséggel arról, hogy milyen feltételekkel venné át az egyház az iskolát
2013. év szeptemberétől.

- Szeptember 8 – án első ízben vett részt Kengyel település Szolnokon, a
Gulyásfesztiválon ahol óriási sikert ért el. Aranyérmes lett Fajth György
Kengyeli Gulyása, illetve a kengyeli stand megkapta a fesztivál abszolút
győztese elismerést. Külön köszöni mindenkinek a részvételt és a segítséget.
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- Szeptember 10 – én egy 5 fős kínai delegáció látogatott Kengyelre. A kisváros
lakossága 3 és fél millió, éves GDP - je 258 millió dollár. Megtekintették a
településen és a környéken levő földeket, majd Bukarestbe indultak tovább.
Szintén e napon részt vett Törökszentmiklóson a VCSM ülésen. Jegyző
Asszony közben a járási hivatalok felállításáról tárgyalt, ahol kiderült, hogy
négy álláshelyet kell átadnunk az eszközökkel együtt.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját
fogadják el.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igenlő
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

A polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a
kiegészítéssel, hogy a testület még egy napirendi pontot tárgyaljon meg. Továbbá
javasolja, hogy utolsó napirendi pontként a meghívó 8. pontját tárgyalja meg zárt ülés
keretében a Képviselő-testület.

N A P I R E N D E K :

Nyílt ülés:

1. Beszámoló a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetés kiegészítéséről,
módosításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

3. Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról az EU Önerő Alap-ra az ÉAOP-
4.1.1./A_2-10-2010-0002 „Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda
Komplex fejlesztése” pályázathoz pályázati saját forrás kiegészítésére
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

4. Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd
hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó Önkormányzati
Társulás tulajdonába adott és a Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft-
ben fennálló részüzletrész értékesítéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

5. Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2011.(XII.1.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

6. Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról
/írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
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7. Előterjesztés a Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő
lemondásról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

8. Előterjesztés a közterület rendjéről a zöldterület fenntartásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

9. Előterjesztés a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. és Kengyel
Községi Önkormányzat között kötendő viziközmű ingatlan és ingó vagyon
átruházási szerződés tervezetek elfogadásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Zárt ülés:

10.Előterjesztés a Kengyel Április 4. út 38. szociális bérlakás bérleti idejének
meghosszabbításáról /írásban/
Előadó Nagy Szilárd polgármester

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendekre tett
javaslatokat, valamint a 10. napirendként javasolt előterjesztés zárt üléssé
nyilvánítását 7 igenlő szavazattal elfogadta.

A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat a meghívóval, illetve az ülés előtt
mindenki megkapta.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta.

69/2012.(IX.13.) Kt.

H a t á r o z a t

A napirendi pontokra tett javaslatról, az ülés zárt üléssé nyilvánításáról,

valamint a két ülés közötti beszámolóról

1. A Napirendi pontokra tett javaslatról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett
javaslatot e l f o g a d j a .

N A P I R E N D E K :

Nyílt ülés:

1. Beszámoló a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetés kiegészítéséről,
módosításáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
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3. Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról az EU Önerő Alap-ra az
ÉAOP-4.1.1./A_2-10-2010-0002 „Kengyel Község Napsugár Művészeti
Óvoda Komplex fejlesztése” pályázathoz pályázati saját forrás
kiegészítésére /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

4. Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd
hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó
Önkormányzati Társulás tulajdonába adott és a Remondis Kétpó
Hulladékgazdálkodási Kft-ben fennálló részüzletrész értékesítéséről
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

5. Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2011.(XII.1.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

6. Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett
munkáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

7. Előterjesztés a Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról
történő lemondásról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

8. Előterjesztés a közterület rendjéről a zöldterület fenntartásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

9. Előterjesztés a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. és
Kengyel Községi Önkormányzat között kötendő viziközmű ingatlan és
ingó vagyon átruházási szerződés tervezetek elfogadásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Zárt ülés:

10. Előterjesztés a Kengyel Április 4. út 38. szociális bérlakás bérleti
idejének meghosszabbításáról /írásban/
Előadó Nagy Szilárd polgármester

2. Az ülés zárt üléssé nyilvánításáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10. napirendi pontot a

helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) a.) pontjában

foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja.

Zárt ülés:

10. Előterjesztés a Kengyel Április 4. út 38. szociális bérlakás bérleti
idejének meghosszabbításáról /írásban/
Előadó Nagy Szilárd polgármester
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3. Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd
polgármester két ülés közötti beszámolóját e l f o g a d j a .

I. NAPIREND:

Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

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

Hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámoló elfogadását, melyet szavazásra

bocsájt.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

70/2012.(IX.13.) Kt.

H a t á r o z a t

Az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

készült beszámolót az 1-4 számú mellékletek szerint

e l f o g a d j a.
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Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Melléklet a 70/2012.(IX.13.) Kt. határozathoz

5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400.

Eredeti ei
Módosított

ei
Teljesítés

1. 1835 1835 674

1015 1015 484

1205 1205 575

Egyéb sajátos bevételek 1191

2698 2698 1562

1360 1360 565

Működési kamatbevételek 10

3687 3687 1088

11800 11800 6149

2. Működési célú pénzeszközátvetel

53

37

Működési célú pénzeszközátvétel 90

3.

3.1.

15000 15000 9443

- vállalkozók kommunális adója 18

15300 15300 6943

30300 30300 16404

3.2.

16311 16311 8531

105921 105921 55396

- pótlékok,bírságok 713

- termőföld bérbeadásából származó jövedelem 15

11700 11700 6131

133932 133932 70786

3.3 Egyéb sajátos bevételek 1062 130

3.4 Közhatalmi bevételek 135

Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen: 164232 165294 87455

176032 177094 93694

1. 15159 15159 7928

2. 115 115 60

3.

14413 14413 7624

6815 6815 3558

4.

11907 11907 6099

15823 15823 8133

6345 6345 3050

7520 7520 4066

5. 1568 1568 1016

6.

783 783 559

392 392 205

7. 31621 31621 16519

112461 112461 58817

Ezer forintban!

Alkalmazottak térítése

Intézményi ellátás díja

Intézmények működési bevétele

B E V É T E L E K

Továbbszámlázott szolgáltatás

ÁFA bevétel és visszatérülés

Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás

Bérleti és lízing bevétel

I. Működési bevételek

bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

- iparűzési adó

Átengedett központi adók

Település- üzemeltetési igazgatási és sport feladatok

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2+3/

Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen:

- személyi jövedelemadó helyben maradó része

- jövedelemkülönbség mérséklése

- gépjárműadó

Általános Iskolai napközis foglalkozás /tanulószobai isk.fogl.

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása

Pénzben és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások

2012.09.01-2012.12.31.

Normatív támogatások összesen:

II. Támogatások

Normatív hozzájárulás

Átengedett központi adók

a./ 1-4 évfolyamon

b./ 5-8 évfolyamon

- magánszemélyek kommunális adója

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Helyi adók:

a./ 1-4 évfolyamon

b./ 5-8 évfolyamon

2012.01.01.-2012.08.31.

2012.09.01.-2012.12.31.

1.számú melléklet

Helyi adók összesen:

2012.09.01.-2012.12.31.

Óvodai nevelés

2012.01.01-2012.08.31.

- non-profit szervtől

- háztartásoktól

2012.02.01.-2012.08.31.

Iskolai oktatás
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prémiumévek program 2983 1921 1728

szociális nyári gyermekétkeztetés 2613 2613

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 668 668

Könyvtári támogatás 38 38

Önkorm.közp.támogatás 193

2983 5240 5240

Egyéb központi támogatás/kompenzáció/ 3638 3639

1. 468 468 244

2. 2280 2280

3. Óvodában,iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 9180 9180 4801

4. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés 195 195 102

5. Osztályfőnöki pótlék kiegészítés 416 416 218

6. Gyógypedagógiai pótlék 65 65 34

7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 74450 74450 36362

87054 87054 41761

202498 208393 109457

34817 34817 11999

329

955

1138

14362 14362 7445

49179 49179 21866

IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 6000 6000 8506

34809

6000 6000 43315

V.Kölcsönök megtérülése 500 500 207

VI.Hitel felvétel

Felhalmozási célú hitel felvétel 68132 68132 0

72309 72309 31356

Hitel felvétel összesen: 140441 140441 31356

574650 581607 299895

Intézményfinanszírozás bevétele(ÁMK,Napsugár Műv.Óvoda) 262220 333853 170427

Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések 241

Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 343

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 836870 915460 470906

I. 201552 205190 92490

II. 50279 50279 23632

49293 23339

996 293

III. 95372 97828 56112

IV. 10672 10672 8852

V. 100295 102938 44124

800 800

2610 2640 1719

160 160

93005 95618 42405

3300 3300

420 420

VI.

1021 1021 681

37561 37561 43071

VII. 73932 73932 34000

VIII. 3966 2186

574650 581607 302962

Intézményfinanszírozás kiadása (önkormányzati ktv.) 262220 333853 170427

836870 915460 473389KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N:

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

III. Támogatás értékű működési bevétel

Személyi juttatások

Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

Tartalék

- Non-profit szervezetek tám.

Likvid hitel törlesztés

ELMIB részvények

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Műk célú pénzeszk. átad. Önkormányzatnak

Dologi jellegű kiadások

Pénzeszköz átadás

- Műk.célú pénzeszk.átad.többc.kist.társulásnak

Beruházások

- EGYMI működési célú pénzeszk.átad.

- Felh. célú pénzeszk. átad. lakosságnak

- Társ és szoc.pol.támog

Felhalmozási kiadás

Központosított előirányzat

Dologi kiadás

49283

996

Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

Támogatás értékű működési bevétel összesen:

Egészségügyi hozzájárulás

Szociális hozzájárulási adó

Müködési célú hitel felvétel

K I A D Á S O K

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása

Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

Normatív kötött felhasználási támogatások összesen:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra

Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen:

Központosított előirányzat összesen:

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól hazai programokra
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Kengyel Község Önkormányzat i Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10. T elefon: 56/583-400.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési intézmények
20 12.évi ter vezett bevételeinek és kiadásainak I. félé vi teljesítése szakfeladatonkénti bontásban 2. számú mell éklet

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

M E G N E V E Z É S
.pénzeszköz

átadás

1.POLGÁRMESTERI HIVATAL ereteti ei mód osított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés erete ti ei módosított ei telje síté s ereteti ei módosított ei telj esítés ereteti ei mód osított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés e reteti e i módosított ei te ljesítés ere teti ei módosított ei teljesítés erete ti ei módosított ei telj esítés ereteti ei módosított ei telj esítés ereteti ei módosított ei tel jesítés ereteti ei módosított ei telje síté s erete ti ei módo síto tt ei tel jesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés

Önkormányzati joga lkotás 0 0 0 12 880 12880 527 2 365 0 3650 1441 2205 2205 1099 102 102 38 18837 18837 7850

Önkorm.és többc.kistérs.társ.igazg.tevékenység 559 0 0 559 36 766 37166 1572 3 986 3 9863 4220 13059 1 3059 5687 3295 3295 1 344 62983 63383 26974

Adó ,i lleték kiszabása,be szed.adóellen őrzés 0 0 0 1 544 1544 70 1 47 7 477 175 885 885 320 36 36 7 2942 2942 1203

Szabadidősport(re kr.sport)támogatása 0 0 0 20 0 0 20

Rend szeres szociális segély 0 0 0 43056 22865 0 43056 22865

Időskorúak járadéka 0 0 0 1000 347 0 1000 347

Lakásfennt.támoga tás normatív alapon 0 0 0 6600 2727 0 6600 2727

Ápolási díj a lanyi j ogon 0 0 0 412 11399 7985 0 11399 8397

Rend szeres gyermekvé delmi kedvezmén y 0 0 0 4872 0 4872 0

Ovodáztatási támogatás 0 0 0 500 110 0 500 110

Közgyógyel látás 0 0 0 300 73 0 300 73

Inté zményfina nszírozás 84762 152889 73056 84762 152889 73056 0 0 0

1. Polgármesteri Hivatal összesen: 0 0 559 84762 152889 73056 0 0 0 0 0 0 84762 152889 73615 51190 51590 21696 13990 13990 6248 16149 16149 7126 3433 3433 1389 0 67727 34107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84762 152889 70566

0 0 0

Inté zményiétkeztetés 3634 l701 -------------------------- ------------------------------ 6962 31311 814 1814 753 1814 1814 753 842 842 47 3 22 7 227 128 12584 1 2584 5344 2 13653 13653 5947

Óvod ai nevelés.ellátás 89 0 0 89 33 787 34387 1650 0 906 7 9067 4359 6526 6526 3105 44 117 49380 49980 24125

Inté zményfina nszírozás 61219 61819 30186 61219 61819 30186 0 0 0

1814 1814 842 61219 61819 30186 0 0 0 0 0 0 63033 63633 31028 34629 35229 16973 9294 9294 4487 19110 19110 8449 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 63033 63633 30072

0 0 0

0 0 0 0 0 0

Iskolai inté zményiétkeztetés 2 940 2940 250 2940 2940 250 1 126 1126 57 8 30 4 304 160 11275 1 1275 5594 12705 12705 6332

Munkahelyi étkeztetés 60 60 16 60 60 16 60 60 17 60 60 17

Ált.i sk.nappali rend.nev.o ktatás 1-4 évf. 42 0 0 42 24 407 25407 1245 2 646 4 6464 3310 6424 6424 5824 2 37295 38295 21588

SNI ált isk.nappal i rend.nev.oktatás 1-4 évf. 0 0 0 1 201 1201 40 8 31 6 316 103 24 24 1541 1541 511

Ált.i sk.nappali rend.nev.o ktatás 5-8 évf. 154 0 0 154 29 857 31057 1526 0 794 7 7947 4082 7440 7440 7870 34 45244 46444 27246

SNI ált isk.nappal i rend.nev.oktatás 5-8 évf. 0 0 0 2 256 2256 111 9 57 7 577 288 139 139 2972 2972 1407

Általános isk.napköziotth onine ve lés 0 0 0 2 522 2522 128 4 66 6 666 342 3188 3188 1626

Általános iskolai tanulószobai nevelés 0 0 0 1 795 1795 91 4 48 4 484 246 2279 2279 1160

2.Álta lános Isko la összesen 30 00 3000 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 462 631 64 65364 32015 16758 16758 8531 25362 25 362 19305 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105284 1 07484 598 87

0 0 0 0 0 0

Egyéb távközlés 51 51 25 51 51 25 102 102 66 102 102 66

Könyvtári áll omány gyarapítása,nyilvántartása 0 0 0 677 677 36 3 18 3 183 82 756 794 250 1616 1654 695

Könyvtári áll omány feltárása,megörzése,védelme 0 0 0 679 679 36 3 18 3 183 115 448 448 151 1310 1310 629

Könyvtári szolgáltatások 96 96 36 96 96 36 2 481 2481 128 0 67 0 670 349 534 534 190 3685 3685 1819

4.Közművelődési könyvtár összesen 1 47 147 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147 61 38 37 3837 2006 103 6 1036 546 1840 1 878 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6713 6751 3 209

0 0 0 0 0 0

Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása 0 0 0 1207 1207 756 1207 1207 756

Nem lakóingatlan bérbeadása,ü zemeltetése 458 458 250 458 458 250 0 0 0

Közművelődési tevékenysé gek és támogatása 0 0 0 2 778 2778 111 0 75 0 750 291 508 1176 4036 4704 1401

Közművelődési i ntézmények,köz.színterek működtetése 37 0 0 37 1 140 1140 58 7 30 8 308 162 1156 1156 469 2604 2604 1218

3 Műve lődési ház összesen 4 58 458 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 458 287 39 18 3918 1697 105 8 1058 453 2871 3 539 1225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7847 8515 3 375

Inté zményfina nszírozás 116239 119145 67185 116239 119145 67185 0 0 0

3605 3605 810 116239 119145 67185 0 0 0 0 0 0 119844 122750 67995 70919 73119 35718 18852 18852 9530 30073 30779 21187 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119844 122750 66471

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 11802 11802 167 11802 11802 167

Lakó és n em lakó ingatlanok ép ítése 1 34809 0 0 34810 3 11034 11034 32 534 11034 11034 32537

Szociális étkeztetés 2 613 0 0 2613 2613 0 2613 0

0 0 0 0 0 0

Önkorm.fel ad.nem terv.elszámol. 0 0 0 0 0 0

Folyadék szállítását szolgá ló közműépítés 0 0 0 800 800 800 800 0

Egyéb máshová nem sorolható építés 0 0 0 14 8725 8725 4 129 8725 8725 4143

Közuta k,hidak,alagutak ü zemelt.fenntartása 0 0 0 762 762 250 762 762 250

Önkormányzati vagyonnal gazd.feladatok 435 0 0 435 0 0 0

Mozgásko rl átozottak közl .támog atása 329 0 0 329 329 0 0 329

Lakóingatl an bérbea dása ,üzeme ltetése 1 229 1229 715 1229 1229 715 2007 2507 2022 124 2007 2507 2146

Nem lakóingatlan bérbeadása,ü zemeltetése 3 774 3774 1626 3774 3774 1626 979 2229 297 979 2229 297

Önkormányzati joga lkotás 98 1138 0 0 1236 4902 4902 6819 248 248 996 5150 5150 7815

Zöldterület kezelése 0 0 0 889 889 385 889 889 385

Nemzeti ünnepek programjai 0 0 0 340 340 112 340 340 112

Kiemelt ál lami és önk.rendezvények 0 0 0 2750 2750 24 2750 2750 24

721 0 0 721 6267 6267 3542 1021 1021 681 7288 7288 4223

0 0 0 3 012 3162 147 2 81 3 813 281 2750 2750 1084 52 52 76 6627 6777 2913

826 826 355 826 826 355 857 895 47 1 23 1 231 137 150 150 129 1238 1276 737

1642 32 165294 87320 202498 208393 106 844 241 366730 373687 194405 2 195 3720 3720 3720 3720 2195

1404 41 140441 31356 140441 140441 31356 6900 6900 4 095 73932 739 32 34000 80832 80832 38095

Önkormányzatok elszámolá sai a költség vetési szerveikkel 0 0 0 262220 333853 170427 262220 333853 170427

Szociális ösztöndíj 58 0 0 58 340 340 182 340 340 182

Fejezeti és általános tarta lékok 0 0 0 39 66 2186 3966 2186 0

Háziorvosi alap ellátás 10 8736 8736 4638 8736 8736 4648 6 109 6259 294 3 164 9 1649 810 1507 1507 658 39 39 4 9304 9454 4415

Háziorvosi ügyeleti el látá s 0 0 0 1441 1441 720 1441 1441 720

Ifj úsá g egészségügyi szolgál tatás 182 182 144 182 182 144 72 72 1 9 19 91 91 182 182 0

Család és nővédelmieü. gondozás 5444 5444 2716 5444 5444 2716 5 467 5567 259 4 147 6 1476 692 792 792 288 4 7735 7835 3578

Közgyógyel látás 0 0 0 300 0 300 0 0

Köztemetés 24 0 0 24 700 700 389 700 700 389

Rend szeres szociális segély 0 0 0 43056 0 43056 0 0

Időskorúak járadéka 0 0 0 1000 0 1000 0 0

Lakásfennt.támoga tás normatív alapon 13 0 0 13 26400 19800 6534 26400 19800 6534

Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás 0 0 0 18 18 20 18 18 20

Ápolási díj a lanyi j ogon 0 0 0 11399 0 11399 0 0

Rend szeres gyermekvé delmi kedvezmén y 0 0 0 4872 0 4872 0 0

Ovodáztatási támogatás 0 0 0 500 0 500 0 0

Átmeneti segély 0 0 0 2700 2700 245 2700 2700 245

Teme tési segély 0 0 0 120 120 56 120 120 56

Rend kívüli gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 1500 1500 543 1500 1500 543

Önk.ál tal nyújtott l akástámogatás 21 0 0 21 160 160 160 160 0

Munkáltató által nyújtott lakástámog atás 500 500 187 500 500 187 11 0 0 11

Önk.if j.kezd eményezések.és pro gra mok valamint támog. 955 0 0 955 855 855 1355 100 100 955 955 1355

Idősügyiön korm.kezdeményezések ,programok valamint tám. 30 0 0 30 226 226 81 226 226 81

Civi l szerveze tek működési támogatása 0 0 0 1610 1640 719 1610 1640 719

Foglalkozást helyettesítő támog-ra jogosultak hosszabn id.fogl. 40817 40817 20505 40817 40817 20505 29 297 29297 1062 3 395 5 3955 1447 2332 2332 1019 8 6000 6000 6 000 41584 41584 19097

Versenyspo rt tevékenység támogatása 10 0 0 10 13 1000 1000 1000 1000 1000 1013

0 0 0 1000 1000 527 1000 1000 527

552 552 356 552 552 356 0 0 0

311554 312616 123269 0 0 0 202498 208393 109457 55179 55179 65542 569231 576188 298268 44814 45252 18103 8143 8143 3367 30040 31790 19350 7239 7239 7381 100295 35211 10017 262220 333853 170427 73932 73932 34000 37561 37561 42954 3966 2186 0 1021 1021 681 569231 576188 306280

Függő,átfutó, kiegyenlítőbevételek,kiadások 4503 5885

316973 318035 125480 262220 333853 170427 202498 208393 109457 55179 55179 65542 836870 915460 475409 201552 205190 92490 50279 50279 23632 95372 97828 56112 10672 10672 8852 100295 102938 44124 262220 333853 170427 73932 73932 34000 37561 37561 43071 3966 2186 0 1021 1021 681 836870 915460 479274

bev ét.ös sz. munka adót terh. jár.és szoc.hozz.j.adó Dologi kiadások Dologi jellegű k iadások Ö S S Z E S E NELMIBTartalékBeruházá sHitel nyúj tás,visszafiz.Intézmé ny finanszírozás

4 Kengye lKözségi Önkormányzat Ön kormányzat

Köztemető fenntartása és működtetése

Város és községga zd.m.n.s.

Önkorm.valamint.kistérs.társ.elszámolás

Út,autópál ya építés

Személyi juttatássajá t bev éte l Intézmény finans zírozás Támogatá sok Támogatás ér ték ű bev

2. NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA

3 .ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.Kengyeli Általános Művelődési Központ Összesen:

2.Óvoda összesen:

Kossuth Lajos Általános Iskola

Mű velődésiHá z

Közművelődési Könyvtár

. MINDÖSSZESEN:/1+2+3+4/

Város és községga zd.m.n.s. piac

Közvilágítás

4. Önkormányzatösszesen:

Finanszírozási műveletek,h itel felvétel

Szabidő sport,(re kreációs sport) tev.és támog .
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Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400.

Tervezett
előirányzat

Módosított
előirányzat Teljesítés

1. Személyi juttatások

35793 35793 16369

1116 1116 551

719 719 359

600 600 371

586 586 120

Egyéb bérrendszer hat.alá tart.norm.jutalma 0 0

1929 1929

0 0

Keresetkiegészítés 400 366

25 25 1

165 165 98

24 24 12

290 290 191

0 0

327 327 195

1964 1964 303

129 129 25

3298 3298 1245

25 25

60 60 30

Részmunkaidőben foglalkoztattottak egyéb bérr.alá tart.saj.jutt. 0 0 145

900 900 450

3090 3090 843

Megbízási díj 0 0 22

150 150

51190 51590 21696

12994 12994 5984

996 996 264

13990 13990 6248

Köztisztviselők alapilletménye

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók

Köztisztviselők illetmény kiegészítése

Köztisztviselők helyettesítési díja

3.számú melléklet

Ezer forintban!

A FELADAT MEGNEVEZÉSE

Polgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett m űködési kiadásainak I.

féléves teljesítése

Köztisztviselők önként. bizt. pénztárba történő befiz.

Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befizetés

Egyéb sajátos juttatások

Köztisztviselők üdülési hozzájárulása

Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttat.

Köztisztviselők jubileumi jutalma
Egyéb bérrendszer hat.alá tart. jubileumi jutalma

Köztisztviselők napi díja

Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és hozzájárulás

Temetési segély

Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/

Helyi önkormányzati képviselők juttatása

Köztisztviselők közlekedési költségtérítése

Köztisztviselők étkezési hozzájárulás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hozzájárulása

Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulás

2. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

Egészségügyi hozzájárulás

Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyezés

Személyi juttatás összesen:

Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó összesen:



12

Gyógyszerbeszerzés 40 40

1060 1060 281

570 570 139

0 0 39

30 30

440 440 21

80 80

0 0 178

200 200 161

1450 1450 788

Internet díj 300 300 282

1250 1250 806

Bérleti és lízingdíjak 422 422 235

1700 1700 575

800 800 293

115 115 53

730 730 622

100 100

Épület karbantartás 300 300

1000 1000 527

Hulladékszállítás 100 100 32

350 350 21

1200 1200 561

3305 3305 1170

Továbbszámlázott szolgáltatás 99

142 142 6

Egyéb különféle dologi kiadások 28

465 465 209

16149 16149 7126

0 0

667 667 515

2766 2766 874

3433 3433 1389

84762 85162 36459

Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó

Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök
Munkaruha beszerzés

Karbantartási anyagok

3. Dologi kiadások

Irodaszer, nyomtatvány

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

Gázenergia szolgáltatás

Villamosenergia szolgáltatás

Víz- és csatornadíjak

Bútor, textília

Egyéb készlet beszerzés

Tisztítószer

Telefondíjak

Vásárolt közszolgáltatás

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

Belföldi kiküldetés

Reprezentáció

Számítógép, sokszorosító eszköz karbantartása

Egyéb gépek, berendezések karbantartása

Postai levél, csomag

Tűzoltókészülékek, kémények ellenőrzése, gázóra hitelesítés

Munkáltató által fizetett SZJA

Különféle adók, egyéb befizetések
Dologi jellegű kiadások összesen:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: /1+2+3+4/

Dologi kiadások összesen:

4. Dologi jellegű kiadások

Kamat kiadás államháztartáson kívülre (folyószámla hitel kamata)
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Kengyel Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete

5083. Kengyel, Szabadság út 10.Telefon:583-400. 4 sz. melléklet

Ezer forintban

Módosított

előirányzat

Teljesítés

saját erő 11034 11034 4802

saját erő 11802 11802 167

saját erő 5074 5074 4129

1875 1875

1250 1250

Jármű beszerzés START munkaprogram

SCB földmunkagép 3500 3500 3500

IVECO kistehergépkocsi 2500 2500 2500

KEOP-6.2.0/A-09-11/ Kerékpártároló építés önrész 526 526

ÉAOP-4.1.2 /A-009-2010-0010 Háziorvosi rendel ő beruházás 27732

Szolgálati lakás konyhabútor vásárlás 124

Napsugár Művészeti Óvoda számítógép vásárlás 117

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 37561 37561 43071

Autóbuszváró felújítás 2 db

Tervezett előirányzat
A FELADAT MEGNEVEZÉSE

ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel Község Napsugár M űvészeti

Óvoda komplex fejlesztése

ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi úthálózat fejlesztése

ÉAOP-5.1.2./C-11 Helyi és kistérségi szint ű rekultiváció (dögkút)

Gyalogátkelőhely építés /Kossúth L. út - 2 db/

Kengyel Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének

2012.évre tervezett beruházásainak I. féléves teljesítése
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II. NAPIREND:
Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetés kiegészítéséről,
módosításáról

Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság az Önkormányzat 2012. évi költségvetés kiegészítéséről, módosításáról
szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta. Az előterjesztésben látszik, hogy az elmúlt
időszakok módosítása a bérkompenzáció, a szociális étkeztetésre elnyert
pályázatok, a könyvtár állományának gyarapításának támogatása, az orvosi rendelő
pályázatának lezárása erre a félévre húzódik át. Az előterjesztést elfogadásra
javasolja a Képviselő- testületnek.

Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy az orvosi rendelő felújítása
tavaly lezárult. Ennek a pályázatnak az előirányzat összege a Váti Nonprofit Kft.-hez
ment, de az Önkormányzat költségvetésében szerepeltetni kellett.
A Művelődési Ház felújítása folyamatban van, ami jó ütemben halad és nagyon szép
lesz. A fennmaradó összegből a bútorok cseréjét tervezik.
A Polgármesteri Hivatalnál a két bejárati ajtó kicserélésre kerül.
A nyáron 102 gyermek szociális étkezését biztosította az Önkormányzat.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdést tett fel: Varga Márta képviselő tag.
A feltett kérdésre Rimóczi Jánosné pénzügyi csoport vezető adott választ, melyet a
kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás:
Varga Márta képviselő véleménye, hogy ha sikerül a Művelődési Házban a székek
lecserélése, a régi székeket meg kellene tartani.

Ezután a polgármester úr javasolja az önkormányzat 2012. évi költségvetés
kiegészítéséről, módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását, melyet
szavazásra bocsájt.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett,
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja.

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

13/2012.(IX.14.) önkormányzati

rendelet

A 8/2012. (V.31) önkormányzati rendelettel módosított 2/2012 (II.24.)önkormányzati

rendelet - az önkormányzat 2012.évi költségvetésére - kiegészítésére, módosítására
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1.§.

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012. (II.24.)

önkormányzati rendelet 1.§./1/ bekezdése a következő b / ponttal egészül ki:

b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a

2012 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 47186 e Ft-tal

megemeli.

Bevételen belül

Központosított támogatások előirányzatát 3319 e Ft-tal

megemeli

Egyéb központi támogatás előirányzatát 3638 e Ft-tal

megemeli

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatás előirányzatát 7684 e Ft-tal

megemeli

Beruházási célú támogatásértékű bevétel előirányzatát 32545 e Ft-tal

megemeli

2. §.

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012. (II.24.)

önkormányzati rendelet 1.§. /2/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a./ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a

személyi juttatások előirányzatát 3638 e Ft-tal

megemeli

3. §.

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.).önkormányzati

rendelet 1.§./4/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki:

b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a

dologi kiadások előirányzatát 706 e Ft-tal

megemeli
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4.§

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati

rendelet 1.§./6/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki:

b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a

pénzeszköz átadás egyéb támogatás kiadások

előirányzatát 2613 e Ft-tal

megemeli

ezen belül:

Társadalmi és szociálpolitikai juttatás

előirányzatát 2613 e Ft-tal

megemeli

5.§

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati

rendelet 1.§./7/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a

beruházási kiadások előirányzatát

32545 e Ft-tal

megemeli

ezen belül:

Orvosi rendelő építési költség 32545 e Ft

6. §.

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati

rendelet 1.§./9/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete

az igazgatási tevékenység működési

kiadásainak előirányzatát 400 e Ft-tal

megemeli

ezen belül:

a,/ Személyi juttatások előirányzatát 400 e Ft-tal

megemeli
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7. §.

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati

rendelet 1.§. a következő /15/ bekezdéssel egészül ki:

/15/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete

felújítási kiadásainak előirányzatát 7684 e Ft-tal

megemeli

ezen belül:

Művelődési Ház felújítása / nyílászárók cseréje,

hőszigetelés, vizesblokk felújítás/ 7684 e Ft

8.§

Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kengyel, 2012. szeptember 13.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra

polgármester jegyző

III. NAPIREND:
Előterjesztés a támogatási igény benyújtásáról az EU Önerő Alap-ra az ÉAOP-
4.1.1./A_2-10-2010-0002 „Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex
fejlesztése” pályázathoz pályázati saját forrás kiegészítésére

Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság a támogatási igény benyújtásáról az EU Önerő Alap-ra az ÉAOP-
4.1.1./A_2-10-2010-0002 „Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex
fejlesztése” pályázathoz pályázati saját forrás kiegészítésére vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta és a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja.

Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető elmondja, a Képviselő-testület 2012. július
23-án megtartott rendkívüli ülésén már megtárgyalta és elfogadta a támogatási igény
benyújtásáról az EU Önerő Alap-ra az ÉAOP-4.1.1./A_2-10-2010-0002 „Kengyel
Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex fejlesztése” pályázathoz pályázati saját
forrás kiegészítésére vonatkozó előterjesztést, de a pályázathoz a határozati részben
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szereplő módon meg kell bontani, ezért kell újból megtárgyalni és elfogadni ezt a
napirendi pontot. A benyújtandó támogatási összeg nem változik.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet

szavazásra bocsájt.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

71/2012.(IX.13.) Kt.

H a t á r o z a t

Támogatási igény benyújtásáról az EU Önerő Alap-ra az ÉAOP-4.1.1./A_2-10-
2010-0002 „Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex fejlesztése”
pályázathoz pályázati saját forrás kiegészítésére

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2012.(VII.23.) Kt.

határozatát hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi határozat lép:

A pályázó neve: Kengyel Községi Önkormányzat

Tervezett fejlesztés: „Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex

Fejlesztése”

A fejlesztés összköltsége:

A.) Az uniós támogatással elismert és elszámolható

költségek alapján számított összes költség 110.340.000 Ft

B.) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költség 14.826.678 Ft

Beruházási költségek összesen: 125.166.678 Ft

A fejlesztés pénzügyi ütemezése és pénzügyi forrásainak összetétele:

Forrás megnevezése Pénzügyi ütemezés

2012. év

A.) UNIÓS támogatással elismert és

elszámolható költség

EU alapokból igényelt forrás 99 306 000 Ft

Az önkormányzat hitellel fedezett saját

forrása 11 034 000 Ft

Összesen: 110 340 000 Ft
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B.) UNIÓS támogatással el nem ismert

beruházási költségek

Az önkormányzat hitellel fedezett saját

forrása 14 826 678 Ft

Beruházás összes költsége: 125 166 678 Ft

Kengyel Községi Önkormányzat a 25.860.678 Ft saját forrást fejlesztési célú hitel

felvételével biztosítja.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4.413.600 Ft összegű

támogatási igényt nyújt be az EU önerő Alapra az ÉAOP-4.1.1./A_2-10-2010-0002

„Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex Fejlesztése” pályázathoz

saját forrás kiegészítésére.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4. Irattár

IV. NAPIREND:
Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd
hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó Önkormányzati
Társulás tulajdonába adott és a Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft-ben
fennálló részüzletrész értékesítéséről

Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a közszolgáltatók
jövő évtől nonprofittá válnak. Az Önkormányzat üzletrésze jelenleg 0,9763 %-os
tulajdoni hányad, az eladást követően 0,0016 % tulajdoni hányaddal rendelkezne és
a szavazati joga, valamint a részvételi joga is megmaradna. Eddig is csak szavazati
joga volt az Önkormányzatnak. Jelen pillanatban a tulajdonrésznek most még van
jelentős piaci értéke. Amennyiben az előterjesztés elfogadása mellett dönt a
Képviselő-testület, a Kft. az üzletrész osztalékát is kifizeti.

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Képviselő- testületnek elfogadásra
javasolja.

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy 2013. évben már nem lesz osztalék,
ha a közszolgáltatás nonprofittá válik.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.
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Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
Kovács Gyula véleménye szerint ennek az előterjesztésnek az elfogadása egy jó
döntés.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet

szavazásra bocsájt.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

72/2012.(IX.13.) Kt.

H a t á r o z a t

A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói
rekultivációjának megvalósítására vonatkozó Önkormányzati Társulás
tulajdonába adott és a Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft-ben fennálló
részüzletrész értékesítéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnok-Abony-Szajol-
Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
megvalósítására vonatkozó Önkormányzati Társulás tulajdonába adott és a
Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft-ben fennálló részüzletrész
értékesítése tárgyában az alábbi határozatot hozza:

1.) A képviselő-testület jelen határozatával dönt arra vonatkozóan, hogy a
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói
rekultivációjának megvalósítására vonatkozó Önkormányzati Társulásban
Kengyel Községi Önkormányzatot megillető 527.000,-Ft névértékű
részüzletrészből 518.000,-Ft névértékű részüzletrészt értékesítésre
felajánlja a társulásban résztvevő önkormányzatok számára. Amennyiben
a társult tagönkormányzatok nem kívánnak élni elővásárlási jogukkal a
képviselő-testület a tulajdonrész megvásárlását felkínálja a Remondis
Szolnok Zrt. részére. A 518.000,- Ft névértékű részüzletrész vételárat a
felek 8.396.629 Ft-ban állapítják meg, amelyet megfelel a 2011. december
29. napján a Társulás és a Remondis Szolnok Zrt. között létre jött üzletrész
adásvétel során alkalmazott vételárnak.

2.) A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert, hogy a
jelen határozatban foglaltak szerint a részüzletrész adásvételére vonatkozó
szerződést Kengyel Községi Önkormányzat nevében kösse meg.

Erről értesülnek:

1.) Remondis Szolnok Zrt. Szolnok
2.) Nagy Szilárd polgármester
3.) Dr. Fekete Nóra jegyző
4.) Társult önkormányzatok



21

V. NAPIREND:
Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2011.(XII.1.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2011.(XII.1.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyalta, az
előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy a törvény módosult azzal, hogy

2012. október 1-jétől nem lehet szabályozni a helyi önkormányzati rendeletben a

haszonállat tartására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a Miniszteri állásfoglalás

szerint a kedvtelésből tartott állattartást sem, ezért az állattartás helyi szabályairól

szóló önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. De vannak olyan

jogszabályok, amiket be kell tartani az állattartó gazdáknak.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag.
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést
feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás:
Varga Márta képviselő véleménye szerint az a cél az állattartás helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével, hogy minél több ember
tartson állatot. Régen is sokan tartottak a faluban állatot.

Bódi Marianna képviselő elmondja, hogy a mai állattartó gazdák nem figyelnek oda a
helyes állattartásra.

Ezután a polgármester úr javasolja az állattartás helyi szabályairól szóló
18/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-
tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsájt.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett,
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja.

Kengyel Községi Önkormányzat
14/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete

Az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. módosításáról szóló 2012. évi XVIII.
tv. 5. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
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1.§

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állattartás helyi szabályairól
szóló 18/2011.(XII.1.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.

2. §

E rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba.

Kengyel, 2012. szeptember 13.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

VI. NAPIREND:
Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony kiegészítésként elmondja, hogy a beszámoló
statisztikai adatokat tartalmaz, az adó ügyben van a legnagyobb mozgás. Az évek
során egyre növekszik az idegen behajtások száma. Megszaporodott az ingatlan
végrehajtáshoz kapcsolódó ügyek száma is. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást
és a szociális juttatásokat egyre többen veszik igénybe. A szabálysértési feladatok
2012. április hónaptól már elkerült, de még mindig vannak, olyan ügyek, amiket az
Önkormányzatnak kell intézni, mivel a szabálysértés elkövetésének időpontja számít.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámoló elfogadását, melyet szavazásra

bocsájt.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

73/2012.(IX.13.) Kt.

H a t á r o z a t

A hatósági ügyintézés törvényességéről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a hatósági ügyintézés törvényességéről szóló beszámolót.
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Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

VII. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő
lemondásról

Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság a Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondásról
szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony kiegészítésként elmondja, hogy a Kengyel 072/8

hrsz-ú külterületi ingatlan osztatlan közös tulajdon, melynek sok tulajdonosa van. Az

ingatlan helyi jelentőségű védett természeti terület, ezért elsősorban az államot, majd

a települési önkormányzatot illeti meg az elővásárlási jog.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet

szavazásra bocsájt.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

74/2012.(IX.13.) Kt.
H a t á r o z a t

A Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás

A Kengyel Községi Önkormányzat a Varga József Kengyel, Bajcsy-Zs út

156. szám alatti lakos tulajdonát képező Kengyel 072/8 hrzs-ú (1,8 AK)

értékesített külterületi ingatlanára az 1996. évi LIII.tv. 68.§ (6) bekezdése

szerint az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Varga és Társa Ügyvédi Iroda Martfű, Móricz Zs út 17.
4. Irattár
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

75/2012.(IX.13.) Kt.

H a t á r o z a t

A Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás

A Kengyel Községi Önkormányzat a Kiss Andrásné Tiszaföldvár, Ókincsem
Fő út 54. szám alatti lakos tulajdonát képező Kengyel 072/8 hrzs-ú (1,52
AK) értékesített külterületi ingatlanára az 1996. évi LIII.tv. 68.§ (6)
bekezdése szerint az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Varga és Társa Ügyvédi Iroda Martfű, Móricz Zs út 17.
4. Irattár

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

76/2012.(IX.13.) Kt.

H a t á r o z a t

A Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás

A Kengyel Községi Önkormányzat a Nagy Józsefné Cserkeszőlő, József A
út 24. szám alatti lakos tulajdonát képező Kengyel 072/8 hrzs-ú (1,99 AK)
értékesített külterületi ingatlanára az 1996. évi LIII.tv. 68.§ (6) bekezdése
szerint az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Varga és Társa Ügyvédi Iroda Martfű, Móricz Zs út 17.
4. Irattár

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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77/2012.(IX.13.) Kt.

H a t á r o z a t

A Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás

A Kengyel Községi Önkormányzat a Balogh Istvánné Martfű, József A út 42,
Bártfai Ottó Kengyel, Felszabadulás út 28, és Bártfai Imre Martfű, Mártírok
útja 7. 3/13 szám alatti lakosok tulajdonát képező Kengyel 072/8 hrzs-ú
összesen (3,44 AK) értékesített külterületi ingatlanára az 1996. évi LIII.tv.
68.§ (6) bekezdése szerint az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Varga és Társa Ügyvédi Iroda Martfű, Móricz Zs út 17.
4. Irattár

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

78/2012.(IX.13.) Kt.

H a t á r o z a t

A Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás

A Kengyel Községi Önkormányzat a Kissné Dóra Éva Törökszentmiklós,
Vásárhelyi Pál út 5 szám alatti lakosok tulajdonát képező Kengyel 072/8
hrzs-ú (1,26 AK) értékesített külterületi ingatlanára az 1996. évi LIII.tv. 68.§
(6) bekezdése szerint az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Varga és Társa Ügyvédi Iroda Martfű, Móricz Zs út 17.
4. Irattár

VIII. NAPIREND:
Előterjesztés a közterület rendjéről a zöldterület fenntartásáról szóló

önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság a közterület rendjéről a zöldterület fenntartásáról szóló rendelet-tervezetet
megtárgyalta, az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő tag.
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést
feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás nem hangzott el.

Ezután a polgármester úr javasolja a közterület rendjéről a zöldterület fenntartásáról
szóló rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett,
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2012. (IX.14.) számú

önkormányzati rendelete

a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő - testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.
§ (1), 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1)
bekezdésében biztosítottak szerint az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Kengyel Község közigazgatási területére terjed ki

a) az épített és természetes környezetre,

b) a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező
tevékenységre ,
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c) valamint azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre terjed ki, akik a környezettel kapcsolatban jogokkal
rendelkeznek, illetve akiket kötelezettségek terhelnek,

d) akik a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező
tevékenységet, környezethasználatot folytatnak.

(2) A rendelet alkalmazásában:

a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésnek megfelelően mindenki használhat
és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat
céljára átadott területrésze – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei
között – közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület
rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.) a közművek elhelyezése.

b) zöldterület: olyan közterületek, melyek szilárd burkolattal ellátatlanok és felületüket
jellemzően zöld növényzetek (fű, bokrok, cserjék, fák) borítják, pl.: parkok, ligetek,
játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, stb.

c) környezetre ártalmas anyag olyan anyag (pl.: veszélyes hulladék, stb.) melynek
hatására környezetkárosodás következik be

d) Ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdoni lapján tulajdonosként feltüntetett
személy(ek), továbbá az ingatlan –akár ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő-
kezelője, használója, haszonélvezője, bérlője.

e) Hangosító berendezés: bármely hangszóró, műsorszóró berendezés.

II. Fejezet

Közterületek tisztántartása

2. §

(1) Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületek kialakításáról,
megszüntetéséről, átalakításáról, fenntartásáról (szervezett, rendszeres
tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, hóakadály-
mentesítéséről, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról,
szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről, a zöldterületek fenntartásáról) az
önkormányzat gondoskodik a rendeletben és más jogszabályokban foglalt
kivételekkel.

(2) Feladata ellátásához szükséges szolgáltatási teendők elvégzése elsősorban a
Polgármesteri Hivatal feladata. Az önkormányzat képviselő-testülete, vagy a
Polgármester jogi személyiséggel rendelkező, vagy nem jogi személy gazdasági
társaságot, egyéni vállalkozót (továbbiakban: Szolgáltató) bízhat meg a feladat
elvégzésével, ha erre költségvetésében keretet biztosít.
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(3) Az ingatlan előtti/melletti járda és terület tisztántartása (gyomtalanítás,
gaztalanítás, fűvágás, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, hulladékmentesítés) az
ingatlantulajdonos (kezelője, használója) kötelessége az 1/1986. ÉVM – EüM
együttes rendeletnek megfelelően. A tisztántartási kötelezettség kiterjed a járda és a
közút (földút) széléig terjedő területre különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető,
szikkasztó és egyéb árokra és annak műtárgyaira (áteresz, bejáró) is. Saroktelek
tulajdonosa (kezelője, használója) köteles valamennyi homlokzat előtt a közterülettel
érintett és az átjárókban lévő járdát tisztántartani. Intézmények, kereskedelmi és
vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt tisztán kell
tartani függetlenül attól, hogy a hulladék üzleti tevékenységből származik-e. Ez a
kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos
feladatokra is.

(4) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát le kell takarítani, a szükségeshez
képest naponta többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló szóróanyagot (homok,
faforgács, fűrészpor, kőporliszt, hamu, murva, kálcium-klorid, zeolit, pétisó) kell
használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot
(samot) és nátrium-kloridot (konyhasót) használni nem szabad. A szóróanyag
beszerzéséről az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodni. A járda síkosság-
mentesítését úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

(5) A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést okozó
feladata.

(6) A közterületen kárt okozókat kártérítési kötelezettség terheli.

(7) A közterületi szemétgyűjtő edényzetből hulladékot kiönteni, szétszórni tilos.
Szemetelni tilos.

(8) Tilos működésképtelen, forgalomból kivont vagy forgalomban lévő valamennyi
típusú gépjárművet –kivétel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdésének a) pontjában megjelölt M1
járműkategóriába tartozó személygépkocsik-, mezőgazdasági gépet, munkagépet
közterületen tárolni, különösen az utak, járdák mentén szilárd burkolattal le nem
fedett zöldterületen - függetlenül a növényzet állapotától-, valamint kijelölt parkoló
helyeken. Tárolásnak tekinthető a 2 óránál hosszabb ideig tartó várakozás.
Amennyiben a tulajdonos/üzembentartó a felszólítás ellenére nem távolítja el a
közterületről a szabálytalanul tárolt gépjárművet, mezőgazdasági gépet,
munkagépet, a Polgármesteri Hivatal szabálysértési feljelentést tesz a
tulajdonos/üzembentartó ellen.

(9) Közterületen, zöldterületen - rendeltetésétől eltérően - munkálatokat csak
engedéllyel szabad végezni a fenntartóval való egyeztetés után. Az
engedélykérelemnek tartalmaznia kell:

a) a munkavégzés célját és jellegét,

b) a munka pontos helyét és idejét,
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c) az igénybe vett terület nagyságát,

d) az érintett növényzet (fű, cserje, fa , virág) fajtáját, nagyságát, számát,

e) a helyreállítás módját, határidejét,

f) a munkavégző, illetve a felelős megnevezését.

(10) Halasztást nem tűrő, sürgős esetben (csőtörés, stb.) a munkálatok előzetese
engedély nélkül is elvégezhetők, de a munkálatokat végző utólagos - legkésőbb egy
munkanapon belül történő - bejelentési kötelezettséggel tartozik, az egyidejű
helyreállítási kötelezettséggel együtt.

(11) Aki a közterület állapotát valamely engedélyezett, vagy nem engedélyezett
tevékenységével összefüggésben ideiglenesen megváltoztatja, köteles a
tevékenysége befejezését követő 30 napon belül az eredeti állapotot helyreállítani.

(12) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (építkezés előtti területen)
az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. Beruházások esetén a
birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt
követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa
elfoglalt terület tisztántartásáról.

(13) Közterületen építési, bontási anyagot a Polgármester által kiadott közterület-
használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon
és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak
olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.

(14) Amennyiben közterületen bármilyen úttest, járda felbontás során építési
törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb 48 órán
belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek kell elszállítani, és a
közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.

(15) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, egyéb hulladékot) csak olyan
módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne
keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés
előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról
gondoskodni.

(16) Ha bármilyen szállítmány fel vagy lerakásánál, a köz vagy magánterület
szennyeződik a szennyeződés előidézőjének azt a fel vagy lerakás elvégzése után
azonnal meg kell tisztítani.
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III. Fejezet

A települési zöldfelület védelme

Az ingatlan aktív zöldterületének ápolása

3. §

(1) A nem közterületnek számító ingatlan tulajdonosa, tényleges használó
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles a telek aktív zöldterületét megművelni,
rendben tartani, gyomtól, gaztól, hulladéktól, roncs gépjárművektől, használhatatlan
gépi alkatrészektől megtisztítani.

(2) A tulajdonos kötelessége különösen az elő-, oldal- és hátsókertben a járda, illetve
a szomszédos telek mellett növő, kórokozók és kártevők megtelepedésére alkalmas
gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágaknak és bokroknak a gyalogosközlekedés
zavartalanságát biztosító nyesése úgy, hogy a telek homlokvonalától és járda úttest
felőli széle között legalább másfél méter távolság maradjon a gyalogos közlekedés
számára.

(3) Az úttesten közlekedők számára a keresztező út forgalmára megfelelő belátást
biztosító zöldterület (belátási háromszöget) közterületen való kialakítása és
fenntartása a Polgármesteri Hivatal kötelessége.

(4) Két szomszédos terület, épület közötti kiépített szilárdburkolatú úttal, járdával el
nem látott közforgalmi területsáv (földút) esetében a tisztántartási kötelezettség
(kaszálás) a területsáv felezővonaláig a tulajdonosok feladata.

4. §

A zöldterület fenntartása

Belterületi közterületen és önkormányzati tulajdonú zöldterületen fák kivágását és
ültetését, fákon, vagy a cserjéken, bokrokon alakító metszés elvégzését az
Önkormányzat vagy Jegyző által megbízott Szolgáltató, illetve a Polgármesteri
Hivatal, továbbá az engedéllyel rendelkező ingatlantulajdonos végezheti. A
megbízott Szolgáltatónak rendelkeznie kell a zöldterületek tervezéséhez,
kialakításához, megszüntetéséhez, átalakításához szükséges államilag elismert
szakképzettséggel rendelkező alkalmazottal, megfelelő eszközparkkal, munkaerővel.

Zöldterület használata és védelme

5. §

(1).Zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a
rendeltetésüknek megfelelő célra és módon állaguk sérelme nélkül - mindenki
ingyenesen használhatja mások nyugalmát nem zavaró módon. Az esetleges időbeni
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korlátozásról önkormányzati tulajdonú zöldterületek esetén a Polgármester, egyéb
esetben pedig a tulajdonos jogosult rendelkezni.

(2).Rendeltetéstől eltérő szükséges ideiglenes használatot (többek között előadás,
vásár, majális, kutyák és más kedvtelésből tartott állatok kiállítása) a Polgármester
engedélyezi közterület-használati engedély kiadásával és azzal a kikötéssel, hogy a
kérelmező köteles biztosítani a zöldterület megóvását, helyreállítását és az esetleg
keletkező kárt megtéríteni, használat során keletkezett szennyeződést eltakarítani.

(3) Járművel vagy gyalogosan közlekedni, parkolni a zöldterületnek csak arra kijelölt
részein szabad. A zöldterület egyéb részein járművel – kivéve a mozgáskorlátozottak
különleges járművét és a parkfenntartó járművét – megállni, ráhajtani, közlekedni,
várakozni, parkolni, járműveket javítani és tisztítani tilos.

(4) A zöldterületen tilos a virágok, növények szedése, csonkítása, a lekaszált fű,
vágott lomb, a letört, vagy elszáradt gallyak, rőzse, gyökerek, föld és egyéb anyagok
eltulajdonítása. Tilos közparkokban, játszó- és sportterületen:

a) a köztárgyak, rongálása,

b) a virágok, és egyéb növények virágzatának és a termésének szedése és
eltulajdonítása, a fás szárú növények kivágása, ágainak letörése, levágása

c) berendezési tárgyak (padok, játszóeszközök) elmozdítása, rongálása,

d) zöldterületi berendezések, tárgyak felületének, a fák törzsének hirdetések céljából
történő használata,

e) a tűzrakás, tűzgyújtás,

f) a legeltetés.

(5).A játszóterek játék felszereléseit csak 14 éven aluli gyermekek használhatják, 6
éven aluli gyermekek a játszótereken csak felnőtt személy felügyeletével
tartózkodhatnak.

(6) A zöldterületre az utcai zöldsávok kivételével kutyát valamint más állatot - kivéve
a vakvezető ebet és rendőrkutyát -, bevinni még átjárás céljából, pórázon vezetve
sem szabad a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. Kutyát csak pórázon, harapós
vagy támadó kutyákat ezenfelül szájkosárral ellátva szabad bevinni egyéb
zöldterületre, úgy hogy azok mások testi épségét ne veszélyeztessék és ijedelmet ne
okozzanak. Zöldterületeken ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb
sétáltatója haladéktalanul köteles gondoskodni, ezen szennyeződés az utcai
hulladékgyűjtő tartályba gyűjtőtasakban elhelyezhető.

(7) Zöldterületek más célú használata esetében a használó kötelezhető a növényzet
megfelelő védelmére az alábbiak szerint:

a) a növényzet előzetes áttelepítésére, illetőleg annak azonos értékű növényzettel
történő pótlására a tevékenység befejezését követő egy éven belül,

b) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékének, illetőleg azok
áttelepítésének (le és felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit megtéríteni.
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Fa és növénytelepítés, fakivágás

6. §

(1) A nem közterületnek számító ingatlanon a következő legkisebb ültetési és
telepítési távolságokat kell megtartani a közvetlenül szomszédos ingatlan határától:

 Szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor
(élő sövény) esetében 0.50 méter,

 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,00
méter,

 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és
egyéb bokor (élő sövény) esetében 1,50 méter.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott távolságokat a rendelet hatályba lépése után
telepített, kiültetett növényzet esetében kell alkalmazni. Az ingatlantulajdonos
kötelezhető a rendelet hatályba lépése előtt telepített növényzet az (1) bekezdésben
rögzített magasságokra történő visszametszésére, ha az a növényzet pusztulásához
nem vezet.

7. §

(1) A közterületen kivágott fás szárú növényt – a Polgármesteri Hivatal engedélye
alapján pótoltatni kell, biztosítva a zöldterület esztétikai képének megtartását, a
zöldfelületi egyensúly biztosítását. A pótlási kötelezettséget a tevékenység
befejezésétől számított egy éven belül ültetési időszakban kell teljesíteni.

(2) A fás szárú növény engedély nélküli kivágása miatt a Polgármesteri Hivatal kéri
az okozott kár megtérítését, amelynek összege megegyezik a fa pótlására, a
Polgármesteri Hivatal által vásárolt fás szárú növény számlaértékével.

(3) A nem közterületi ingatlanon belül lévő fák kivágását nem kell bejelenteni.

(4) Kidőlt, vihar következtében balesetveszélyessé vált - és emiatt azonnali
beavatkozást igénylő – fás szárú növény esetében az eltávolítást el kell rendelni és a
pótlás tekintetében az (1) bekezdés szerint kell eljárni.

(5) A Polgármesteri Hivatal vagy általa megbízott szolgáltatón kívül más személy
közterületen csak engedéllyel telepíthet fás szárú növényt. A telepítendő fás szárú
növény fajtájának meghatározása a Polgármesteri Hivatal feladata. A közterületre
telepített -ingatlantulajdonos által elültetett- fa nem képezi saját tulajdonát.
Elektromos légvezeték alá kizárólag gömb koronájú fafaj telepíthető.

(6) Tilos a fás szárú növények csonkolása, vagy a fatörzsön lévő valamennyi oldalág
eltávolítása, kivéve, ha azt a fa fajtája vagy egyéb fontos érdek (villamosvezeték
közelsége) szükségessé teszi. Amennyiben a csonkolás a közút védelme,
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kommunikációs és villamosvezeték zavartalan működése érdekében elkerülhetetlen,
a munkát a közműtulajdonos a Jegyzőnek történő előzetes bejelentés után végezheti
el.

IV. Fejezet

Levegőtisztaság védelem

A parlagfű, illetve egyéb allergén növényirtás szabályai

8. §

(1) Kengyel Község közigazgatási területén az ingatlantulajdonosok ingatlanjukat
kötelesek egész évben a virágzó allergiakeltő növényektől, különösen a parlagfűtől
mentesen tartani.

(2) A területen található allergén növények irtását a lehetséges eszközök
(mechanikus, engedélyezett vegyszeres készítmények) felhasználásával kell
elvégezni.

Porképző anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

9. §

(1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port
terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.

(2) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy
a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek
végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell
biztosítani.

(3) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében, a
lakóterületek mellett haladó útszakaszok mentén - figyelembe véve a légvezetékek
és a földbe húzódó vezetékek nyomvonalát - a védő növénysáv telepítésére
vonatkozó javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell
arra, hogy a védő növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben
kerüljön sor.

(4) Olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti
vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen
elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.
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V. Fejezet
Víz- és talajvédelem

10. §

(1) Csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres) vizet bevezetni
tilos.

(2) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről,
illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes
bejelentés alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a csapadékvíz elvezető és szikkasztó árkot
tisztántartani. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (levágott
füvet, gazt, hulladékot, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot, stb.) a csapadékvíz elvezető árokba szórni, beleönteni, belepréselni vagy
bevezetni tilos.

(4) Tilos a csapadékvízbe, csapadékcsatornába háztartási folyékony hulladékot
vezetni. Tilos a csapadékvíz szennyvízcsatornába vezetése.

(5) Nyílt vízfolyások mentén tilos robbanómotoros szivattyút úgy üzemeltetni, hogy
valamilyen módon szennyezhesse a vízkészletet.

(6) Élő vízfolyásba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet
levezetni, partjait hulladék lerakásával beszennyezni tilos.

(7) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni
kell arra, hogy a földfelszín legalább füvesített legyen és ne vízzáró (betonozott,
aszfaltozott) módon kerüljön lefedésre.

(8) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület
keletkezik, annak egyéb jogszabályban meghatározott kötelezettségein túl a roncsolt
földterület rendezéséről gondoskodni kell.

(9) Lakóházak, intézmények, üzemek építésénél az építkezés megkezdése előtt
gondoskodni kell a termőföld védelméről, attól függetlenül, hogy kinek a tulajdona. A
termőföldet lehetőleg a kitermelés helyén vagy annak közelében kell felhasználni.

(10) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan
tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházakhoz tartozó udvarban
ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy szennyeződés ne keletkezzen.
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(11) A komposzt előállítási technológia szerint a komposztra helyezett rétegeket
minden esetben takarni kell legalább 5 cm vastag földréteggel. Ennek hiányában a
komposzt domb teljes területét fekete fóliával kell letakarni. A komposzt domb köré
övárkot kell kialakítani a csurgalékvíz elvezetésére.

VI. Fejezet

Zaj- és rezgésvédelem

11. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés közterületen történő
működtetéséhez, élőzene szolgáltatáshoz engedély szükséges.

(2) Az engedély iránti kérelmet a berendezés tulajdonosának, üzemeltetőjének a
tevékenységet megelőzően legalább 8 nappal kell benyújtania. A kérelemben meg
kell jelölni az adott tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontját,
valamint a zajkeltés módját.

(3) Utcai zenélést végezhetnek a település hangulatához igazodó rendezvényekhez,
eseményekhez kötődő vagy spontán szerveződő zenészcsoportok, zenészek.

(4) A község belterületén tilos zajt keltő munkák (fűnyíró gép, betonkeverő,
fűrészgép, egyéb) végzése 21.00 - 06.00 óra között, kivéve a közüzemi szolgáltatók
hibaelhárításait. 24.00 – 04.00 óra között tilos dízelüzemű tehergépjárművek
motorjainak melegítése, indítása a nem kijelölt telephelyen, belterületen nyílt téren.

VII. FEJEZET

Záró rendelkezések

12. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Ezzel egy időben a település környezetvédelméről, a környezet rendjének és
tisztaságának kialakításáról, fenntartásáról, védelméről szóló 11/2006.(IX.1.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) E rendelet szabályait a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

Kengyel, 2012. szeptember 13.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
Polgármester jegyző
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IX. NAPIREND:
Előterjesztés a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. és Kengyel
Községi Önkormányzat között kötendő viziközmű ingatlan és ingó vagyon
átruházási szerződés tervezetek elfogadásáról

Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, október 1-ig meg kell
küldeni a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. részére a határozat
kivonatokat.

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy a Képviselő-testület tudja, hogy létre
jött egy Holding Társaság több önkormányzat csatlakozásával, 2013. évtől az ivóvíz
biztosítására. A Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft.-vel a szerződést fel
kell bontani és egy új szerződést kell kötni a Holding Társasággal. Amennyiben a
Képviselő-testület az előterjesztést elfogadja, úgy az Önkormányzat visszaveszi a
Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft.-nél bérben lévő ingó és ingatlan
vagyonát, majd jövő év januártól az új Gazdasági Társasággal az üzemeltetésre egy
új bérleti szerződést kell kötni. A törvény úgy rendelkezik, hogy az ÁFÁ-t az ingatlan
vagyon esetében nem kell megfizetni, ha visszakerül az önkormányzat tulajdonába,
de az ingó vagyonnál meg kell fizetni.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdést tettek fel: Bódi Marianna, Kozák Ferencné és Kovács Gyula képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Rimóczi Jánosné pénzügyi
csoport vezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület
egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás:
Kovács Gyula véleménye szerint a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft.-
nek oda adott ingó és ingatlan vagyonok használódtak, ezért az Önkormányzatnak
visszaadott tulajdonait meg kellene nézni.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet

szavazásra bocsájt.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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79/2012.(IX.13.) Kt.

H a t á r o z a t

A Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. és Kengyel Községi
Önkormányzat között kötendő viziközmű ingatlan vagyon átruházási szerződés
tervezet elfogadásáról

1. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében Kengyel
Községi Önkormányzat elfogadja a Törökszentmiklós Térségi Víz-
Csatornamű Kft. és Kengyel Községi Önkormányzat között kötendő víziközmű
ingatlan vagyon átruházási szerződés tervezetet.

2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy
Szilárd polgármestert a vagyonátruházásról szóló szerződés aláírására.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft.
4. Irattár
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Melléklet a 79/2012.(IX.13.) Kt. sz. határozathoz

Megállapodás tervezet ingatlan térítésmentes átruházásáról,

amely létrejött egyrészről
Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. (5200 Törökszentmiklós, Táncsics
M. út 42/a.; adószáma: 11274139-2-16, cégjegyzékszám: 16-09-003573, KSH:
……….…………………….., képviseli: Csűrös Krisztián ügyvezető) – mint tulajdonjog
átruházó (a továbbiakban: Kft.),
másrészről
Kengyel Községi Önkormányzat (5083 Kengyel, Szabadság út 10., adószám:
15732994-2-16, KSH: számjel: …………………..………….. képviseli: Nagy Szilárd
polgármester) – mint tulajdonjog elfogadó (a továbbiakban: Önkormányzat)
között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:

Preambulum:

A felek megállapítják, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv.
(Vktv.):

- 2.§. 20. pontja szerint:

20. víziközmű: olyan közcélú vízilétesítmény, amely

a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az
ívóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést,
-tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást,
mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy

b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a
csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről
történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz
hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

- 6.§. (1) bekezdése szerint víziközmű kizárólag az állam és települési
önkormányzat tulajdonába tartozhat.

- 79.§. (2) bekezdése szerint a 79.§. (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó
gazdálkodó szervezet, amely eszközei között sajátjaként víziközművet, vagy
víziközmű létrehozására irányuló beruházást tart nyilván, az ellátásért
felelőssel azok ellátásért felelős részére történő átruházásáról 2013. október
31-ig - a polgári jog általános szabályai szerint - írásban megállapodik.
Szerződő felek az átruházást legkésőbb 2013. december 31. napjáig
kötelesek megvalósítani.

Ugyanezen jogszabályhely (4) bekezdése szerint, ha a felek az (1)-(3)
bekezdésben foglaltak tekintetében térítésmentes átruházásról állapodnak
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meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó
szempontjából közcélú adománynak, a társasági adó szempontjából a
víziközmű-szolgáltatást végző vállalkozási, bevételszerző tevékenységével
összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül.

A felek a Vktv. utalt rendelkezései fegyelembe vételével az alábbi megállapodást
kötik:

1. A felek rögzítik, hogy a Kft. kizárólagos tulajdonát képezik az alábbi,
víziközműnek minősülő ingatlanok:

a)…………………………………………………….………….(megnevezés érték)

b)………………………………………………………….…….

……………………………………………………………….

2. A felek megállapodnak, hogy a Kft. az 1. pontban írt ingatlanok tulajdonjogát
ingyenesen (térítésmentesen) átruházza az Önkormányzat részére, az
Önkormányzat pedig az 1. pontban írt ingatlanok tulajdonjogát elfogadja. A
felek tudomásul veszik, hogy az ingatlanok tulajdonjogát az Önkormányzat az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel szerzi meg.

3. Az 1. pontban írt ingatlanok birtokba adása legkésőbb 2012.
……………………… napjáig, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével történik
meg.

4. A Kft. ezennel minden további feltétel támasztása nélkül, véglegesen és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban meghatározott
ingatlanokra vonatkozóan az Önkormányzat tulajdonjoga, térítésmentes
átruházás jogcímén, 1/1 tulajdoni arányban az ingatlan- nyilvántartásba
bejegyzésre, s ezzel egyidejűleg a Kft. tulajdonjoga törlésre kerüljön.

5. A Kft. szavatossággal tartozik az 1. pontban írt ingatlanok per-, teher- és
igénymentességéért.

6. A felek rögzítik, hogy a Kft. jogi személyiséggel bíró gazdasági társaság, míg
az Önkormányzat az 1990. évi LXV. tv. szerint létrehozott önkormányzat, a
felek kijelentik, hogy elidegenítési, tulajdonszerzési képességük korlátozva
nincs.

7. A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az Itv. 5.§. (1) bek. b) pontja alapján
teljes személyes illetékmentességben részesül.

8. A felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás elkészítésével és
ellenjegyzésével, valamint a jelen megállapodással kapcsolatos ingatlan-
nyilvántartási eljárásban történő képviselettel megbízzák és meghatalmazzák
a Molnár és Tóth Ügyvédi Irodát (6721 Szeged, József A. sgt. 4., eljáró
ügyvéd: Dr. Mészáros Gábor).

9. A Kft. képviselője kijelenti, hogy rendelkezik az 1. pontban írt inatlanok
elidegenítéséhez, a jelen megállapodás aláírásához szükséges
felhatalmazással. A jelen megállapodás megkötésére, az 1. pontban írt
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ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átruházására a …../2011.(………)
számú taggyűlési határozat értelmében került sor.

Az Önkormányzat képviselője kijelenti, hogy rendelkezik az 1. pontban írt
ingatlanok megszerzéséhez, a jelen megállapodás aláírásához szükséges
felhatalmazással. A jelen megállapodás megkötésére, az 1. pontban írt
ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes elfogadására a 79/2012.(IX.13.)
számú Képviselő-testületi határozat értelmében került sor.

10.A jelen megállapodásra a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

Szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták.

Kengyel, 2012. …………………

…………………………………………………… …………………………………….
Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. Kengyel Községi Önkormányzat

Tulajdonjog átruházó Tulajdonjog elfogadó

A jelen megállapodást készítettem és 2012. …………….napján ellenjegyzem:
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

80/2012.(IX.13.) Kt.

H a t á r o z a t

A Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. és Kengyel Községi

Önkormányzat között kötendő víziközmű ingó vagyon átruházási szerződés

tervezet elfogadásáról

1. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében Kengyel
Községi Önkormányzat elfogadja a Törökszentmiklós Térségi Víz-
Csatornamű Kft. és Kengyel Községi Önkormányzat között kötendő víziközmű
ingó vagyon átruházási szerződés tervezetet.

2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy
Szilárd polgármestert a vagyonátruházásról szóló szerződés aláírására.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft.
4. Irattár
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Melléklet a 80/2012.(IX.13.) Kt. sz. határozathoz

Megállapodás tervezet ingó vagyon térítésmentes átruházásáról,

amely létrejött egyrészről
Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. (5200 Törökszentmiklós, Táncsics
M. út 42/a.; adószáma: 11274139-2-16, cégjegyzékszám: 16-09-003573, KSH:
……….…………………….., képviseli: Csűrös Krisztián ügyvezető) – mint tulajdonjog
átruházó (a továbbiakban: Kft.),
másrészről
Kengyel Községi Önkormányzat (5083 Kengyel, Szabadság út 10., adószám:
15732994-2-16, KSH: számjel: …………………..………….. képviseli: Nagy Szilárd
polgármester) – mint tulajdonjog elfogadó (a továbbiakban: Önkormányzat)
között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:

Preambulum:

A felek megállapítják, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv.
(Vktv.):

- 2.§. 20. pontja szerint:

20. víziközmű: olyan közcélú vízilétesítmény, amely

a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az
ívóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést,
-tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást,
mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy

b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a
csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről
történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz
hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

- 6.§. (1) bekezdése szerint víziközmű kizárólag az állam és települési
önkormányzat tulajdonába tartozhat.

- 79.§. (2) bekezdése szerint a 79.§. (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó
gazdálkodó szervezet, amely eszközei között sajátjaként víziközművet, vagy
víziközmű létrehozására irányuló beruházást tart nyilván, az ellátásért
felelőssel azok ellátásért felelős részére történő átruházásáról 2013. október
31-ig - a polgári jog általános szabályai szerint - írásban megállapodik.
Szerződő felek az átruházást legkésőbb 2013. december 31. napjáig
kötelesek megvalósítani.

Ugyanezen jogszabályhely (4) bekezdése szerint, ha a felek az (1)-(3)
bekezdésben foglaltak tekintetében térítésmentes átruházásról állapodnak
meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó
szempontjából közcélú adománynak, a társasági adó szempontjából a
víziközmű-szolgáltatást végző vállalkozási, bevételszerző tevékenységével
összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül.
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A felek a Vktv. utalt rendelkezései fegyelembe vételével az alábbi megállapodást
kötik:

1. A felek rögzítik, hogy a Kft. kizárólagos tulajdonát képezik a jelen szerződés 1.
sz. mellékletében rögzített, víziközműnek minősülő ingóságok (a
továbbiakban: Ingóságok).

2. A felek megállapodnak, hogy a Kft. az Ingóságok tulajdonjogát ingyenesen
(térítésmentesen) átruházza az Önkormányzat részére, az Önkormányzat
pedig az Ingóságok tulajdonjogát elfogadja.

3. Az Ingóságok birtokba adása legkésőbb 2012. ……………………… napjáig,
átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével történik meg.

4. A Kft. szavatossággal tartozik az Ingóságok per-, teher- és
igénymentességéért.

5. A felek rögzítik, hogy a Kft. jogi személyiséggel bíró gazdasági társaság, míg
az Önkormányzat az 1990. évi LXV. tv. szerint létrehozott önkormányzat, a
felek kijelentik, hogy elidegenítési, tulajdonszerzési képességük korlátozva
nincs.

6. A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az Itv. 5.§. (1) bek. b) pontja alapján
teljes személyes illetékmentességben részesül.

7. A felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás elkészítésével és
ellenjegyzésével, megbízzák és meghatalmazzák a Molnár és Tóth Ügyvédi
Irodát (6721 Szeged, József A. sgt. 4., eljáró ügyvéd: Dr. Mészáros Gábor).

8. A Kft. képviselője kijelenti, hogy rendelkezik az Ingóságok elidegenítéséhez a
jelen megállapodás aláírásához szükséges felhatalmazással. A jelen
megállapodás megkötésére, az Ingóságok tulajdonjogának térítésmentes
átruházására a …../2011.(………) számú taggyűlési határozat értelmében
került sor.

Az Önkormányzat képviselője kijelenti, hogy rendelkezik az Ingóságok
megszerzéséhez, a jelen megállapodás aláírásához szükséges
felhatalmazással. A jelen megállapodás megkötésére, az Ingóságok
tulajdonjogának térítésmentes elfogadására a 80/2012.(IX.13.) számú
Képviselő-testületi határozat értelmében került sor.

9. A jelen megállapodásra a Ptk. szabályait kell alkalmazni. Az 1. sz. melléklet a
jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

Szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt
alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták.

Kengyel, 2012……………………

…………………………………………………… …………………………………….
Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. Kengyel Községi Önkormányzat

Tulajdonjog átruházó Tulajdonjog elfogadó

A jelen megállapodást készítettem és 2012. …………….napján ellenjegyzem:
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Napirendek előtt feltett kérdésekre, javaslatokra Nagy Szilárd polgármester ad
választ:

Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edények
megfelelő használatának megfelelő tájékoztatásáról a Remondis Kétpó Kft.
igazgatójától kér segítséget. A Szolnokról 17.55-kor induló vonat
visszaállításának érdekében a MÁV Szegedi Területi Igazgatóságot keresi fel.

Nagy Szilárd polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését berekeszti. A 10.
napirendi pont zárt ülés keretében folytatódik.

Kmf.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző


