
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-
én megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza, kisterme

Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Németh Lajos, Varga Márta és
Kovács Gyula testületi tagok.

Bejelentéssel van távol: Csabainé Bártfai Margit testületi tag.

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
megválasztott testületi tagok közül 1 fő hiányzik, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.

A polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, továbbá
javasolja, hogy a 2. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-
testület.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a fenti
napirendekre tett javaslatokat, valamint a 2. napirend zárt üléssé nyilvánítását.

A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat az ülés előtt mindenki megkapta.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal,
egyöntetűen az alábbi határozatot hozta.
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H a t á r o z a t

A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett

javaslatot e l f o g a d j a .

A 2. napirendi pontot a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§

(4) a.) pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja.

I. NAPIREND:

Előterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. §
(24) bekezdés ab) pontja alapján meghozott döntésről /írásban/

Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)



Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 2012.
szeptember 28-án a Képviselő-testület a Kengyel Községi Önkormányzat
fenntartásában működő közoktatási intézmény kötelezettségével kapcsolatos
szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt a szándéknyilatkozatot
tette, hogy az Nkt. 74§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését a következő
naptári évben kezdődő tanévtől nem képes vállalni.
A kérelem be lett nyújtva és az a döntés született, hogy a Kengyel Községi

Önkormányzatnak havi 1462 ezer Ft hozzájárulást kell fizetnie az intézmény

működtetéséhez 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra.

A mai rendkívüli ülés oka, hogy amennyiben az önkormányzat elfogadja a

megállapított hozzájárulás mértékét, akkor a döntést a kézhezvételtől számítva 9

napon belül meg kell küldeni MÁK-hoz.

Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető elmondja, amikor az a döntés született,
hogy megpróbáljuk átadni az közoktatási intézmény működtetését átadni az
államnak akkor sok táblázatot töltöttek ki amiben, több számítást kellett elvégezni,
ahol kalkulálni kellett a 2013. évi várható kiadásokat is, melyben az
intézményműködtetésénél a 2011. évi szintet vették alapul.

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

Kérdést tett fel: Varga Márta, Kozák Ferencné, Bódi Marianna és Kovács Gyula
képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Németh Lajos iskola
igazgató adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület elfogadott.

Hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő, 1 nemleges szavazattal
és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
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H a t á r o z a t

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés
ab) pontja alapján meghozott döntésről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját
és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami
intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon
működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.



A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert, hogy a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a tárgyalásokat lefolytassa és a
megállapodást aláírja.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester

2. Dr. Fekete Nóra jegyző

3. MÁK Területi Igazgatóság

4. Irattár

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2. napirendi pontja zárt ülés
keretében folytatódik.

III. NAPIREND:

Előterjesztés a polgármester jutalmazásáról/írásban/

Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Nagy Szilárd polgármester személyes érintettség véget a napirend levezetését
Kozák Ferencné alpolgármester asszonynak átadja.

Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem történt.

Kozák Ferencné alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék
fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután alpolgármester asszony, szavazásra bocsátja a polgármester jutalmazásáról
szóló előterjesztést.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal és 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

113/2012.(XII.10.) Kt.
H a t á r o z a t

A polgármester jutalmazásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete polgármesteri tisztség

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

szóló 1994. évi LXIV. tv. 4/A §-a alapján Nagy Szilárd polgármesternek a



2011. és a 2012. évben végzett eredményes munkája elismeréseként egy

havi illetményének megfelelő pénzjutalmat adományoz a 2012. évi

bérmegtakarítás terhére.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester

jutalmának kifizetéséről.

Határidő: 2012. december 20.

Felelős. Dr. Fekete Nóra jegyző

Erről értesül:

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

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

Kmf.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző


