
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én
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. Botka János Hunor Törökszentmiklós Járási Hivatal vezetője
Klárik Aranka a TTTKT KSZSZK igazgatója
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa
Oravecz Mihály pénzügyi bizottság tagja
Dr. Konrád Ede állatorvos,
valamint a lakosság köréből 1 fő.

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.

Kozák Ferencné:
 Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2012. évi köznevelési törvény 67. § (2)

bekezdése előírta, hogy közintézmény vezetője nem lehet Képviselő-tag
2013. január 1-től. Ezt a rendelkezést a parlamentben felülvizsgálták a 2012.
december 22-i ülésen, melyet módosítottak. A 67.§ (2) bekezdés a 2014. évi
általános önkormányzati választások napján lép hatályba.

 Kengyelen működik a Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány.
Tudomása szerint a kuratóriumnak két tagja nem látogatja az üléseket, nem
vesz részt a munkában. Szeretné, ha felülvizsgálnák ezt az ügyet,
amennyiben valóban ez így van, ezt meg kellene oldani.

 Elmondja, hogy a Napsugár Művészeti Óvoda hamaros felépül. Itt 5 csoport
lesz elhelyezve, ahova kb. 110 kisgyermek fog járni, ezért az udvart
megszeretnék bővíteni. Kérdése, hogy Dr. Konrád Ede állatorvos tudna-e az
óvoda részére felajánlani az önkormányzati szolgálati lakás udvarából.

Németh Lajos:
 Elmondja, hogy az általános iskola melletti buszmegállónál nincs közvilágítás.

Este nagyon rossz a látási viszonyok és elég félelmetes a várakozás is, ezért
szeretné kérni ennek a megoldását.

Varga Márta
 Javasolja, hogy a kengyeli vasútállomáson lévő két üres lakásból lehetne

kialakítani egy kerékpártárolót.

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



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

 2012. december 17 – én részt vett az Őszirózsa Nyugdíjasklub évzáró
ünnepségén.

 December 19 – én a Törökszentmiklósi VCSM évzáró taggyűlésén képviselte
településünket.

 December 20 – án a Belügyminisztériumban tárgyalt jegyző asszonnyal a
Start munkaprogram újabb pályázatával kapcsolatban .

 2013. január 4 – én részt vett Török Csaba polgármester Úr temetésén az
örményesi köztemetőben.

 Január 7 – én a Remondis Kétpó Kft–vel egyeztetett az idei díjakról és az
esetlegesen felmerülő téli úttisztítással kapcsolatban.

 Január 9 – én Tóthné Kispál Tünde igazgatóasszonnyal beszélte meg a
Kossuth Lajos Általános Iskola és az önkormányzat együttműködését az
átalakításra való tekintettel.

 Január 15 – én a Törökszentmiklósi Járási Hivatalban dr. Kállai Mária
kormánymegbízott asszony köszöntötte a járáshoz tartozó hét település
vezetőit és bemutatta a hivatal munkatársait.

 Január 16 – án óvodabejáráson vett részt a kivitelező vállalkozóval.
 Január 18 – án Tiszatenyőn a közbeszerzésre jelentkező vállalkozók

tarthattak helyszíni szemlét a szennyvízhálózat kapcsán. A szemlén két
vállalkozó vett részt.

 Január 21 – én részt vett Kuncsorbán a Tisza Menti Leader Egyesület
taggyűlésén, melyen döntés született arról, hogy új elnökséget és elnököt
választ az egyesület. Kengyelről Vágnerné Pocsai Annamária, Lévai Erzsébet,
Turcsányi Gyula, Bekker Gábor és Kozák Ferencné alpolgármester asszony
voltak még jelen.

 Január 22 – én érkezett meg a Kazánprogramban nyert ágaprító gép az
önkormányzathoz.

 Január 23 – án Szolnokon a Megyeházán vett részt a Területfejlesztési Fórum
2014 – 2020 első egyeztetésén.

 Szintén e napon lezajlott a civilek és az önkormányzat egyeztetése az idei
rendezvénynaptárunkról.

 Január 25 – én Mezőtúron folytatódott a Területfejlesztési Fórum 2014 – 2020.
A fórumon a Tiszazug, a Mezőtúri és a Törökszentmiklósi Kistérség
települései vettek részt. Itt három fő prioritást fogalmazott meg a Kengyelt
érintő fejlesztések kapcsán.

o Szolnok – Kengyel – Kétpót összekötő út megépítése
o Kengyel – Bagimajor – Martfűt összekötő kerékpárút megépítése
o A teljes belterületi úthálózat aszfaltozása Kengyelen és Bagimajorban

 Január 28 – án folytatódott a Belügyminisztériumban a tárgyalás a Start
munkaprogrammal kapcsolatban. Támogatásra javasolták a 20 főt
foglalkozató mezőgazdasági programunkat, mely a termálkútra épülvén
fóliakertészetet jelent a 27 hektáros területünkön. A fóliákban paprikát
termesztünk majd egy mezőgazdasági szakember vezetésével. A végleges
döntés hamarosan megszületik.

 Szintén e napon a KSSZK egyeztetett önkormányzatunkkal az idei
költségvetésről. 2013. év I. félévében egyetlen forinttal sem kell hozzájárulnia
Önkormányzatunknak a működéséhez. Az egyeztetés másnap folytatódott, de
az eredmény nem változott.



 Január 29 – én Taksonyban tárgyalt azzal a cégcsoporttal, akik a 300 millió
forint értékű naperőművet kívánják megvalósítani uniós pályázatból
Kengyelen.

 Január 30 – án Kisújszálláson folytatódott az egyeztetés a 2014 – 2020
fejlesztési koncepcióval kapcsolatban.

 Szintén e napon Kuncsorbán újabb taggyűlésen vett részt, ahol a Tisza-menti
LEADER Egyesülethez újabb öt tag csatlakozott. A csatlakozást a taggyűlés
jóváhagyta.

 Február 12 – én jegyző asszonnyal Törökszentmiklóson tárgyaltak négy helyi
vállalkozás tulajdonosaival újabb kengyeli befektetésekkel kapcsolatban.

 Február 13 – án Dr. Dobozi József a Belügyminisztérium osztályvezetője, a
Start Munkaprogram Szolnok megyei koordinátora látogatott Kengyelre.
Tovább folytatódott az egyeztetés az említett mezőgazdasági programmal
kapcsolatban.

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

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igenlő
szavazattal és 1 tartózkodás mellet elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

8/2013.(II.14.) Kt.

H a t á r o z a t

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 .

Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján
azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület még két napirendet tárgyaljon meg.
Továbbá javasolja, hogy 13. és 14. napirendi pontként a meghívó 11. és 12. pontjait
tárgyalja meg zárt ülés keretében a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatokat,
valamint a 13. és 14. napirendi pontok zárt üléssé nyilvánítását.

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

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

9/2013.(II.14.) Kt.

H a t á r o z a t

A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról



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 :

1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésére kiegészítésére,
módosítására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

2. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

3. Beszámoló a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról
/írásban/
Előadó: Németh Lajos igazgató

4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

5. Előterjesztés a Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosításáról
/írásban/
Előadó Nagy Szilárd polgármester

6. Előterjesztés a 2013. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alaphoz történő csatlakozásról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

7. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 15/2011.(IX.01) számú rendelet módosítására /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

8. Előterjesztés a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló
15/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

9. Előterjesztés a köztisztviselő teljesítmény-követelmények alapját képező
célokról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

10.Előterjesztés a szociális alapszolgáltatás és a szakellátás II. félévtől történő
ellátásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

11.Előterjesztés a Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága ügyrendjéről /írásban/

Előadó: Nagy Szilárd polgármester

12.Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottsága ügyrendjéről
/írásban/



Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Zárt ülés

13.Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet szerződése módosításáról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

14.Előterjesztés Április 4. út 38. szám alatti szociális bérlakás bérlő kijelölésére
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

2. Az ülés zárt üléssé nyilvánításáról

A 13. és 14. napirendi pontokat a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 12.§ (4) a.) pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja.

Zárt ülés

13. Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet szerződése módosításáról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

14. Előterjesztés Április 4. út 38. szám alatti szociális bérlakás bérlő kijelölésére
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Dr. Botka János Hunor bemutatkozásában elmondja, hogy 2012. november óta a
Törökszentmiklósi Járási Hivatal biztosaként dolgozik. 2013. január 1-től Kengyel
településén élők ügyeinek intézésében 1 fő ügysegéd nyújt segítséget, aki a helyi
Polgármesteri Hivatalban dolgozik.
A Járási Hivatal Törzshivatalokra ezen belül Okmányirodákra és járási

szakigazgatási szervekre osztódik szét. A járási szakigazgatási szervekhez tartozik a

járási gyámhivatal, a járási építésügyi hivatal, a járási földhivatal, a járási hivatal

munkaügyi kirendeltsége. Itt összesen 73 fő dolgozik, míg a törzshivatalon belül 39

fő végzi a munkáját. Az év végére Törökszentmiklóson is bevezetik a

kormányablakos ügyintézést. Azért is van a települési önkormányzatoknál, hogy

állami emberként értesüljön a pozitív, illetve a negatív fejleményekről.

I. NAPIREND:

Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésére kiegészítésére,
módosítására

Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiegészítésére,
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő- testületnek.



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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután a polgármester úr javasolja az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
kiegészítésére, módosítására tett rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra
bocsát.

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

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet

A 16/2012.(X.17), 13/2012(IX.14.), 8/2012. (V.31.) önkormányzati rendelettel
módosított 2/2012 (II.24.) önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2012. évi

költségvetésére
kiegészítésére, módosítására

1.§.

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet 1.§./1/ bekezdése a következő c / ponttal egészül ki:

c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
2012 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 76979 e Ft-tal
megemeli.

Bevételen belül
Intézmény működési bevételei előirányzatát 230 e Ft-tal
megemeli
Intézmény sajátos működési bevételei előirányzatát 5274 e Ft-tal
megemeli
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát 1037 e Ft-tal
megemeli
Központi költségvetésből kapott támogatások előirányzatát 105629 e Ft-tal
megemeli
Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát 5755 e Ft-tal
megemeli
Támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatát 13027 e Ft-tal
megemeli
Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 2938 e Ft-tal
megemeli
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 5600 e Ft-tal
megemeli
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel előirányzatát 42132 e Ft-tal
lecsökkenti
Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel előirányzatát 20379 e Ft-tal
lecsökkenti



Kiadásokon belül
Általános tartalék előirányzatát 29408 e Ft-tal
megemeli

2. §.

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet 1.§. /2/ bekezdése a következő c/ ponttal egészül ki:

c./ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
személyi juttatások előirányzatát 484 e Ft-tal
lecsökkenti

3. §.

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.).önkormányzati
rendelet 1.§./3/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a./ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó előirányzatát 1102 e Ft-tal
lecsökkenti

4.§.

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.).önkormányzati
rendelet 1.§./4/ bekezdése a következő c/ ponttal egészül ki:

c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
dologi kiadások előirányzatát 12215 e Ft-tal
megemeli

5.§

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati
rendelet 1.§./5/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
dologi jellegű kiadások előirányzatát 4191 e Ft-tal
megemeli

ezen belül:
OTP-től felvett hitelkamatát 335 eFt-tal

lecsökkenti
Tisza Takarékszövetkezettől felvett
hitelkamat előirányzatát 441 eFt-tal

megemeli

6.§.

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati
rendelet 1.§./6/ bekezdése a következő c/ ponttal egészül ki:

c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
pénzeszköz átadás egyéb támogatás kiadások
előirányzatát 10612 e Ft-tal



lecsökkenti
ezen belül:

a, Felhalm.c. pénzeszköz átadás lakosságnak
előirányzat 160 e Ft-tal

b, Társadalmi és szociálpolitikai juttatás
előirányzatát 10452 e Ft-tal

lecsökkenti

7.§

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati
rendelet 1.§./7/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki:
b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a

beruházási kiadások előirányzatát
5365 e Ft-tal

megemeli
ezen belül:

Napsugár Művészeti Óvoda
117

számítógép vásárlás

Általános Művelődési Központ
234

Taninform2012 szoftver

Kengyel Községi Önkormányzat

Konyhabútor 124

ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel Község
Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztése 14966

ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi úthálózat fejlesztése -11634

ÉAOP-5.1.2./C-11 Helyi és kistérségi szintű rekultiváció (dögkút) -945

Gyalogátkelőhely építés /Kossúth L. út - 2 db/ - 67

Kotrókanál 223

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

Biogazdálkodás 7685

Orvosi rendelő beruházás - 4812

8. §.

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati
rendelet 1.§./9/ bekezdése a következő c/ ponttal egészül ki:
c/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete

az igazgatási tevékenység működési
kiadásainak előirányzatát 4515 e Ft-tal
lecsökkenti



9. §.

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati
rendelet 1.§. a következő /16/ bekezdéssel egészül ki:

/16/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete
Működési és fejlesztési célú hitelfelvételek
törlesztésének előirányzatát

37998 e Ft-tal
megemeli

ezen belül:
Fejlesztési célú hosszú lej.hitel 26000 e Ft-tal
megemeli

Működési célú rövid le. Hitel 22002 e Ft-tal
lecsökkenti
Fejlesztési célú rövid lej. Hitel 34000 e Ft-tal
megemeli.

10.§

Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kengyel, 2013. február 14.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

II. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság 2013.02.11. napján tartott ülésén megtárgyalta a Kengyel Községi
Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét. Az előterjesztett rendelet-
tervezettel kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi:
A költségvetés tervezet összeállításánál figyelembe vették a Képviselő-testület által

jóváhagyott 2013. évi költségvetési koncepcióban meghatározott irányelveket.

Az önkormányzat működésének finanszírozásában jelentős változások következetek

be. A korábbi jellemzően normatív támogatású rendszerrel szemben új, feladat

finanszírozási struktúra került bevezetésre. Az önkormányzatok hiányt nem

tervezhetnek. Az önkormányzatok működési célú éven túli hitelt nem vehetnek fel. Az

átmeneti finanszírozási nehézségek kezelésére éven belüli likvid hitelt lehet

igényelni. A 2013-tól megszűnik a központi adókból átengedett személyi

jövedelemadó helyben maradó részesedése, továbbá megszűnik a települési



önkormányzatok közötti jövedelem különbség mérséklésére fordított forrás. A

gépjármű adóbevétel helyben maradó része 40%-ra módosul.

A Bizottság megállapítja, hogy az előző évhez képest nőtt az Önkormányzat hiánya.

Ennek oka főként az alapjaiban megváltozott új finanszírozási forma bevezetése,

melynek következményeként jelentős az önkormányzat bevételének csökkenése, és

a központi költségvetésből kapott támogatás csökkenése.

A költségvetés kiadási oldalát tekintve a bizottság egyetért a tervezettel.

Megállapítja, hogy a költségvetés kiadási előirányzatának megtervezésekor

törekedtek a takarékos gazdálkodásra a kötelező önkormányzati feladatok prioritását

figyelembe véve.

A törvényi szabályozásnak eleget téve a költségvetési tervezet egyensúlyának

megteremtése érdekében a támogatás értékű működési bevételek kerültek

megemelésére. Ez az összeg, 48.377 e Ft, valójában hiányzik a bevételekből.

Hiányzik a Napsugár Művészeti Óvoda, a József Attila Művelődési ház és Könyvtár,

a Polgármesteri Hivatal, az iskolai intézményi étkeztetés és az önkormányzati egyéb

feladatok esetében a működési finanszírozásból. Az Általános Iskola átvételre került

2013.01.01-től. A költségvetési törvényben az iskolák működtetéséhez semmilyen

forrást nem rendel hozzá, ugyanakkor az Önkormányzatnak 17.544 e Ft-tal kell

hozzájárulnia.

Összességében, ha az iskola üzemeltetéséhez nem kellene hozzájárulni, illetve a

kötelező feladatok ellátásához biztosítanák a forrást, akkor a költségvetési egyensúly

biztosított lenne.

A Bizottság jelenleg nem látja biztosítottnak a hiányzó összeget. Tájékoztatásunk

szerint folyamatos tárgyalások, egyeztetések folynak a kialakult probléma

megoldására. Az ország Önkormányzatainak közel 80 %-a küzd hasonló gondokkal,

ezért várható gyors reagálás a problémára.

A költségvetési tervezet beterjesztését a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi

Bizottság elfogadja. A költségvetési tervezet kiadási oldalát megalapozottnak ítéli

meg. Úgy gondoljuk, hogy a kiadás csökkentésére nincs lehetőség, mert az

önkormányzat nem tudná az önkormányzati törvényben meghatározott feladatait

biztosítani. Úgy ítéljük meg, hogy a bevételeket reálisan tervezték meg.

A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében nem tudjuk támogatni azt, hogy

a 48.377 e Ft összeggel megemelésre kerüljön a bevételi oldal. Ezért javasoljuk a

tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi helyzetben döntésünket napoljuk el,

abban a reményben, hogy a kormányzat részéről döntés születik a hiányzó forrás

biztosításának módjáról.

A költségvetési törvény előírása alapján 2013.03.15-ig a településnek elfogadott

költségvetéssel kell rendelkeznie, mert egyéb esetben felfüggesztésre kerül a

központi költségvetéstől kapott támogatások kiutalása. Ezért javasoljuk, hogy

március hó elején ismét tűzze napirendre a 2013. évi költségvetési tervezet

tárgyalását.

Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy 2013.02.13-án részt vett
Dr. Fekete Nóra jegyző asszonnyal a Magyar Önkormányzatok Szövetségének
(MÖSZ) konferenciáján vettek részt, ahol a 2013. évi önkormányzati költségvetés
elkészítésének problémáiról, ahol 500 polgármester és képviselői jelentek meg. A



konferencia elején a minisztériumi képviselők tájékoztatást adtak a 2013. évi
költségvetés feladatfinanszírozásának a szerkezetéről, az átalakulásról, valamint az
önkormányzatok konszolidációjáról. Több önkormányzatnál is ugyan ez a probléma,
mint Kengyel településen. Az önkormányzatok hitelt nem vehetnek fel. Több
polgármester elmondta, hogy a kistelepülések rovására lettek a városi
Önkormányzatok dolgozói létszámai megemelve.
Az Önkormányzatok a költségvetésbe hiányt nem tervezhetnek.

Dr. Fekete Nóra elmondja, felmérések hiánya miatt lehetséges ez az irreális állapot,
egyrészt a városok és a községek közötti különbség a hivatali létszámok
meghatározásánál. A hivatal a jelenlegi létszámmal a feladatokat még el tudja látni,
de ennél kevesebb fővel már nem. Így kéri a jelenlegi létszám elfogadását a
támogatott 9 fővel szemben.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi

Bizottság indítványa alapján az előterjesztés elnapolását, melyet szavazásra bocsát.

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

10/2013.(II.14.) Kt.
H a t á r o z a t

A Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
költségvetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalását
legkésőbb 2013. március 15-ig e l n a p o l j a .

III. NAPIREND:
Beszámoló a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról
Előadó: Németh Lajos igazgató
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kovács Gyula elmondja, az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról szóló
beszámolót megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámoló elfogadását, melyet szavazásra

bocsát.



Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

11/2013.(II.14.) Kt.

H a t á r o z a t

A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli
Polgármesteri Hivatal a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár 2012. évi munkájáról készült beszámolót
e l f o g a d j a .

IV. NAPIREND:

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy több
jogszabály változás miatt kell módosítani a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a Polgármesteri Hivatal alapító okirat

módosításának elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

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

12/2013.(II.14.) Kt.
H a t á r o z a t

A Kengyeli Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

1.Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosító okiratát az 1. számú melléklet szerint elfogadja.
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Polgármesteri
Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

1.Nagy Szilárd polgármester
2.Dr. Fekete Nóra jegyző
3.MÁK JNSZ Megyei Igazgatósága
4.Irattár



1. számú melléklet a 12/2013.(II.14.) sz. határozathoz

A KENGYELI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ

OKIRAT

Kengyel Községi Önkormányzat, 10/2011.(II.17.) számú határozatával, 2011. február

17-én kiadott a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésévben kapott felhatalmazás alapján, az

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.

rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal módosítja:

1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész
lép: „Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalomi
követelményeknek megfelelően az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt)
alapító okiratot adja ki:”

2. Az alapító okirat 3. pontjában a „Önkormányzat működésével, az
államigazgatási ügyek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása”szövegrész törlésre kerül, az „önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv meghatározás a 8. pontba a gazdálkodási
besorolása meghatározásba, a szakágazat száma pedig az 5. pontba kerül. A
3. pont tartalmi meghatározása az alábbi lesz:” A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.”

3. A 4. pontban „2010. január 1-től az 1. számú mellékletben szereplő
szakfeladat rend szerint” szövegrész törlésre kerül, helyébe az alábbi
szövegrész lép: „A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó
egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a
helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról.

841112 Önkormányzati jogalkotás

841114 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási

tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

882111 Aktív korúak ellátása

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882119 Óvodáztatási támogatás



4. . Az államháztartási szakágazati besorolása meghatározás az 5. pontba
kerül.

5. Az 6. pont törlésre kerül, helyébe az 5. pont illetékességi területe lép.
6. A 7. pontban „az irányító szervének neve székhelye: Kengyel Községi

Önkormányzat Képviselő-testülete 5083 Kengyel, Szabadság út 10.”szöveg
kerül.

7. A 8. pontba a”gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. Vállalkozói tevékenységet nem folytathat.” szöveg kerül.

8. A 7. pont 9. pontra változik. A szövegből a „választási” szó törlésre kerül. A
tartalmi meghatározás hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép: „A jegyző
kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település
polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.

9. A 8. pont 10. pontra változik. A tartalmi meghatározásban a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv helyett a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXIX. tv., a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXXIII. tv.
helyett, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. lép.

10.A 9. pont 11. pontra változik. A c./ pontban az „ Önkormányzat vagyonáról és
a vagyonhasznosítás szabályairól „ szövegrész helyébe a „ Kengyel Község
nemzeti vagyonáról” szövegrész lép.

11.az alapító okirat 1. számú melléklete törlésre kerül, helyébe a 2. számú
melléklet lép.

A módosítást a jogszabályok változása tette szükségessé.

Záradék:

Jelen alapító okiratot módosító okirat 2013. február 15-én lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 12/2013.(II.14.) számú határozatával hagyta jóvá.

Kengyel, 2013.február 15.

……………………………………

Alapítói jogokat gyakorló irányító

szerv vezetőjének aláírása



2. számú melléklet a 12/2013.(II.14.) sz. határozathoz

KENGYELI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Költségvetési szerv neve,
székhelye:

Kengyeli Polgármesteri Hivatal

5083 Kengyel, Szabadság u. 10.

2. Alapítói jogokkal felruházott
irányító szerv neve, székhelye:

Kengyel Községi Önkormányzat

Képviselő- testülete

5083 Kengyel, Szabadság u. 10.

3. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a

továbbiakban: Mötv.) 84. § (1)

bekezdése alapján a polgármesteri

hivatal ellátja az önkormányzatok

működésével, valamint a polgármester

vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe

tartozó ügyek döntésre való

előkészítésével és végrehajtásával

kapcsolatos feladatokat. A hivatal

közreműködik az önkormányzatok

egymás közötti, valamint az állami

szervekkel történő együttműködésének

összehangolásában.

4. Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-

ben és a vonatkozó egyéb

jogszabályokban a számára

meghatározott feladatokat.

Gondoskodik a helyi önkormányzat

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban

a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,

finanszírozási, adatszolgáltatási és

beszámolási feladatok ellátásáról.

841112 Önkormányzati jogalkotás

841114 Országgyűlési



képviselőválasztással kapcsolatos

tevékenységek

841115 Önkormányzati

képviselőválasztással kapcsolatos

tevékenységek

841117 Európai parlamenti

képviselőválasztással kapcsolatos

tevékenységek

841118 Országos és helyi

népszavazáshoz kapcsolódó

tevékenységek

841126 Önkormányzatok és társulások

általános végrehajtó igazgatási

tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása,
beszedése, adóellenőrzés
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás
normatív alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi
pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás

5. Államháztartási szakágazati
besorolása:

541105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége.

6. Illetékességi területe: Kengyel Község közigazgatási területe

7. Irányító szervének neve,
székhelye:

Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5083 Kengyel, Szabadság út 10.

8. Gazdálkodási besorolása Önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
Vállalkozói tevékenységet nem
folytathat.

9. Vezetőjének kinevezése,
megbízásai rendje

A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezéseinek megfelelően történik.
A település polgármestere – pályázat
alapján határozatlan időre – nevezi ki a
jegyzőt.

10.Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:

A Képviselő-testület által jóváhagyott
létszámkereten belül:
köztisztviselők akikre a közszolgálati



tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény az irányadó.
Munkavállalók, akikre a munkatörvény
könyvéről szóló 2012. évi I. törvény az
irányadó.
egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszony, melyre a polgári
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény az irányadó.

11. Feladatellátást szolgáló

önkormányzati vagyon

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19 korlátozottan

forgalomképes felépítményes

ingatlan használata.

b) 371/1 hrsz. Kengyel Szabadság u.

10. szám alatt lévő felépítményes

ingatlan, mint egyéb vagyon.

c) Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök

/gépek, berendezések, felszerelések,

járművek/ használata állóeszköz

leltár szerint.

Kengyel Község nemzeti vagyonáról

szóló - mindenkor érvényes -

önkormányzati rendeletben

szabályozott módon és feltételekkel

rendelkezhet a feladatellátásra

szolgáló vagyonról.

12.A hivatal képviseletére jogosult: A jegyző, valamint az általa megbízott
köztisztviselő.

Záradék:

Jelen alapító okirat 2013. február 15-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kengyel
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2011.(II.17.) számú határozatával
elfogadott Polgármesteri Hivatal alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
12/2013.(II.14.) számú határozattal hagyta jóvá.

Kengyel, 2013. február 15.
………….………….

Nagy Szilárd
polgármester

………….………….
Dr. Fekete Nóra

jegyző



1. számú melléklet

7. A feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon

1. Orvosi Rendelő Kossuth u. 139. 468/1 hrsz.

2. Tűzoltószertár Áchim u. 3. 371/3 hrsz.

3. Községháza Szabadság u. 10. 371/1 hrsz.

4. Fogorvosi Rendelő Sallai u. 16. 270 hrsz.

5. Gyermekorvosi Rendelő Petőfi u. 1. 386/5 hrsz.

6. Játszótér Tóth Á. u. 1504 hrsz.

7. Dögtér, dögkút 0140/11 hrsz.

8. Állatorvosi szolg. lakás Áchim u. 14. 383 hrsz.

9. Termálkút 086/27 hrsz.

Szociális bérlakások:

10. - Kossuth u. 166. 1073 hrsz.

11. - József A. u. 56. 921 hrsz.

12. - Április 4. út 38. 2504 hrsz.

13. - József A. u. 58. 920 hrsz.

14. Szilárd hulladéklerakó telep 1271 hrsz.

15. Köztemető, Petőfi u. 614 hrsz.

16. Sportpálya 0159 hrsz.

17. Szélmalom /műemlék/ 0115 hrsz.

18. Vásártér 161/3 hrsz.

19. Piactér 409 hrsz.



V. NAPIREND:

Előterjesztés a Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy több
jogszabály változás miatt kell módosítani a Napsugár Művészeti Óvoda alapító
okiratát.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a Napsugár Művészeti Óvoda alapító okirat
módosításának elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

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

13/2013.(II.14.) Kt.

H a t á r o z a t

A Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosításáról

1.Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Óvoda
alapító okiratának módosító okiratát az 1. számú melléklet szerint elfogadja.
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Óvoda
egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

1.Nagy Szilárd polgármester
2.Dr. Fekete Nóra jegyző
3.MÁK JNSZ Megyei Igazgatósága
4.Irattár



1. számú melléklet a 13/2013.(II.14.) Kt. határozathoz

A NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Kengyel Községi Önkormányzat, 8/2011.(II.17.) számú határozatával, 2011. február
17-én kiadott a Napsugár Művészeti Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésévben kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.)
EMMI rendelet szerinti tartalommal módosítja:

1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész
lép: „Kengyel Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi (egységes
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:”

2. Az alapító okirat 2. pontjában a „telephelyei: 5083 Kengyel, Áchim út 20.”
szövegrész törlésre kerül.

3. A 3. pontban „a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.” szövegrész törlésre
kerül, helyébe az alábbi törvényi hivatkozás lép: „a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. tv.”, valamint az „alapfeladatot ellátó önállóan működő
költségvetési szerv” szövegrész törlésre kerül. A többé szövegrész a 9. pontba
kerül át.

4. A 4. pontban az intézmény alaptevékenységeinek felsorolása törlésre kerül,
helyébe az alábbi szöveg lép: 562912 Óvodai intézményi étkeztetés, 562917
munkahelyi étkeztetés, 851011 óvodai nevelés, ellátás; beilleszkedési-
magatartási, tanulási zavarral küzdő, részképesség zavarban szenvedő
tanulók.

5. A szakágazat száma meghatározás az 5. pontba kerül.
6. Az 5. pont 6. pontra, a 6. pont 7. pontra, a 7. pont 8. pontra, a 8. pont 9. pontra

változik.
7. A 9. pont szövege teljes egészében törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg

lép: „Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, egyéb
vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdálkodási feladatokat ellátó,
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv neve: Kengyel Község
Polgármesteri Hivatala, törzsszáma: 410030, címe: Kengyel, Szabadság út
10.”

8. A 9. pont 10. pontra változik, a szövege törlésre kerül, helyébe az alábbi
szöveg lép: „ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: az intézmény
vezetőjét pályázat útján a képviselő-testület nevezi ki 5 évre, a vezetői
megbízást a képviselő-testület visszavonhatja. Az egyéb munkáltatói jogkört a
polgármester gyakorolja.”

9. A 10. pont 11. pontra változik.
10.A 11. pont 12. pontra változik. A tartalmi meghatározásban a Munka

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXXIII. tv. helyett, a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. lép.

11.A 12. pont 13. pontra változik.



12.A 13. pont 14. pontra változik. A tartalmi meghatározásban a „közoktatási
törvény 20. §-a” helyébe a „ nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 7.
§ (1) bekezdése” lép.

13.A 14. pont 15. pontra, a 15. pont 16. pontra változik.
14.A 16. pontban a tartalmi meghatározásban a „8/1992.sz.” szövegrész helyébe

a „ 7/2012.(IV.27.) Kengyel Község nemzeti vagyonáról szóló” szövegrész lép.
15.A 16. pont 17. pontra változik.

A módosítást a jogszabályok változása tette szükségessé.

Záradék:

Jelen alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzéssel lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 13/2013.(II.14.) számú határozatával hagyta jóvá.

Kengyel, 2013.február 15.
………………………….………………

Alapítói jogokat gyakorló irányító
szerv vezetőjének aláírása



2. számú melléklet a 13/2013.(II.14.) Kt. határozathoz

NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA

ALAPÍTÓ OKIRATA
/EGYSÉGES SZERKEZETBEN/

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2)
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény megnevezése: Napsugár Művészeti Óvoda

2. Az intézmény székhelye 5083.Kengyel, Áchim út 12.

3. Közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény alapján – óvodai nevelés

4. Az intézmény alaptevékenysége: 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Beilleszkedési-magatartási zavarral
küzdő – részképesség zavarban
szenvedő tanulók

5. Szakágazat száma: 851020 Óvodai nevelés

6. Működési köre: Kengyel község közigazgatási
területével megegyező

7. Irányító szerv neve és székhelye: Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u.10

8. Felügyeleti szerve: Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u.10

9. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
Egyéb vállalkozási tevékenységet nem
végez.
Gazdálkodási feladatokat ellátó, önállóan
működő és gazdálkodó
költségvetési szerv neve:



Kengyel Község Polgármesteri Hivatala
Törzsszáma: 410030
Címe: Kengyel, Szabadság út 10.

10.Az intézmény vezetőjének
kinevezési rendje:

Az intézmény vezetőjét pályázat útján
a képviselő-testület nevezi ki 5 évre, a
vezetői megbízást a Képviselő-testület
visszavonhatja. Az egyéb munkáltatói
jogkört a polgármester gyakorolja

11.Az intézmény képviseletére
jogosult:

Óvodavezető

12.Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:

A Képviselő-testület által jóváhagyott
létszámkereten belül:

Közalkalmazottak, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. az irányadó
Munkavállaló, melyre a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszony, melyre a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
az irányadó

13.Az intézmény alapítója:

fenntartója:

Községi Tanács Kengyel

Kengyel Községi Önkormányzat
5083. Kengyel, Szabadság út 10.

14.Az intézmény típusa: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény 7.’§ (1) bekezdése szerint
Óvoda

15. A feladat ellátását szolgáló
vagyon:

melléklet szerint

16.A használatába adott vagyon
feletti rendelkezési jog:

A 7/2012.(IV.27.) Kengyel Község
nemzeti vagyonáról szóló önkormányzati
rendelet alapján, az önkormányzati
tulajdonról és vagyonnal való
gazdálkodás egyes
szabályai szerint.

17.Az intézménybe felvehető
maximális gyermeklétszám:

150 fő



Záradék:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a Napsugár Művészeti Óvoda 8/2011.(II.17.) számú 2011. február
17-án kelt egységes alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okirat módosítását a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
13/2013.(II.14.) számú határozatával fogadta el.

K e n g y e l, 2013. február 15.

Nagy Szilárd
polgármester



VI. NAPIREND:
Előterjesztés a 2013. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési
Alaphoz történő csatlakozásról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

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

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy a Parlagfű-mentesítési alaphoz

történő csatlakozásával fűnyíróra és egyéb eszközökre a mentesítés

megszervezésére, lehet pályázni. 2013 évben két parlagfű-mentesítési pályázat

benyújtására van lehetősége az Önkormányzatnak.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő

csatlakozásról szóló előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

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

14/2013.(II.14.) Kt.

H a t á r o z a t

A 2013. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz
történő csatlakozásról

1. Kengyel Községi Önkormányzat csatlakozni kíván a 2013. évi Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz.

2. Az Alap működéséhez szükséges hozzájárulást 38.570 Ft-ot a 2013. évi
költségvetésből biztosítja.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. JNSZ Megyei Önkormányzat, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
4. Irattár

VII. NAPIREND:

Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi

ellátásokról szóló 15/2011.(IX.01) számú rendelet módosítására

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



Dr. Fekete Nóra jegyző asszony az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként

elmondja, hogy a rendelet módosítását a Járási Hivatalok kialakításával egyes

ügycsoportok áttétele miatt, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások

kiosztásának szigorítása miatt kellett elvégezni.

A szociális törvény szövegét bevették a helyi rendeletbe, „rendkívüli gyermekvédelmi

támogatásában részesíthető az a gyermek, ahol a gyermeket gondozó család

időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető

rendkívüli élethelyzetbe került, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

A kérelem benyújtását követően az eljáró hatóság a létfenntartást veszélyeztető

rendkívüli élethelyzetről környezettanulmány során győződik meg.”

Elsősorban természetben adható a támogatás, csak másodsorban pénz formájában.

Amikor a kérelmezőnek nincs tüzelője, nincs élelmiszere, nem tudja kiváltani a

gyógyszerét, akkor természetben nyújtandó támogatásként kell adni a segítséget a

gyermekjóléti szolgálat együttműködésével, akik segítenek a családnak. Próbálják

azt elérni, hogy oda kerüljön a pénz, ahol tényleg nagyon nagy szükség van rá, és

tényleg azt szolgálja, amire szükség van. Ezért lennének ezek a módosítások a helyi

rendeletben.

Németh Lajos az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

elmondja, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi

ellátásokról szóló rendelet-tervezet módosítását a bizottság megtárgyalta, és a

beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló rendelet-tervezet módosítását megtárgyalta és nagyon fontosnak
tartják, hogy azok a személyek részesüljenek támogatásba, akik valóban rászorultak,
ezért elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

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

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Kozák Ferencné javasolja, hogy a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása jelenjen meg a Futár
újságban.

Ezután a polgármester úr javasolja a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítására tett 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

2/2013. (II.15.) SZÁMÚ

RENDELETE

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló

15/2011. (IX. 01.) Önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

Az Ör. 4.§ ah ) pontja helyébe helyében a következő rendelkezés lép:
„ah) az Sztv. 50.§ (3) bekezdés szerinti közgyógyellátás „

2. §

Az.Ö.r. 9.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Az (1) bekezdésben meghatározottaktól indokolt esetben évente egy alkalommal a
hatáskört gyakorló eltérhet.”

3. §.

Az Ö.r. 12.§ (1) bekezdésében „ A községi önkormányzat az Sztv. 50. § (1) és (2)
bekezdésében meghatározottakon túl ” szövegrész helyébe „ Kengyel Község
Jegyzője az Sztv. 50.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ” szöveg lép.

4. §

Az Ö.r. 14.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „ Rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásában részesíthető az a gyermek, ahol a gyermeket
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és a gyermeket gondozó családban az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét.

5. §

Az Ö.r. 14.§ (6) bekezdés a következő szövegrésszel egészül ki: „A kérelem
benyújtását követően az eljáró hatóság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetről környezettanulmány során győződik meg.”

6. §

Az Ö.r. 14.§ (8) bekezdés a következő szövegrésszel egészül ki: „végrehajtásában
közreműködik a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Társulás Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központ Gyermekjóléti szolgáltatás és Családsegítés családgondozója.”



7. §

Az Ö.r. 14. § (9) bekezdés helyében a következő rendelkezés lép:
„Az (1) és (5) bekezdésekben meghatározottaktól indokolt esetben évente egy
alkalommal a hatáskört gyakorló eltérhet.”

8. §

(1) Hatályát veszti az Ö.r.
a) 4.§ aa), ad) és ai) pontja,
b) 5.§ - a,
c) 6.§ (6) bekezdése,
d) 8.§-a,
e) 13.§-a,
(2) Hatályát veszíti az Ö.r 14.§ (3) bekezdésében „ és gyermekenként”

szövegrész.
(3) Hatályát veszíti az Ö.r. 4 számú melléklete.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

10.§

E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kengyel, 2013. február 14.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

VIII. NAPIREND:

Előterjesztés a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló
15/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Dr. Fekete Nóra jegyző asszonyszóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt

évben fogadta el a Képviselő-testület a közterület rendjéről, a zöldterület

fenntartásáról szóló rendeletet, és akkor a Környezetvédelmi Hatósághoz elküldték a

rendeletet véleményezésre. Megérkezett a vélemény róla, alapvetően jónak találták,

de volt egy pár megjegyzés a rendelettel kapcsolatban. A zajvédelmi szabályozást

pontosítani kellett, ezeket a rendelkezéseket illesztenék bele a rendeletbe. Egy

magasabb jogszabály határozza meg, hogy mit szabályozhat a helyi önkormányzat

saját rendeletében és ezt a szabályozást próbálták alkalmazni.



Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, a Képviselő- testületnek is elfogadásra
javasolja azzal a módosítással, hogy az 5.§. b) pontjában meghatározott különösen

nagyobb zajkibocsátással járó gépek használatát szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon 19 óra helyett 20 órára legyen módosítva.

Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, 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 nem hangzott el.

Ezután a polgármester úr javasolja a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról
szóló rendelet módosítására tett rendelet-tervezet elfogadását, a bizottság javaslata
alapján, melyet szavazásra bocsát.

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

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2013.(II.15.) számú
Önkormányzati rendelete

A közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012.(IX.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

1.§

A Képviselő-testület a rendelet 11. §-ának (1) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe az
alábbi rendelkezés lép:” Belterületi magáningatlan – épületen kívüli – kerthelyiségében,
teraszán hangosító berendezést alkalmazó, legalább 20 főből álló, nem üzletszerű és nem
szolgáltató jellegű rendezvény:

a) munkanapokon 7.00 és 20.00 óra között tartható,
b) szombaton 8.00 és 22.00 óra között tartható,
c) vasárnap és munkaszüneti nap 8.00 és 20.00 óra között tartható.”

2. §

A Képviselő-testület a rendelet 11. §-ának (2) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe az
alábbi rendelkezés lép: „Belterületi ingatlanon lévő vendéglátó egység – épületen kívüli –
kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezés

a) munkanapokon 7.00 és 22.00 óra között üzemeltethető,
b) szombaton, vasárnap és munkaszüneti nap 8.00 és 22.00 között üzemeltethető.”



3.§

A Képviselő-testület a rendelet 11. §-ának (3) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe az
alábbi rendelkezés lép: „Közterületi rendezvény 6.00 és 22.00 óra között tartható
zajkibocsátási engedély birtokában. Az engedély iránti kérelmet a rendelet mellékletében
szereplő nyomtatványon kell benyújtani a rendezvény megkezdésének tervezett időpontja
előtt legalább 30 nappal a Polgármesterhez.”

4. §

A Képviselő-testület a rendelet 11. §-ának (4) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe az
alábbi rendelkezés lép: „A Polgármester az engedély kiadását megtagadja, ha a kérelemből
és annak mellékletéből álló zajvédelmi megfelelőség nem állapítható meg vagy
megállapítható, hogy a várható zajkibocsátás meghaladja a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes
rendeletben foglalt ide vonatkozó zaj terhelési határértéket.”

5.§

A Képviselő-testület a rendelet 11. §-át egy további (5) bekezdéssel egészíti ki: „ Belterületi
magáningatlanon a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajt keltő munkák végzése
(építési, bontási, zöldterület karbantartás, kertépítés) így különösen nagyobb
zajkibocsátással járó gépek használata (fűnyíró, fűrészgép, kerti traktor, betonkeverő stb)

a) munkanapokon 6.00 és 21.00 óra között
b) szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 7.00 és 20:00 óra között

végezhető.

6.§

A Képviselő testület a rendeletet egy új VII. fejezettel egészíti ki, a jelenlegi VII. fejezet Záró
rendelkezések számozása VIII. fejezetre változik és a jelenlegi 12. § átszámozódik 13 §-ra.
Az új VII. fejezet alcíme „Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények”

7. §

Az új 12.§ szövege az alábbi:
(1) Aki a rendeletben előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, az engedélyköteles

tevékenységek esetében nem nyújt be kérelmet, a tevékenységet engedély nélkül
végzi, illetve az egyes tevékenységeknél meghatározott időbeli korlátozásokat nem
tartja be 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, illetve 150.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos
eljárásban átruházott hatáskörben Kengyel Község Jegyzője jár el.

8. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(1) E rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kengyel, 2013. február 14.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
Polgármester jegyző



IX. NAPIREND:

Előterjesztés a köztisztviselői teljesítmény- követelmény meghatározásáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
köztisztviselői törvény írja elő, hogy a Képviselő-testületnek meg kell határozni
minden év elején a Polgármesteri Hivatal részére a teljesítmény-követelmények
alapját képező célokat.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a köztisztviselői teljesítmény-követelmény

meghatározására vonatkozó előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

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

15/2013.(II.14.) Kt.

H a t á r o z a t

A köztisztviselői teljesítmény- követelmény meghatározásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben biztosított
jogkörében- a köztisztviselői teljesítmény-követelmények 2013. évi
kiemelt feladatait a következők szerint állapítja meg:

1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
2. A Képviselő-testület és Bizottságai törvényes működésének

biztosítása
3. Az esetlegesen kitűzött népszavazások előkészítése és

lebonyolítása
4. A nehéz gazdasági helyzetben az adóztatás kiemelten fontos

terület, ahol az ellenőrzés fokozásával, a hátralékok
behajtásával törekedni kell az adóbevételek növelésére

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet
változásának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a
törvény által előírt új feladatok végrehajtási folyamatának
kialakítására

6. Kiemelt feladat a közfoglalkoztatás szervezése, a
közfoglalkoztatási terv a településen élők adottságaihoz és a



helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez igazodó elkészítése,
és végrehajtása.

7. A hivatal és az intézmények belső ellenőrzési tervének
végrehajtása, folyamatos figyelemmel kisérése.

8. A 2013. évi költségvetési feladatok maradéktalan
végrehajtása, takarékos gazdálkodás, pályázati lehetőségek
kihasználása.

9. A Törökszentmiklósi Járási Hivatal munkájának segítése.
10. Az Európai Uniós és hazai pályázatok felderítése,

közreműködés a támogatások elnyeréséhez.
11. A köztisztviselők szakmai felkészültségének további javítása,

képzésük, továbbképzésük szervezése.
12. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az Alaptörvény és egyéb

jogszabályok változásait, a megjelenő sarkalatos törvényeket,
valamint az ezekből adódó feladatok végrehajtását.

Határidő: 2013.december 31.
Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző

X. NAPIREND:

Előterjesztés a szociális alapszolgáltatás és a szakellátás II. félévtől történő
ellátásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Meghívott vendég: Klárik Aranka KSZSZK igazgatója
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Németh Lajos elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság az Önkormányzat a szociális alapszolgáltatás és a szakellátás II. félévtől
történő ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő- testületnek.

Králik Aranka elmondja, hogy Kengyel település esetében csak az alapszolgáltatás a
kötelező feladat, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és a nappali ellátás az
Idősek Klubja. A szakellátás, az Idősek bentlakásos otthona nem kötelező feladat.
Évek- óta a normatíva csökken, így 2013. évben is a feladat finanszírozás csökkent,
mivel ez az ellátás kistérségi szinten működött, ezért a település minden
szolgáltatásra plusz kiegészítő normatívát igényelhetett. Ez 2013. június 30-ig így is
van, és azután tovább kell gondolni, hogyan és miképpen szeretné a Képviselő-
testület az alap- és szakellátást működtetni. A költségvetés tárgyalása során is
kiderült, hogy nem kell önkormányzati támogatást hozzá tenni az első félévben, de a
második félévben már kellene. Ezért úgy gondolta, ha úgy tud segíteni Kengyel
település esetében, ha a szakellátást civil szervezetként az alapítvány venné át,
akkor egyrészt az önkormányzattal is sokkal könnyebb lenne az együttműködés, mint
kistérségi szinten, valamint a civil szervezetnek szélesebb a lehetősége, több
pályázati lehetőséget tud megnyerni, valamint a támogatók és adományok esetében
is más lehetősége van, mint egy önkormányzati fenntartás szűk keretek között lévő



ellátásban. Ezért hozta a Képviselő-testület elé ezt a problémát, ha van rá mód és
lehetőség az alapítványon keresztül működtetnék tovább, itt maradna az ellátás és
olyan probléma, amit akár a bizottsági tagokkal, testületi tagokkal meg tudnak
beszélni ugyan úgy, mint mikor önkormányzati fenntartásban volt.
Felújításokra hosszú évek óta nem volt pénz az önkormányzatnak, és ha egy civil
szervezet működteti, sokkal nagyobb lehetősége van akár pénzmaradványból, akár
támogatásból szépen lassan felújítani az intézményt. A legnagyobb probléma
jelenleg a bojlerek és azok az szerelvények, amik évek óta nem lettek kicserélve és
szükség rá.
Természetesen azokkal a dolgozókkal folytatja tovább a szakellátást az alapítvány,
akik eddig is ellátták ezeket a feladatokat. Az alapítvány minden évben be fog
számolni a testület felé a végzett munkájáról.

Dr. Fekete Nóra elmondja, a társulásnak a léte teljesen bizonytalan a törvényi
feltételek változása miatt, valamint a többi településnek nem érdeke továbbiakban
ennek a társulásnak a fenntartása, mivel nekik nincs szakellátásuk, nincs
bentlakásos otthonuk. Az Önkormányzat megpróbálta átadni a megyének, vagy
valamelyik egyháznak az intézményt, de mindenkitől nemleges válasz érkezett
éppen az állagára és az állapotára való tekintettel. Az önkormányzatnak nem
kötelező feladata, és ezért nem kap rá plusz normatívát. Viszont ha az önkormányzat
a második fél évtől tovább üzemeltetné, nem kapná meg a működési engedélyt,
mivel a személyi feltételeknek sem felel meg, a vezetőnek nincs meg az a
szakképesítése, ami szükséges lenne ahhoz, hogy tudná irányítani ezt az
intézményt.
Jó döntést kellene hozni a bizottságnak és a testületnek egyaránt, hogy
maradhassanak az idősek, mert a 23 főt a környező településeken lévő bentlakásos
intézetbe kellene elhelyezni.
Kengyel település lakosság száma alapján a Gyermekjóléti Szolgáltatás működtetése
kötelező feladat, ezért a normatív támogatást az Önkormányzat fogja megkapni a II.
félévtől.

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

Kérdést tett fel: Kovács Gyula és Varga Márta képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Klárik Aranka a KSZSZK igazgatója adott választ, melyet a
kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás:
Varga Márta elmondja, hogy a bizottsági ülésen is sem támogatta az előterjesztést.
Úgy gondolja, hogy más Alapítványnak is meg lehetne mutatni a Kengyeli Idősek
Otthonát.
Úgy tudja, hogy a dolgozók a nyáron egy hónapig nem kaptak fizetést. Úgy gondolja,
hogy nem csak akkor kell harcolni a dolgokért, míg meg nem nyeri valaki, hanem
utána is becsületesen kell végezni a vállalt feladatot.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a szociális alapszolgáltatás és a szakellátás

II. félévtől történő ellátására vonatkozó előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra

bocsát.



Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő, 2 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

16/2013.(II.14.) Kt.

H a t á r o z a t

A szociális alapszolgáltatás és a szakellátás II. félévtől történő ellátásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 2013.
július 1-től a településen a szociális alapellátást és a szakellátást (Bentlakásos
intézmény) ellátási szerződés keretében az Összefogással az idősekért
alapítvány üzemeltesse, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat a működési
költségekhez nem tud hozzájárulni.
Felhatalmazza a polgármestert az alapítvánnyal a tárgyalások lefolytatására.
Az elkészült ellátási szerződést a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Határidő: 2013. március 15.
Felelős Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Összefogással az idősekért alapítvány
4. Irattár

XI. NAPIREND:

Előterjesztés a Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága ügyrendjéről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként

elmondja, a tavaly elvégzett törvényességi ellenőrzés során a Képviselő-testület és

bizottságai működésével kapcsolatban javasolták, hogy legyen mindkettő

bizottságnak is önálló ügyrendje, ami alapján végzik el a feladataikat.

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

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



Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő tag.
A feltett kérdésre Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság elnöke adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület
egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a Kengyel Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága

ügyrendjének elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

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

17/2013.(II.14.) Kt.

H a t á r o z a t

A Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága ügyrendjéről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága ügyrendjét
j ó v á h a g y j a .



Pénzügyi Településfejlesztési és

Ügyrendi Bizottsága

Ügyrendje

A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Ügyrendjét a bizottság

9/2013.(II.11.)pénzügyi biz. számú határozatával fogadta el.

A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Ügyrendjét Kengyel Község

Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013(II.14.)önkormányzati határozatával hagyta

jóvá.



Az Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi Településfejlesztési és

Ügyrendi Bizottsága belső működési szabályait tartalmazó Ügyrendjét (továbbiakban:

Ügyrend) – a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi .CLXXXIX. törvény(Mötv.) és

a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.). önkormányzati rendelete keretei között – maga

állapítja meg.

Az Ügyrendet tájékoztatás céljából a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság belső működési rendjére vonatkozóan

az alábbi Ügyrendet alkotja:

I.

Általános szabályok

(1) Hivatalos megnevezés: Kengyel Községi Képviselő-testülete Pénzügyi
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság)
(2) A Bizottság székhelye, címe: 5083 Kengyel Szabadság u. 10.
(3) A Bizottság testületi szerv. Feladatait és hatáskörét az Mötv., más jogszabályok és
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) rendelete szerint meghatározott módon gyakorolja.

II.

Bizottság összetétele

(1) A Bizottság tagjainak száma: 5 fő.
(2) A Bizottság tagjainak névsora:

Elnök: Bódi Marianna.
elnökhelyettes: Varga Márta.
Tag: Csabainé Bártfai Margit

Erdei Lászlóné nem képviselő tag
Oravecz Mihály nem képviselő tag

(3) A Bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell

megválasztani.

(4) A Bizottság elnökét, valamint képviselő és nem képviselő (külső szakértő) tagjait a

polgármester javaslatára a képviselő-testület választja meg.

(5) Az elnök-helyettest a Bizottság a Képviselő-testület alakuló ülését követő bizottsági

ülésen tagjai közül választja meg.

(6) A polgármester, az alpolgármester és a polgármesteri hivatal köztisztviselője nem lehet a

Bizottság elnöke, illetve tagja.

(7) A Bizottság képviselő, illetve nem képviselő tagja a Képviselő-testület alakuló ülésén,

illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz.. Az eskü szövege a következő: „Én

..............(bizottsági tag neve)........... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,

annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az

állami és a szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen

járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Kengyel Község javát

szolgálom. Az esküt tevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen.”).

(8) A Bizottság tagja a (7) bekezdésben említett eskü letételéig jogait nem gyakorolhatja.



(9) A Bizottság elnökének feladata a polgármester és az alpolgármester egyidejű, tartós
akadályoztatása esetén a képviselő-testület összehívása és vezetése

Tartós akadályoztatásnak minősül:
a) 30 napot meghaladó betegség, külszolgálat;
b) büntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés;
c) 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság

III.

A Bizottság szervezete

A Képviselő-testület a Bizottság szervezetét Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) rendeletében

határozza meg.

IV.

Bizottság munkaterve

(1 A Bizottság éves munkaterv alapján működik, a terv elkészítése a Pénzügyi Bizottság

elnökének a feladata.

(2) A képviselő-testület a munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket,

amelyeket a Bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával

nyújthatók be a képviselő-testülethez. E meghatározott előterjesztéseket az adott

bizottságnak kötelessége megtárgyalni és álláspontját ismertetni a képviselő-testületi ülésen.

(3) A képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet a Bizottságnak valamely témakör

megtárgyalására. A Bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé

terjeszti, amelyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.

(4)A munkaterv tartalmazza:

a) az előző évi munkaterv végrehajtásának értékelését,
b) az ülések tervezett időpontját, napirendjét, a napirendi pontok előadóit,
c) szükség szerinti meghívottak megjelölését.

V.

A Bizottság ülésének összehívása

(1) A Bizottság ülését – meghívó kiküldésével – a bizottság elnöke hívja össze.

Akadályoztatása esetén a meghívó személy a Bizottság elnök-helyettese.

(2) A meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azt az ülést megelőző 3 nappal az érintettek
megkapják
(3) A meghívó tartalmazza:

a. az ülés helyét és idejét
b. a javasolt napirendi pontokat és előadóit
c. a tanácskozási joggal meghívottakat.

(4) A Bizottsági ülés írásos anyagát a meghívóval együtt, de legkésőbb az ülés előtt 3 nappal
kapják meg az érintettek, amely tartalmazza: a beszámolókat, tájékoztatókat, az
előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelet-tervezeteket.
(5) A Bizottság ülésére tanácskozási joggal állandó meghívott:

a) a jegyző
b) polgármester



VI.

Napirend

A Bizottság az ülés napirendjéről – az ülés kezdetekor - vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel

határoz.

VII.

A Bizottság ülésének vezetésével kapcsolatos általános szabályok

(1) A Bizottság ülése nyilvános. Az ülésen bármely állampolgár szabadon részt vehet és az

ülésvezető előzetes engedélyével felszólalhat.

(2) A Bizottság ülését a bizottság elnöke vezeti. Akadályoztatása esetén a bizottság ülését

az elnök-helyettes vezeti.

(3) A Bizottság elnöke az ülés vezetése során:

a) megállapítja a határozatképességet, határozatképtelenség esetén a bizottságot 8
napon belül ismételten összehívja,

b) megnyitja az ülést,
c) ismerteti a napirendi javaslatot,
d) előterjesztésenként szavazásra bocsátja a döntési javaslatot és megállapítja a

szavazás eredményét.
e) biztosítja az ülés zavartalan rendjét,
f) berekeszti az ülést.

(4) A Bizottság a Képviselő-testület üléseihez igazodva zárt ülést rendelhet el: az

önkormányzat vagyonával való rendelkezés és a Képviselő-testület által kiírt pályázat

véleményezésekor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeit sértené. A zárt ülésen a

képviselő-testület tagjai, a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő

vehet részt.

(5) A Bizottság tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes adatok

és információk tekintetében.

VIII.

A tanácskozás rendje

(1) A Bizottság ülésein a bizottság tagjai szavazati joggal vesznek részt, amely magában

foglalja a tanácskozás jogát is.

(2) A Bizottság elnöke a napirendek sorrendjében minden egyes előterjesztés felett külön-
külön nyit vitát.
(3)A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a Bizottság elnöke soron kívül
felszólalást is engedélyezhet.
(4) A Bizottság elnöke bármely bizottsági tag javaslatára tárgyalási szünetet rendelhet el.
(5) A tanácskozás bármely szakában szót kell adni a jegyzőnek, ha bármely javaslat
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
(6)A Bizottság elnöke az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati
javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.
(7) A napirend vitáját a Bizottság elnöke a döntéshozatal előtt összefoglalja, egyúttal reagál

az elhangzott észrevételekre.

(8) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a Bizottság elnöke a vitát lezárja.



IX.

A döntéshozatal

(1)Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként

kell szavazásra bocsátani.

(2) A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott bizottsági

tagok több mint a fele jelen van.

(3) A Bizottság a döntéseit (határozat) nyílt szavazással hozza meg. A szavazás
kézfelemeléssel történik.
(4) A javaslat elfogadásához a jelenlévő Bizottsági tagok több mint felének „igen” szavazata

szükséges.

(5) A szavazás eredményét a Bizottság elnöke állapítja meg és ismerteti a döntést.

X.

Jegyzőkönyv

(1) A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Elkészítéséről a Bizottság mellé
kirendelt Polgármesteri Hivatal ügyintézője gondoskodik.

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) az ülés helyét, idejét
b) a megjelent bizottsági tagok és meghívottak nevét
c) a távolmaradt bizottsági tagok nevét és a távollét okát
d) az elfogadott napirendet és előadóit
e) napirendi pontonként a tanácskozás lényegét

f) a szavazás számszerű eredményét
g) a hozott határozatokat

(3) A Bizottság üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és mellékleteit
(előterjesztéseket) és a jelenléti ívet.

(4) A jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke írja alá.
(5) A jegyzőkönyv 2 példányban készül.
(6) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvből az állampolgárok

csak az érdemi döntést ismerhetik meg.
(7) A Bizottsági tagok indítványára az ülés egészéről vagy egy-egy napirendjének

tárgyalásáról szószerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. Erről a bizottság vita nélkül
határozattal dönt.

(8) A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a jegyző az ülést követő 15 napon belül köteles
megküldeni a JNSZ Megyei Kormányhivatal vezetőjének.

XI.

A határozatok nyilvántartása

(1) A Bizottság határozatait évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a

kihirdetés dátumával (hónap, nap) kell ellátni a következő minta szerint:

A határozatok jelölése:
_____/év. (hó. nap) számú Pénzügyi településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

határozat tárgyának a megjelölésével.
(2) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 8 napon belül el kell küldeni a

végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek.



XII.
A Bizottság feladat- és hatásköre

(1) A Bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési,
vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, infrastrukturális, településrendezési és
fejlesztési feladatainak ellátásában.
(2) Közreműködik a feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek kidolgozásában,
döntések előkészítésében.
(3) A Bizottság tesz javaslatot a polgármester illetményének emelésére.
(4) A Bizottság véleményezése szükséges az alábbi képviselő-testületi döntések
előkészítéséhez:

a) az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása

b) az éves költségvetési koncepció kidolgozása
c) az éves költségvetési javaslat és végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed

éves, éves beszámoló összeállítása
d) pénzmaradvány felhasználása

e) éves költségvetés módosítása
f) az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet előkészítése
g) önkormányzati vagyongazdálkodási ügyek
h) hitelfelvétel, kötvénykibocsátás
i) helyi adók bevezetése

j) önkormányzati intézmény alapítása, megszüntetése
k) társulásban való részvétel
l) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok

támogatásának igénylésére pályázat benyújtása
m) alapítvány létrehozása

(5) A Bizottság közreműködik önkormányzati intézmények alaptevékenységi, kiegészítő
vállalkozási tevékenységi körének meghatározása előkészítésében.
(6) A Bizottság ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és
a bizonylati fegyelem érvényesítését. Vizsgálati megállapításait a képviselőtestület elé
terjeszti. A testület a szükséges intézkedéseket megteszi.
(7) A Bizottság a Képviselőtestület által átruházott hatáskörében az alábbi feladatokat
látja el:

a) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester tekintetében, kivéve
az illetmény megállapítást és a fegyelmi felelősségre vonást,

b) véleményezi a vagyonrendelet előírásai szerint a vagyontárgyak
elidegenítését.

(8) A Bizottság a jegyző által - szakmailag - előkészített költségvetési rendelet tervezetét és
zárszámadási rendelet tervezetét köteles megtárgyalni.
(9) A Bizottság – egyebek között – az önkormányzatnál és intézményeinél:

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló

féléves, éves beszámoló tervezeteit;

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a

saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását,

értékeli az azt előidéző okokat;

c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti

a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem

érvényesítését.

A Bizottság közreműködik az önkormányzat szervezeti, működési, rendeletalkotási és
egyéb szervezési feladatainak ellátásában.

10.Kivizsgálja a polgármester által átadott, az önkormányzati képviselő
összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezést. A Bizottság előterjesztése alapján a



képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség
megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal dönt az
összeférhetetlenségről
11. Lebonyolítja a képviselőtestület hatáskörébe tartozó választásokat.
12. Közreműködik a Képviselő-testület rendeleteinek előkészítésében
13. Ellenőrzi a képviselőtestület rendeleteinek, határozatainak végrehajtását.
14. Előkészíti és megszervezi a helyi népszavazás lebonyolítását.
15.Véleményezi a hivatali ügyrendet, és az ügyfélfogadás rendjét.
16.A Bizottság véleményezése szükséges az alábbi képviselőtestületi döntések
előkészítéséhez:

- képviselőtestületi munkaterv elfogadása,
- Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása, módosítása, kiegészítése
- Elvégzi a polgármester és a képviselők által benyújtott vagyonnyilatkozat

vizsgálatával, nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
17.Figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeleteket és határozatokat, javaslatot tesz
azok módosítására, kiegészítésére, vagy új rendelet alkotására.

A Bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli.

(18) A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának, a Bizottságnak utasításokat
adhat, illetve a hatáskört visszavonhatja.
(19) A képviselő-testület a hatáskörének átruházásáról, illetőleg az átruházott hatáskör

gyakorlásának visszavonásáról annak felmerülésekor dönt.

(20.) A Bizottság a képviselő-testület által átruházott hatásköröket tovább nem ruházhatja át.

Kengyel, 2013. február 14.

Bódi Marianna

Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

XII. NAPIREND:

Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottsága ügyrendjéről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Németh Lajos az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

elmondja, az ügyrendet a bizottság megtárgyalta, és a beterjesztett formában a

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.



Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottság ügyrendjének

elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

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

18/2013.(II.14.) Kt.

H a t á r o z a t

Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottsága ügyrendjéről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi
Szociális Művelődési és Oktatási Bizottság ügyrendjét
j ó v á h a g y j a .



Kengyel Község Képviselő-testülete

Egészségügyi Szociális Művelődési

és Oktatási Bizottság

Ügyrendje

Az Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottság Ügyrendjét a bizottság

6/2013.(II.14.)Biz. számú határozatával fogadta el.

Az Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottság Ügyrendjét Kengyel Községi

Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013.(II.14.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá.



A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi Szociális Művelődési

és Oktatási Bizottsága belső működési szabályait tartalmazó Ügyrendjét (továbbiakban.

Ügyrend)– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

(továbbiakban: Mötv.) és az Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) rendelete keretei között –

maga állapítja meg.

Az Ügyrendet tájékoztatás céljából a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Az Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottság belső működési rendjére

vonatkozóan az alábbi Ügyrendet alkotja:

I.

Általános szabályok

(4) Hivatalos megnevezés: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottsága (továbbiakban: Bizottság)

(5) A Bizottság székhelye, címe: 5083 Kengyel Szabadság út 10.
(6) A Bizottság testületi szerv. Feladatait és hatáskörét az Mötv., más jogszabályok és

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) rendelete szerint meghatározott módon
gyakorolja.

II.

Bizottság összetétele

(3) A Bizottság tagjainak száma: 5 fő.
(4) A Bizottság tagjainak névsora:

Elnök: Németh Lajos.

Elnök-helyettes: Kovács Gyula.

Tag: Bódi Marianna
Zsemlye Edit nem képviselő tag
Bugyi Mihály nem képviselő tag

(3) A Bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell

megválasztani.

(4) A Bizottság elnökét, valamint képviselő és nem képviselő (külső szakértő) tagjait a

polgármester javaslatára a képviselő-testület választja meg.

(5) Az elnök-helyettest a Bizottság a Képviselő-testület alakuló ülését követő bizottsági

ülésen tagjai közül választja meg.

(6) A polgármester, az alpolgármester és a polgármesteri hivatal köztisztviselője nem

lehet a Bizottság elnöke, illetve tagja.

(7) A Bizottság képviselő, illetve nem képviselő tagja a Képviselő-testület alakuló ülésén,

illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz.. Az eskü szövege a következő: „Én

..............(bizottsági tag neve)........... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar

Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos

jogszabályokat megtartom; az állami és a szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz

híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden

igyekezetemmel Kengyel Község javát szolgálom. Az esküt tevő meggyőződése szerint:

Isten engem úgy segéljen.”).

(8) A Bizottság tagja a (7) bekezdésben említett eskü letételéig jogait nem gyakorolhatja.



III.

A Bizottság szervezete

A Képviselő-testület Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01) rendeletében határozza meg a Bizottság

szervezetét.

IV.

Bizottság munkaterve

(1 A Bizottság éves munkaterv alapján működik, a terv elkészítése a Bizottság elnökének a

feladata.

A képviselő-testület a munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket,

amelyeket a Bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a Bizottság

állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez. E meghatározott

előterjesztéseket a bizottságnak kötelessége megtárgyalni és álláspontját ismertetni a

képviselő-testületi ülésen.

(2) A képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet a Bizottságnak valamely témakör

megtárgyalására. A Bizottság elnöke az indítványt a Bizottság legközelebbi ülése elé

terjeszti, amelyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.

(3)A munkaterv tartalmazza:

d) az előző évi munkaterv végrehajtásának értékelését,
e) az ülések tervezett időpontját, napirendjét, a napirendi pontok előadóit,
f) szükség szerinti meghívottak megjelölését.

V.

A Bizottság ülésének összehívása

(1) A Bizottság ülését – meghívó kiküldésével – a Bizottság elnöke hívja össze.

Akadályoztatása esetén a meghívó személy a Bizottság elnök-helyettese.

(2) A meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azt az ülést megelőző 3 nappal az érintettek
megkapják
(5) A meghívó tartalmazza:

a. az ülés helyét és idejét
b. a javasolt napirendi pontokat és előadóit
c. a tanácskozási joggal meghívottakat.

(6) A Bizottsági ülés írásos anyagát a meghívóval együtt, de legkésőbb az ülés előtt 3
nappal kapják meg az érintettek, amely tartalmazza: a beszámolókat, tájékoztatókat,
az előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelet-tervezeteket.

(7) A Bizottság ülésére tanácskozási joggal állandó meghívott:
c) a jegyző
d) polgármester

VI.

Napirend

A Bizottság az ülés napirendjéről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.



VII.

A Bizottság ülésének vezetésével kapcsolatos általános szabályok

(1) A Bizottság ülése nyilvános vagy zárt.

(2) A Bizottság ülését a bizottság elnöke vezeti. Akadályoztatása esetén a Bizottság ülését

az elnök-helyettes vezeti.

(3) A Bizottság elnöke az ülés vezetése során:

g) megállapítja a határozatképességet, határozatképtelenség esetén a Bizottság 8
napon belül ismételten össze hívja,

h) megnyitja az ülést,
i) ismerteti a napirendi javaslatot,
j) előterjesztésenként szavazásra bocsátja a döntési javaslatot és megállapítja a

szavazás eredményét.
k) biztosítja az ülés zavartalan rendjét,
l) berekeszti az ülést.

(4) A Bizottság zárt ülésén a képviselő-testület tagjai, a jegyző, továbbá meghívása esetén

az érintett és a szakértő vehet részt.

(5) A Bizottság tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes adatok

és információk tekintetében.

VIII.

A tanácskozás rendje

(1) A Bizottság ülésein a Bizottság tagjai szavazati joggal vesznek részt, amely magában

foglalja a tanácskozás jogát is.

(2)A Bizottság elnöke a napirendek sorrendjében minden egyes előterjesztés felett külön-
külön nyit vitát.
(3)A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a Bizottság elnöke soron kívül
felszólalást is engedélyezhet.
(4)A Bizottság elnöke bármely bizottsági tag javaslatára tárgyalási szünetet rendelhet el.
(5) A tanácskozás bármely szakában szót kell adni a jegyzőnek, ha bármely javaslat
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
(6)A Bizottság elnöke az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati
javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.
(7) A napirend vitáját a Bizottság elnöke a döntéshozatal előtt összefoglalja, egyúttal reagál

az elhangzott észrevételekre.

(8) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a Bizottság elnöke a vitát lezárja.

IX.

A döntéshozatal

(1)Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként

kell szavazásra bocsátani.

(2) A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott Bizottsági tagok több

mint a fele jelen van.

(3) A Bizottság a döntéseit (határozat) nyílt szavazással hozza meg. A szavazás
kézfelemeléssel történik.

(4) A javaslat elfogadásához a jelenlévő Bizottsági tagok több mint felének „igen” szavazata

szükséges.

(5) A szavazás eredményét a Bizottság elnöke állapítja meg és ismerteti a döntést.



X.

Jegyzőkönyv

(9) A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Elkészítéséről a Bizottság mellé
kirendelt Polgármesteri Hivatal ügyintézője gondoskodik.
(10) A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) az ülés helyét, idejét
b) a megjelent Bizottsági tagok és meghívottak nevét
c) a távolmaradt Bizottsági tagok nevét és a távollét okát
d) az elfogadott napirendet és előadóit
e) napirendi pontonként a tanácskozás lényegét

f) a szavazás számszerű eredményét
g) a hozott határozatokat

(11) A Bizottság üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és mellékleteit
(előterjesztéseket) és a jelenléti ívet.
(12) A jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke írja alá.
(13) A jegyzőkönyv 2 példányban készül.
(14) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvből az állampolgárok
csak az érdemi döntést ismerhetik meg.
(15) A Bizottsági tagok indítványára az ülés egészéről vagy egy-egy napirendjének
tárgyalásáról szószerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. Erről a bizottság vita nélkül
határozattal dönt.
(16) A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a jegyző az ülést követő 15 napon belül köteles
megküldeni a JNSZ Megyei Kormányhivatal vezetőjének.

XI.

A határozatok nyilvántartása

(1) A Bizottság határozatait évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a

kihirdetés dátumával (hónap, nap) kell ellátni a következő minta szerint:

A határozatok jelölése:
_____/év. (hó. nap) számú Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság

határozat tárgyának a megjelölésével
(2) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 8 napon belül el kell küldeni a

végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek.

XII.
A Bizottság feladat- és hatásköre

(1) A Bizottság közreműködik az önkormányzat szociális, családsegítő, gyermek-és
ifjúságvédelmi, valamint gyermekjóléti, egészségügyi, sport, művelődési és oktatási
feladatainak ellátásában

(2) Közreműködik a feladatkörét érintő rendeletek előkészítésében.
(3) Közreműködik a szociális ellátás, a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetének

elemzésében
(4) A Bizottság véleménye szükséges az alábbi képviselő-testületi döntések

előkészítéséhez:
a) a lakáscélú támogatások odaítélése,

b) szociális intézmények munkájának és szociális feladatok ellátásának
értékelése
c) a gyermekvédelmi munka értékelése és feladatainak meghatározása.
d) A művelődési és a könyvtári intézmények beszámolóinak megvitatása



(5) A Bizottság a képviselőtestület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben az
alábbi feladatokat látja el:

a) átmeneti segélyt állapít meg.

Kengyel, 2013. február 14.

Németh Lajos

Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

Napirendek előtt feltett kérésekre adott válaszok:

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja a buszmegálló közvilágításával
kapcsolatban már jelezte Németh Lajos Képviselő-tag a problémát és az
Önkormányzat kolleganője beszélt az E-On Áramszolgáltató Rt.-vel, hogy milyen
megoldást lehetne rá találni.

Dr. Konrád Ede elmondja, hogy beszélhetnek az óvoda udvar bővítéséről, amit a
helyszínen meg kell nézni és megtárgyalni.

Nagy Szilárd polgármester elmondja a vasútállomásnál található szolgálati lakással
kapcsolatban a MÁV Zrt.-vel felveszi a kapcsolatot.

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester a nyílt ülést
berekeszti. A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülése zárt ülés
keretében folytatódik.

Kmf.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző


