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T Á R G Y M U T A T Ó

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2013. június 27-én megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez

- mely egyben közmeghallgatás is -

66/2013.(VI.27.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról

és a napirendi pontokra tett javaslatról

7/2013.(VI.28.) Önk.rend. A 2013.évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.06.)

önkormányzati rendelet kiegészítésére, módosítására

67/2013.(VI.27.) Kt. Hat. A 2012. évi pénzmaradvány felosztására

8/2013.(VI.28.) Önk.rend. A 5/2011.(IV.01.) Kengyel Község Önkormányzata

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

68/2013.(VI.27.) Kt. Hat. Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) rendelet 4. számú

függelékének elfogadásáról

69/2013.(VI.27.) Kt. Hat. Megállapodás módosítása a Törökszentmiklós Térsége

Többcélú Kistérségi Társulásáról

70/2013.(VI.27.) Kt. Hat. A Helyi Esélyegyenlőségi Program /HEP/ elfogadásáról

71/2013.(VI.27.) Kt. Hat. Az Összefogással az Idősekért Alapítvány kérésének

megtárgyalásáról

9/2013.(VI.28.) Önk.rend. A gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díjának

megállapítására

10/2013.(VI.28.) Önk.rend. A közterületnév és településrész-név megállapításának,

valamint a házak számozásának, emléktáblák

elhelyezésének részletes szabályairól

11/2013.(VI.28.) Önk.rend. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül

helyezéséről

72/2013.(VI.27.) Kt. Hat. „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Kengyel

község területén – szolgáltatási koncesszió formájában”

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

12/2013.(VI.28.) Önk.rend. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott

köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti

támogatásokról szóló 13/2001.(IX.28.) önkormányzati

rendelet módosításáról

73/2013.(VI.27.) Kt. Hat. A Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás

Társulási Megállapodásának elfogadásáról

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én megtartott
rendes üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is.

Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

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

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa
Oravecz Mihály Pénzügyi bizottság tagja

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

Kéri a megjelenteket, a közmeghallgatással kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el
véleményüket.

A közmeghallgatással kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Varga Márta
 Elmondja, hogy a Kengyeli Orvosi rendelőben a telefon nagyon gyakran rossz, a betegek

nem tudják elérni az orvosokat, illetve a rendelőből sem tudnak telefonálni.
 A csatornázással kapcsolatban úgy tudja, hogy több vállalkozó fogja a beruházási munkákat

elvégezni. Kérdése, hogy ez miért jó Kengyel településnek?
 Javasolja, hogy a csatornázási munkák ideje alatt a vasútállomásnál legyen ideiglenes

buszmegálló.

Kozák Ferencné

 Egy kengyeli lakos azzal az üggyel kereste fel, hogy a kengyeli temetőben sírboltot készítet,
befizetett 12.000 ft összeget és a napokban kapott csekket, hogy 48.000 ft-ot kell még
fizetnie. Nem érti miért?

Kovács Gyula

 Egy kengyeli lakos azzal az üggyel kereste fel, hogy Kengyelen a József Attila út és a Dózsa
György út sarkán van egy beton átjáró egy mély árok felett, ami elég keskeny és veszélyes.

Több kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a felmerült kérdések megválaszolására
a napirendek megtárgyalása után kerül sor.
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Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt
Képviselő-testületet:

- április 27 – én lezajlott Kuncsorbán a Vándorló Bográcsok találkozója. Kengyel település
kiválóan szerepelt és a sorsolásnak köszönhetően jövőre Kengyel rendezheti meg a
következőt.

- április 29 – én Kuncsorbán Leader Bíráló Bizottsági ülésen vett részt.
- május 1 – én lezajlott a Majális Kengyelen, a helyi vállalkozóknak és civileknek

köszönhetően nem terhelte a falu büdzséjét.
- május 2 – án kiléptette Székely Péter közmunkást, vállalhatatlan magatartása miatt.
- május 8 – án a Parlamentben járt az Őszirózsa nyugdíjasklub meghívásából.
- május 10 – én elkezdte a tárgyalásokat Hajdú Gáborral, a Tiszamenti Regionális Vízművek

Zrt. igazgatójával.
- május 14 – én Dr. Varga Imre tájékoztatta egy szövetkezeti pályázati lehetőségről. Egy

raklapgyár települt volna Kengyelre, de sajnos nem találtak megfelelő épületet, így elálltak
az ajánlattól.

- Szintén e napon Bak Richárd, hivatásos tűzoltóval folytatott újabb tárgyalásokat egy
Önkéntes Kengyeli Tűzoltó Egyesület létrehozásáról.

- Szintén május 14 – én a Főkefe Nonprofit Kft. vezetői látogattak a településünkre. 20 fő
megváltozott munkaképességű munkaerőt szeretnének foglalkoztatni, melyre pályázatot
nyertek. Sajnos nekik sem tudott megfelelő terültet biztosítani, ugyanis a Csemetekert
jelenleg is a Nefag Zrt. Tulajdonában van.

- Május 15 – én részt vett a Kengyeli Víziközmű Társulat ülésén. Az ülésen Gellén Sándor
ismertette a küldöttekkel a beruházás jelenlegi állását.

- Május 16 – án helyszíni ellenőrzést tartott Tiszatenyőn az irányítóhatóság a projekttel
kapcsolatban, mindent rendben találtak.

- Május 21 – én Tiszatenyőn ünnepélyes keretek között lezajlott a nyertes kivitelező
konzorcium munkatársaival az aláírás.

- Május 26 – án lezajlott a kengyeli gyermeknap a sportpályán, egy időben a Bozsik Program
keretében a labdarúgótorna is.

- Május 28 – án Hajdú Gábor a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. igazgatója és Csűrös
Krisztán a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. igazgatójával közös tárgyalást
folytattak jegyzőasszonnyal, a téma a mihamarabbi, zökkenőmentes csatlakozás.

- Május 29 – én részt vett Törökszentmiklóson a Kistérségi Társulási Tanács pénzügyi
bizottsági ülésén, majd a társulási tanács ülésén. Döntés született arról, hogy a szociális
ellátás társulási szinten marad még ebben az évben.

- Május 30 – án részt vett Kuncsorbán a Leader HACS ülésén.
- Június 2 – án részt vett a Gitt1 Let Zenekar Trianoni megemlékezésén a Művelődési

Házban.
- Június 4 – én Tiszatenyőn folytatódtak az egyeztetések a Konzorcium munkatársaival. Ezek

alapján Bagi Majort teljes egészében a Penta Kft és alvállalkozói csatornázzák, Kengyelen a
Szabadság útig szintén. A településünk többi részét a Tief Terra Kft építi. Tiszatenyőn az Á
Híd Zrt. Csatornáz, a szennyvíztisztítót a Colas Alterra építi meg.

- Június 6 – án helyszíni ellenőrzést tartottak a Mag Zrt. munkatársai az óvoda pályázatunkkal
kapcsolatban. Úgy az elszámolást, mint a kivitelezést hibátlannak találták és felterjesztik
országos minta projektté. Itt szeretném megköszönni Rimóczi Jánosné, Juhászné Bíró Erika
és Kozák Ferencné munkáját.

- Június 9 – én lezajlott az idei Lederer Károly Fogathajtó Emlékverseny, amely véleménye
szerint minden eddiginél színvonalasabban sikerült. Gratulál, és további támogatásáról
szeretné biztosítani a Kunkorgó Egyesületet.

- Szintén e napon negyvenedik alkalommal tartották Kengyelen a Jézus Szíve Búcsút. A
szertartáson polgármester úr is részt vett.
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- Június 10 – én Kuncsorbán kidolgozták a 4 projektet, amelyre pályázik településünk.
- Június 11 – én Szöllősi Krisztinát az ÖNO helyettes vezetőjét tájékoztatta, hogy ebben az

évben kistérségi társulásban marad az ellátás, illetve elintézte, hogy gördülékenyen menjen a
betegszállítás. Budai Ferencné a TTTKT Kistérségi Szociális Központ új igazgatója minden
segítséget felajánlott.

- Június 11 – én elkezdődött a három darab fóliasátor felállítása és a csepegtető, öntöző
rendszerek kiépítése. Egy héttel később a palánták ki lettek ültetve, 3000 paradicsompalánta,
380 paprika palánta, 100 tő dinnye, 200 tő eper és 30 – 30 tő homoktövis és goji bogyó. 20
embernek folyamatos munkát ad a fóliakertészet. Megköszöni Oravecz Mihály és
munkatársai munkáját és kitartását, hogy 35 fokos melegben is helyt álltak a fóliában.

- Június 13 – án lezajlott Tiszatenyőn, Kengyelen és Bagi Majorban a munkaterület átadás.
- Június 14 – én a családsegítő munkatársai tájékoztatták arról, hogy Csató Ferenc úr és

családja lakóháza életveszélyessé vált. Azonnal elrendelte a kiköltöztetésüket és
ideiglenesen a József Attila úti önkormányzati szociális bérlakásban helyezték el őket. Az
ingatlan életveszélyességét a Törökszentmiklósi Építési Hatóság is megerősítette.

- Június 15 – én részt vett az Általános Iskola ballagásán, majd 50. házassági évfordulójuk
alkalmából összeadta Varga Antalt és Tóth Rózát.

- Június 17 – én az Önkormányzat elkezdte a Leader pályázatok beadását, majd este
Kuncsorbán Kozák Ferencné alpolgármester asszony értékelte az újonnan beérkezett
projektötleteket a polgármester úr nevében.

- Június 19 – én Kazinczi Istvánnal és a kivitelező cég munkatársaival felmérték az utak
állapotát Kengyelen.

- Június 25 – én lezajlott a hulladékszállítás közbeszerzési tárgyalásának első fordulója, ahol
nem született megállapodás a szolgáltatóval. Azonnal a Környezetügyért felelős
államtitkárhoz fordult, majd este 8 órakor Szolnok város polgármesterénél konferencia
beszélgetést folytattak. Megoldási javaslat született.

- Június 26 – án bejelentette Hreskó János, hogy megalakult a Jobbik Kengyeli Szervezete.
- Június 27 – én folytatódott a tárgyalás a Remondis Szolnok Zrt- vel, közben pedig

megérkezett a levél Dr. Illés Zoltán államtitkártól, melyben garanciát vállalt a
kompenzációra. Ennek függvényében a szerződést aláírásra került.

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.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy a
Képviselő-testület még három napirendet tárgyaljon meg:

9. „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Kengyel község területén – szolgáltatási

koncesszió formájában” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

10. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és

egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 13/2001.(IX.28.)

önkormányzati rendelet módosításáról

11. A Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás Társulási Megállapodásának

elfogadásáról

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatokat.

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

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 7 igenlő
szavazattal, egyöntetűen elfogadta.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta.

66/2013.(VI.27.) Kt.
H a t á r o z a t

Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról és a napirendi pontokra tett
javaslatról

1. 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 .

2. 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 a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.06.) számú önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

2. Előterjesztés Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

3. Előterjesztés a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás
módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

4. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program /HEP/ elfogadásáról
Előadó: Németh Lajos igazgató

5. Előterjesztés az Összefogással az Idősekért Alapítvány kérésének megtárgyalásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

6. Előterjesztés a gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díjának megállapítására
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

7. Előterjesztés a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak
számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

8. Előterjesztés rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

9. Előterjesztés a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Kengyel község
területén – szolgáltatási koncesszió formájában” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester



5

10. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló 13/2001.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

11. Előterjesztés a Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

I. NAPIREND:

Előterjesztés a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.06.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-
tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 2013. évi költségvetés

rendelet módosítás előtt jóvá kell a hagyni a 2012. évi pénzmaradvány felosztását, amit a rendelet

módosításba be kell építeni. A 2012. évi pénzmaradvány nagy része feladattal terhelt, jelentős összeget képez

a 2012. decemberében kapott ÖNHIKI támogatás összege, amellyel 2013. június 30-ig kell elszámolni. A

költségvetési rendelet jóváhagyásakor még a munkaügyi központtal nem volt megkötve a START

munkaprogramhoz és az egyéb közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések, ezért ezen programokban

foglalkoztatottak létszámát és ehhez kapcsolódó költség kiadást nem tudtuk figyelembe venni az eredeti

költségvetésben. A szerződések megkötésre kerültek, így rendelkezésünkre állnak a foglalkoztatott létszám

adatok és a programokhoz kapcsolódó költség fedezetek, ezért szükséges a rendelet módosítás.

A közművelős érdekeltség növelő pályázaton nyert Önkormányzatunk, mely összeggel szintén javasoljuk a

költségvetési rendeletet módosítani. A nyári szociális gyermekétkeztetéshez kapott támogatás összegét és a

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés elnökének 50.000 forintos támogatását, melyet a Napsugár

Művészeti Óvoda bútor beszerzéséhez nyújtott szintén figyelembe vettünk a rendelet módosításánál. A

Kormányhivatal tájékoztatása alapján a 2013. évi költségvetési rendelet 7 mellékletében a közvetett

támogatások jogcímeit ki kell egészíteni az alant felsoroltakkal még akkor is ha, ezen támogatások összege

nulla forint.

- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét,

- a lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét

- eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összegét,

- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét.

A 7. számú melléklet helyébe a 7/a számú melléklet lép.

Az Önkormányzati rendeletet ki kell egészíteni az Önkormányzat több éves kötelezettséggel járó

feladatainak tervezett összegével. Önkormányzatunk 2013. évben ilyen feladatot nem tervezet, ezért nem

szerepeltettük a rendeletben.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a 2012. évi pénzmaradvány felosztására vonatkozó előterjesztés

elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül az
alábbi határozatot hozta:

67/2013.(VI.27.) Kt.
H a t á r o z a t

A 2012. évi pénzmaradvány felosztására

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány
felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

Felhalmozási célra

Napsugár Művészeti Óvoda komplex
fejlesztéséhez 10.000 eFt

Autóbuszváró építés 2.800 eFt
Közmunka program felhalmozási célra
folyósított előlege 7.685 eFt

Feladattal terhelt felh. célú pénzmaradvány: 20.485 eFt

Szabad pénzmaradvány terhére

Napsugár Művészeti Óvodánál árnyékoló
építési költségére 1.221 eFt

Pályázati önerő térfigyelő rendszer
kiépítéséhez benyújtott pályázathoz 985 eFt

Szabad pénzmaradvány összesen: 2.206 eFt

Felhalmozási célú összesen: 22.691 eFt

Működési célra

2012. évi normatív támogatás visszafizetése 1.380 eFt

2012. évi IPR támogatás maradványának
átadása a KIK-nek 1.406 eFt

2012. évi BTM-es tanulók támogatási
maradványa 405 eFt

Napsugár Művészeti Óvoda komplex
fejlesztése

dologi jellegű 86 eFt
dologi 1.152 eFt
személyi 232 eFt
szoc. hozzájárulás 75 eFt

1.545 eFt 1.545 eFt

TIOP pályázatokhoz kapcsolódó kártérítés,
perköltség 1.059 eFt

Víziközmű vagyon értékbecslése 2.515 eFt
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Tervezési költség pályázat benyújtásához
Közösségi tér, Napsugár Művészeti óvoda só-
szoba, tornaterem 900 eFt

93/2012.(X.16.) Kt. határozat Szolnoki
Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása 100 eFt

9.310 eFt

2013. évi költségvetésben megtervezett
feladatokra a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatás csökkentésére 30.062 eFt

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-s
forrásból kompenzálására 3.505 eFt

Összesen: 65.568 eFt

A 2012. évi pénzmaradvány felosztásával a 2013. évi költségvetési rendeletet módosítani
szükséges.

Határidő: 2013. június 27.
Felelős: polgármester

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

Ezután a polgármester úr elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítására tett rendelet-tervezetet, melyet szavazásra bocsát.

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

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

7/2013.(VI.28.) önkormányzati
rendelet

A 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2013.évi költségvetésére -
kiegészítésére, módosítására

1.§.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet 1.§.
/1/ bekezdése a következő a / ponttal egészül ki:

a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2013 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 120059 eFt-tal

megemeli.
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A költségvetési bevételek és kiadások 1637 e Ft halmozódást tartalmaznak az intézményi
finanszírozás miatt.

Bevételen belül

Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 65992 e Ft-tal
megemeli

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 8724 e Ft-tal
megemeli

Helyi önkorm. által felhasználható központosított előirányzatok
előirányzatát 3530 e Ft-tal
megemeli

Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát 1029 e Ft-tal
megemeli

Önkormányzatok felhalmozási költségvet.-i támogatás
előirányzatát 2477 e Ft-tal
megemeli

Helyi önk. működőkép. megőrzését szolg. kieg támogatás
előirányzatát 30062 e Ft-tal
lecsökkenti.

Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 2801 e Ft-tal
megemeli.

Pénzforg. n. bevétel 2012. évi mód. pénzmaradvány összegét 65568 e Ft-tal
megemeli

A kiadásokon belül 2166 e Ft működési céltartalékot képez.

2. §.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet 1.§.
/2/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
személyi juttatások előirányzatát 52150 e Ft-tal
megemeli

- Kengyel Község Önkormányzat 2013. évben közfoglalkoztatás keretében az alábbi
létszámot foglalkoztatja:
 Mezőgazdasági növénytermesztés(fólia) 20 fő 8 hó 8 órás
 Téli foglalkoztatás 20 fő 2 hó 8 órás
 Mezőgazdasági utak karbantartása 15 fő 8 hó 8 órás
 Belvízelvezetési program 18 fő 8 hó 8 órás
 Kazán program 2 fő 10,5 hó 8 órás
 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 19 fő 8,5 hó 6 órás

1 fő 3 hó 6 órás
1 fő 5,5 hó 6 órás
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3. §.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet
1.§./3/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

előirányzatát 6946 e Ft-tal

Ezen belül:
Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6946 eFt-tal

megemeli

4. §.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet
1.§./4/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
dologi kiadások előirányzatát 18054 e Ft-tal
megemeli

5.§

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet
1.§./5/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
dologi jellegű kiadások előirányzatát 1466 e Ft-tal
megemeli

6.§

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet
1.§./6/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
pénzeszköz átadás egyéb támogatás kiadások előirányzatát 4357 e Ft-tal

megemeli
ezen belül:
- Működési célú pe. átadás KIK-nek 1406 e Ft-tal
- Non-profit Szervezetek támogatása 100 e Ft-tal
- társadalmi és szociálpolitikai juttatás 2851 e Ft-tal

megemeli.
7.§

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet
1.§./7/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
beruházási kiadások előirányzatát

34920 e Ft-tal
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megemeli

ezen belül:
Kengyel Községi Önkormányzat

Közcélú foglalkoztatás

START- bio kazán program

1 db aprítógép 4826
1 db apríték kazán 4559
1 db fűtőanyag tároló 851

START- mezőgazdasági fólia program 5321
START- téli értékteremtő program

2 db elektromos kerékpár 240
START- mezőgazdasági út karbantartás program

Traktor vásárlás 2159
Pótkocsi vásárlás 1143

START- belvízelvezetési program

2 db motoros fűnyíró 265

1 db motoros fűrész 250

2 db mobil sátor 300

2013. évi folyósítás 12229

ebből a pénzmaradvány terhére 2012-ben
folyósított előleg

7685

Közcélú foglalkoztatás összesen: 19914

Napsugár Művészeti Óvoda komplex
fejlesztésére pénzmaradvány terhére

10000

Napsugár Művészeti Óvoda komplex
fejlesztésére önerő a pályázathoz szabad
pénzmaradvány terhére

1221

Napsugár Művészeti Óvoda komplex
fejlesztésére összesen:

11221

Pályázati önerő térfigyelő rendszer kiépítéséhez
szabad pénzmaradvány terhére

985

Autóbuszváró építése /Dózsa megálló, Kossuth
út, Szabadság út/ pénzmaradvány terhére

2800

8. §.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet
1.§./8/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az igazgatási tevékenység működési
kiadásainak előirányzatát 369 e Ft-tal
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ezen belül:
a./ Személyi juttatások előirányzatát 369 e Ft-tal

megemeli

9. §.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet
1.§./9/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2013. évi közvetett támogatásokat tartalmazó 7. sz melléklet helyett a 7/a sz melléklet lép.

10. §.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet 1.§.
a következő /14/ bekezdéssel egészül ki:

/14/ A többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzata 2013. évben nulla forint.

11.§

Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kengyel, 2013. június 27.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400.

17000

13400 640
50

180

30400 870

4600 100

285

740
35000 50

465

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ellátottak térítási díjának, kártérítésének méltányossági alapon
történő elengedésének összege

- a lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének összege

- az eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott
mentesség összege

- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének
összege

7/a számú melléklet

K I M U T A T Á S

a 2013. évi közvetett támogatásokról

Ezer forintban!

A d ó n e m
Tervezett adóbevétel

2013-ben
Közvetett támogatás

2013-ben

Iparűzési adó Kedvezmény
Adóelengedés
Mentesség

Magánszemélyek kommunális Kedvezmény
adója Adóelengedés

Mentesség

HELYI ADÓK ÖSSZESEN

Gépjárműadó Kedvezmény
Adóelengedés
Mentesség

Kedvezmény
M I N D Ö S S Z E S E N: Adóelengedés

Mentesség

A kedvezmény a Gjt. 8. §-a alapján meghatározott környezetszennyezést csökkentő berendezéssel
ellátott gépjárművek után van elszámolva 100 eFt.

A mentesség a Gjt. 5. §. f) pontja szerinti súlyosan mozgáskorlátozott személyek után van
elszámolva 205 e Ft.

A Gjt. 5. §. a) pontja alapján a Polgármesteri Hivatal gépkocsijai után 80 e Ft a mentesség.

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján kapott
felhatalmazás alapján a Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló módosított 11/2008. /XI.28./ számú önkormányzati
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II. NAPIREND:

Előterjesztés Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel
Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.)
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a Képviselő- testületnek.

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény. egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése indokolttá teszi a
rendelet módosítását. A rendelet kiegészül a 4. számú melléklettel, amely az önkormányzat által
ellátandó feladatok szakfeladatonkénti meghatározását tartalmazza.

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 Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról 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

8/2013.(VI.28.) számú önkormányzati rendelete

Kengyel Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Kengyel Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a helyi

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi

rendeletet fogadja el:

1. §

Az 1. § (1) bekezdésében a „Község Önkormányzata” elnevezés törlésre kerül, helyébe az alábbi

elnevezés lép: „ Községi Önkormányzat”

2. §

A rendeletben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. idézett szakaszai törlésre

kerülnek.
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3. §

Az 5. § (3) bekezdésében az „Ötv. 30. §-a és az (2) bekezdés által meghatározottakon túl”

szövegrész törlésre kerül.

4. §

A 6. § (4), (5), (6) és (7) bekezdése törlésre kerül.

5. §

A 7. § szövege törlésre kerül, helyére az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület ülését 15 napon belüli időpontra össze kell hívni a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban (Mötv.) 44. §-ában meghatározott
esetekben. Az ilyen okból szükségessé vált rendkívüli ülést a polgármester hívja össze a testületi
ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával a polgármester
halaszthatatlan ügyben, indokolt esetben rendkívüli ülést hívhat össze.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel,
amely annak összehívását indokolttá tette, vagy indokolttá tenné.

6. §

A 15. § egy új (1) bekezdéssel egészül ki: „ A Képviselő-testület ülése nyilvános.” Az eddigi (1)
bekezdés (2) bekezdése, az eddigi (2) bekezdés (3) bekezdésre módosul.

7.§

(1) A 20. § (2) bekezdésében az „ Ötv. 14. § (2)” szövegrész törlésre kerül, helyébe az alábbi
szövegrész lép: „Mötv. 49. § (1)”.
(2) A (2) bekezdés az alábbi szövegrésszel egészül ki:
A személyesen érintett képviselő – érintettségének jelzése mellett bejelentheti, hogy az adott
döntéshozatalban nem kíván részt venni.
A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására –
annak ismertté válását követően azonnal – a Képviselő-testület ügyrendi vizsgálat lefolytatását
rendeli el az ügyrendi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság közreműködésével.
A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását, bizonyítékai
előterjesztését.
A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a Képviselő-testület soron
következő ülésén előterjeszti. A Képviselő-testület külön határozattal dönt a személyesen érintett
képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról.

8. §

A 32. § (1) bekezdésében az alábbi szövegrész törlésre kerül: „Ötv. 14. § (1) bekezdésében, illetve
15. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek”, helyébe az alábbi szövegrész lép:
„jelenlévő képviselők (egyszerű többség) illetve a megválasztott képviselők több mint fele
(minősített többség) „igen”-nel vagy „nem”-mel szavaz.”
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9. §

A 33. § (3) bekezdése és a (4) bekezdés c) pontja törlésre kerül.

10. §

(1) A 40. § (1) bekezdésében „ az Ötv. 17. § (1) bekezdésében” szövegrész törlésre kerül, helyébe
az alábbi szövegrész lép: „ a Mötv.-ben”.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja törlésre kerül.

11. §

A 48. § d) pontja törlésre kerül.

12. §

Az 53. § (3) bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: „ A polgármester szervezi
a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, biztosítja az önkormányzat demokratikus működését.
Tevékenységével hozzájárul Kengyel Község fejlődéséhez, az önkormányzat szervei munkájának
hatékonyságához. Biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését.
Gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról, a helyi fórumok szervezéséről, támogatja a
lakosság önszerveződő közösségeit, kapcsolatot tart a megyei önkormányzat, az egyházak, a helyi
pártok és civil szervezetek vezetőivel.”

13. §

(1) Az 56. § (1) bekezdésében a „…… munkájának segítése” szöveg után az alábbi szövegrész
kerül: „minősített többséggel”.

(2) A (2) bekezdés 2. mondata törlésre kerül.

14. §

Az 57. § (1) és (2) bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép:A képviselő:

a) részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és
ellenőrzésében

b)részt vesz a Képviselő-testület ülésein

c) felszólalhat

d) indítványt tehet

e) kérdéseket tehet fel

f)interpellálhat

g) szavaz a döntést igénylő ügyekben.
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15. §

(1) Az 59. § (1) bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg kerül: „A jegyző – a
polgármester irányításával – vezeti a Polgármesteri Hivatalt, biztosítja a képviselők munkájának
tárgyi és személyi feltételeit.
(2) A (2) bekezdésben a az alábbi szövegrész törlésre kerül: „ a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként
az Ötv. 36. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakon túlmenően”.

16. §

A 61. § (2) és (3) bekezdése törlésre kerül.

17. §

A 63. § (1) bekezdésében a törvény száma változott. A helyes jogszabályi megjelölés: az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

18. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kengyel, 2013. június 27.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) rendelet 4. számú függelékének elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.

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

68/2013.(VI.27.) Kt.

H a t á r o z a t

Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.)
rendelet 4. számú függelékének elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletében szereplő
5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelethez kapcsolódó 4. számú függeléket, amely az
önkormányzat által ellátott feladatok szakfeladatonkénti csoportosítását tartalmazza.
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Melléklet a 68/2013.(VI.27) Kt. határozathoz

4. számú függelék az 5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által ellátott feladatok szakfeladatonkénti csoportosítása

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó- és nem lakóépület építés
421100 Út, autópálya építése
421900 Egyéb m.n.s. építés
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi szállítás
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841154 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402 Közvilágítás
841403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421 Közterület rendjének fenntartása
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvíz esetén)
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység(kivéve ár- és belvíz esetén)
854314 Szociális ösztöndíjak
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882203 Köztemetés
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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889924 Családsegítés
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások
889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatások
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, támogatások
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, és társadalmi tevékenység támogatása
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

III. NAPIREND:

Előterjesztés a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás
módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a
önkormányzati társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni. Egyes jogszabályváltozások miatt a
TTTKT megállapodást is módosítani szükséges.
A Képviselő-testület a 54/2013.(V.29.) Kt. határozatával elfogadta, hogy 2014. január 1-től
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, illetve jogutód társulásának nem kíván
tagja lenni, melyet a TTTKT Társulási Tanácsának és a TTTKT tagönkormányzatainak
megküldtünk.

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

Kérdést tett fel: Kovács Gyula, Bódi Marianna és Kozák Ferencné képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület
egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

megállapodás módosításáról szóló előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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69/2013.(VI.27.) Kt.

H a t á r o z a t

Megállapodás módosítása a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Törökszentmiklós Térsége
Többcélú Kistérségi Társulásáról szóló megállapodás módosítását a melléklet szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Erről értesül:

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

Melléklet a 69/2013.(VI.27.) Kt. határozathoz

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Törökszentmiklós kistérség önkormányzatai, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § rendelkezéseinek értelmében az
önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat-és
hatásköreinek hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében felülvizsgálta a Társulási megállapodását
és jogszabályi változások alapján az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalva módosította a
korábbi 36/2012.(XI.28.) TTTKT sz. határozatával elfogadott megállapodását.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen megállapodás alapján

Kengyel, Kuncsorba, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Örményes községek, Fegyvernek nagyközség,
Törökszentmiklós város település önkormányzatai önálló jogi személyiséggel rendelkező Többcélú
Kistérségi Társulást hoznak létre:

a) a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: a településfejlesztés
összehangolására, fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására);

b) térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények
fenntartására,

c) egyes hatósági ügyek intézésére.

1.2. Társulás neve: Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban:
Társulás)
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1.3. A Társulás székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a.

1.4. A Társulás tagjainak neve, székhelye és lakosságszáma:

A lakosság szám adatai a 2012. január 01. adatok alapján.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171 7.016 fő

Kengyel Község Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10 3.680 fő

Kuncsorba Község Önkormányzat
5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26 671 fő

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat
5211 Tiszapüspöki, Fő út 93 2.193 fő

Tiszatenyő Község Önkormányzata
5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26 1.797 fő

Törökszentmiklós Város Önkormányzata
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a 21.965 fő

Örményes Község Önkormányzata
5222 Örményes, Felszabadulás út 16 1.114 fő

A települések lakosságszámának meghatározásánál az adott évi költségvetési törvényben
meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.

1.5. Társulás bélyegzője: Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Törökszentmiklós Kossuth L. u 135/a felirattal ellátott körbélyegző, közepén Magyarország
címerével.

1.6. Társulás jogállása: jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó, gazdálkodására a
költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-
számviteli, gazdálkodási, döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait a Törökszentmiklósi
Polgármesteri Hivatal látja el, ennek költségeit a hivatal felé a Társulás külön megállapodás alapján
biztosítja. A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik.

1.7. Társulás képviselője: a Társulási Tanács elnöke (akadályoztatása esetén elnökhelyettese,
mindkettőjük akadályoztatása esetén a társulás tanácsa által megbízott polgármester) látja el.

1.8. A társulás vagyonát a Társulás alapító okirata tartalmazza.

1.9. A Társulás megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról gondoskodhat.

1.10. A megyei önkormányzattal való együttműködést külön megállapodás szabályozza.

1.11. A módosult társulási megállapodás időbeli hatálya: 2013. december 31. napjáig.
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II.
A TÁRSULÁS CÉLJAI ÉS A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTHATÓ FELADATOK

1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok - a közös céloknak megfelelő hatékony és
eredményes együttműködés érdekében - jelen megállapodásban a települési
önkormányzatok feladatainak ellátását (hatásköreinek gyakorlását) az alábbi
területeken hangolják össze:

a) településfejlesztés, településrendezés;
b) településüzemeltetés;
c) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
d) környezet egészségügy;
e) kulturális szolgáltatás;
f) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
g) a területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint

a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítás;
h) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
i) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, vízgazdálkodás és vízkárelhá-

rítás;
j) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
k) kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása;
l) sport, ifjúsági ügyek;
m) nemzetiségi ügyek;
n) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
o) hulladékgazdálkodás;

2. A fenti feladatok ellátása során követendő eljárást e megállapodás rögzíti.

3. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően
fokozatos bevezetéssel végzi. (A fokozatosság elve nem vonatkozik a jogszabályváltozás
miatt kötelezővé váló feladatokra.)

4. A Társulás alapcélként a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában lévő
erőforrásokat.

5. A Társulás a II/1. pontban meghatározott feladatok ellátása során

– szakmai és komplex program előkészítő,
– javaslattevő,
– programmenedzselő,
– koordináló,
– döntést hozó, végrehajtó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő,
– az intézmények hatékonyabb működése érdekében végzett szervező,
– a tevékenységek színvonalát javító

tevékenységet folytat.

6. A Társulás a megállapodás II/1. pontjában meghatározott feladatok összehangolt és
szervezett ellátása érdekében a kistérségben egybevont térségi adatbázist működtet,
amennyiben a feladat ellátásoz szükséges.

Az adatbázissal szemben követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek,
projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit.
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III.
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

A/ Döntéselőkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladatok

1. A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy:

– milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához,
– milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése

indokolt,
– fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami, külső és helyi forrásokat,
– vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel az együttműködésnek milyen eljárása és

módozata lehet (az ilyen irányú alternatívák elemzését előnyeivel, hátrányaival számba
kell venni),

– a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az
érdekeket össze kell hangolni,

– a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni.

2. A Társulás (a program előkészítést követően) a programmenedzselés során:

– figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a
szükséges hiánypótlásokat teljesíti),

– gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések
megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,

– a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok
lebonyolításáról.

3. A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig (ha a feladat folyamatos
működtetést kíván a működtetés során) valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi.

4. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:

– megteszi a döntések végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket,
– komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,
– a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása

céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja.

5. Az intézmények hatékonyabb működése érdekében végzett szervező munka során:

– felméri a kistérségben jelentkező szükségleteket és az azok kielégítéséhez
rendelkező kapacitásokat,

– a fajlagos költségek csökkentése érdekében gondoskodik arról, hogy az
intézmények, közszolgáltatások szabad kapacitásai – elsősorban a kistérségen belül –
ki legyenek használva,

– a kistérségen belül kellően ki nem használt kapacitások hasznosítására más
kistérségekkel, településekkel külön megállapodást köt,

– a vállalkozói szféra által is végezhető közszolgáltatások ellátására közös (vagy
egyeztetett) megbízást adhat.

6. A tevékenységek színvonalát javító munka során
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- a kor követelményeinek megfelelő és a jövőbe mutató, kistérségi szinten összehangolt
szakmai programokat dolgoz ki,

- figyelemmel kíséri a minőségi követelmények teljesítését.
-

B/ Ágazati feladatok

1. Területfejlesztési feladatok

A Kistérségi Társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a Társulás tagjai, és a kistérség
területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:

a. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait.
b. Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját (az ennek

figyelembevételével készített területfejlesztési programját). Ellenőrzi azok
megvalósítását.

c. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében.
d. A meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi

területéről benyújtott támogatási kérelmekről - a kistérségi területfejlesztési program
figyelembevételével – előzetes véleményt nyilvánít.

e. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei területfejlesztési
tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai
finanszírozására.

f. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról,
programokról (különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően).

g. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek
kezelésében.

h. Forrásokat gyűjthet a kistérségi Társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához.

i. Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel
rendelkező szervezeteknél.

j. Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben
érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil
szervezetekkel.

k. Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal.
l. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.

2. Munkahelyteremtés, munkanélküliség csökkentése

a) A kistérségi területfejlesztés során támogatja az új munkahelyek létesítését célzó
beruházásokat.

b) A munkahely teremtés érdekében szorosan együttműködik a kistérségben működő
intézményekkel, vállalkozókkal, és azok szakmai, érdekvédelmi szervezeteivel.

c) Ösztönzi és támogatja a már meglévő munkahelyek megőrzését, a rendelkezésére álló
kapacitások jobb kihasználását.

d) Összehangolja a kistérség önkormányzatainak vállalkozás élénkítő tevékenységét.
e) A munkahelyteremtést szolgáló beruházások között kiemelten kezeli a turizmus területén

történő beruházásokat.

3. Egészségügyi feladatok

a) A Társulás figyelemmel kíséri a kistérségben a szakellátás kapacitás kihasználtságát,
összehangolja a szakellátás iránti kapacitásigényeket
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b) A Társulás dolgozza ki a települési szolgáltatás-szervezési koncepciókat.
c) Védőnői szolgálat térségben történő közös, vagy mikro-térségi formában történő ellátásának

megszervezése.
d) A térségben a hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet közös, vagy mikro-térségi formában

történő ellátásának megszervezése.
e) A járó beteg szakellátás biztosítása.
f) Koordinálja a térségben található gyógyvizek, gyógyforrások, illetve gyógyiszap lelőhelyek

hasznosítását, alternatívákat dolgoz ki a hasznosításra.

4. Szociális feladatok
a) A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és a
szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését
és működését.
b) A Társulás az önkormányzatoktól átvett feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében
költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.
c) Saját intézményei fenntartásának finanszírozása a vonatkozó állami, költségvetési
normatívákból és az önkormányzatok hozzájárulásából történik. A normatívák által nem
fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás éves költségvetésének
összeállítása során határozzák meg. Az intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai
fedezetének biztosítására a társult települések a Társulással külön megállapodást kötnek. A
Társulás által fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás
költségvetésében kell megtervezni. Az intézmények fejlesztési és felújítási kérdéseiben a
tulajdonos önkormányzatokkal egyetértésben a Társulási Tanács dönt.”

5. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

a) A Társulás az önkormányzatoktól átvett feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében
költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.

b) Saját intézményei fenntartásának finanszírozása a vonatkozó állami, költségvetési normatívákból
és az önkormányzatok hozzájárulásából történik. A normatívák által nem fedezett fenntartási
költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során
határozzák meg. Az intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai fedezetének biztosítására a
társult települések a Társulással külön megállapodást kötnek. A Társulás által fenntartott
intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás költségvetésében kell megtervezni. Az
intézmények fejlesztési és felújítási kérdéseiben a tulajdonos önkormányzatokkal egyetértésben a
Társulási Tanács dönt.

6. Közoktatási feladatok

a) Szakmai napokat szervez.
b)

– A közoktatási feladatok ellátása során – szervező tevékenységével, a kistérség teljes
területén – az óvodai, közoktatási intézmények hatékonyabb működését a törvényben
előírt minimális csoport-létszámok betartásával biztosítja.

– A fenntartók felé irányuló javaslatokkal gondoskodik az intézmények szakmai
színvonalának javításáról

Egyes közoktatási feladatok ellátása érdekében a kistérség települései külön megállapodást
köthetnek egymással.

c) Kistérségi tanulmányi- és sportversenyeket szervez.
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d) A Társulás együtt működik a térségben működő középiskolákkal, szakképző intézetekkel és
kollégiumokkal, annak érdekében, hogy vegyék figyelembe a kistérségből érkező képzési
igényeket, kapacitásukat elsődlegesen a kistérség igényeinek kielégítésére használják fel.

7. Közművelődési feladatok

a) A Társulás összehangolja a kistérség területén a közművelődést és a sporttevékenységeket.
b) Összefogja és segíti a helyi közművelődési tevékenység támogatási formái körébe tartozó

öntevékeny, önképző csoportok munkáját.
c) Szervezi és koordinálja a kistérség települései környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,

hagyományainak feltárását, megismertetését. Gondoskodik a helyi hagyományok
gondozásáról, gazdagításáról.

d) A Társulás összehangolja a kistérségen belül:
I. a könyvtári szakemberek kapcsolattartását, tapasztalataik kölcsönös átadását.

e) A Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a
közhasznú ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamok szervezése, a művészeti események, a
kiállítások, a szórakoztató és színházi rendezvények szervezésében.

f) Évente rendszeresen ismétlődő művészeti vetélkedőket, fesztiválokat, gálákat szervez.
g) Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés

feltételeinek és színvonalának javítását.
h) A kistérség meglévő kapacitásának kihasználásával, illetve egyeztetett fejlesztésével segíti a

felnőttoktatás, a továbbképzés és az átképzés feladatainak ellátását.

8. A település és területrendezési feladatok

a) Elősegíti az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítását.
b) Az épített környezet alakítása, védelme során (a közérdekű intézkedéseket, döntéseket

megelőzően, azok végrehajtásakor) biztosítja a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés
lehetőségét.

c) Gondoskodik az érdekelt állampolgárok, szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és
lehetőséget ad részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre.

9. Természet és környezetvédelmi feladatok

a) Összehangolja a kistérséghez tartozó települések környezetvédelmi programját.
b) Környezeti hatásvizsgálatok végzése.
c) Segíti a csapadékvíz elvezetésének megoldását.
d) Törekszik a kommunális szennyvízkezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás, kommunális

hulladékkezelés, állati tetem megsemmisítés közös vagy egyeztetett megoldására.
e) A regionális hulladéklerakó működtetésével kapcsolatos közös álláspontokat egyezteti.
f) A Társulás támogatja a kistérségben a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet értékeinek

megóvását.

10. Közlekedési feladatok

a) Kistérségi közlekedési, fejlesztési, felújítási és üzemeltetési feladatok tervezése, pályáztatási
feltételek egyeztetése.

b) A vasúti, helyközi közlekedés menetrendjének egyeztetése. Panaszok esetén intézkedés
kezdeményezése.

11. Szolgáltatási-szervezési, település-üzemeltetési feladatok
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a) A kistérség települései esemény-naptárának összeállítása. A kistérség egyes településein
túlmutató, a kistérséghez tartozást kifejező és azt erősítő közös rendezvényeket szervez,
kiadványokat szerkeszt.

b) A kistérség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös
megjelentetése, ügyfélszolgálati funkciók ellátása elektronikus úton is. Vizsgálja közös
TOURINFORM Iroda kialakításának lehetőségeit.

12. A művészettel kapcsolatos feladatok

a) Felméri a Társulás területén a művészettel kapcsolatos igényeket és szervezi az igények
kielégítését.

b) Támogatja az öntevékeny művészeti csoportok munkáját.

13. Közösségi tér biztosítása

Törökszentmiklós Város Önkormányzata biztosítja - a kistérségi feladatok összehangolásának
elősegítése érdekében és a lebonyolításhoz szükséges – közösségi tereket.

14. Egyes hatósági ügyek intézése

a) A Társulás települései közül Törökszentmiklós város - külön jogszabályban meghatározott
ügykörökben és illetékességgel – államigazgatási hatósági ügyekben ellátja a körzeti
feladatokat.

b) A Társulás települései – az 1. pontban foglalt, kötelező jogszabályi előíráson alapuló –
feladatokon túl
– együttműködnek a közigazgatási feladatok tárgyi- és személyi feltételeinek kölcsönös

megteremtésében,
– egyes tárgykörökben várhatóan szakemberek közös foglalkoztatásával, igazgatási

társulás keretében oldják meg feladataikat.
c) A Társulás kezdeményezi a kistérségben működő nem önkormányzati szervek illetékességi

területének egységesítését.

IV.
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI ÉS SZERVEZETE

1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

2. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 1-1 tagok
alkotják. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

3. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzatának
polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, illetve választja
meg minősített többséggel, tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács
bármely tagja javaslatot tehet.

4. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választhat. Az alelnök személyére
az elnök tesz javaslatot.

5. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választását követő 30 napon belül a társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere
hívja össze.
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6. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el.
A társulás akkor határozatképes, ha ülésén a tag önkormányzatok képviselőinek legalább fele jelen
van.
A társulási tanács érvényes döntéséhez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen levő tagok szavazatainak több mint a felét.
A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges. A minősített
többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok
szavazatának több mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.

7. Minősített többségű döntés szükséges:
a) a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat
benyújtásához,
b) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához,
d) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás vagyonával való
rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén),
c) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt, választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,
d) a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez,
e) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
f) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.

8. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést az elnök,
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és
vezeti.

9. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
b) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a
kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül,

10. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.

11. A Társulási Tanács:
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat
vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

12. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt:
a) elnökének, alelnökének megválasztásáról,
b) a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás megszüntetéséről
szóló javaslat tételéről a képviselő-testületek felé,
c) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról,
d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,
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e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről,
intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza.
f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással történő
megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról,
g) tagok költségviselése mértékéről.

13. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a javasolt, elfogadott és
tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét,
részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett
döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a szavazás számszerű
eredményét és a hozott döntéseket.

14. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag(ok) írjá(k) alá. A
jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal vezetőjének.

15. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza, amelyet a Társulás megalakulását követő ülésen kell elfogadni.

16. A Társulási Tanács elnöke:
a) ellátja a Társulás képviseletét,
b) összehívja a Társulási Tanács ülését;
c) vezeti a tanácskozást;
d) érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat szabályainak;
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
f) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi beszámolót
és zárszámadást.

Bizottság(ok)

17. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtására, szervezésére
bizottságo(ka)t alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács tagja, a térség területén működő
intézmények, gazdálkodó szervezetek, szakmai szervezetek, valamint a lakosság önszerveződő
közösségeinek képviselője. A bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja.

18. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási Tanács
határozza meg.

19. Nem lehet a Társulási Tanács bizottságának tagja:
a) a Társulási Tanács elnöke, alelnöke;
b) a Társulás alkalmazottja.

20. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére Pénzügyi Bizottságot hoz létre.

21. A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell
kiválasztani.
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22. A bizottság(ok) működését és részletes feladatait a bizottság(ok) SZMSZ-e tartalmazza. amelyet
a bizottság(ok) saját maguk állapítanak meg.

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása

23. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás
szervezése) a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
látja el. Ennek keretében:
a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához)
szükséges tárgyi és személyi feltételeket;
b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat;
d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat;
e) az a)-d) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a társulás külön
megállapodás keretében biztosítja a Polgármesteri Hivatal számára.

24. A Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatait a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

25. A Társulás működésével kapcsolatos munkaszervezeti feladatok ellátásáról, költségvetéséről
egyebekben a Társulás és Törökszentmiklós Városi Önkormányzata között létrejövő
együttműködési megállapodás rendelkezik.

26. Társulás szolgáltatásait a tagok igénybe vehetik. Az ezzel járó költségvetésbe nem tervezett
plusz kiadásokat az igénybe vevő megtéríti.

27. A Társuláson belül közös fenntartású intézmény a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ,
melynek keretében látják el a szociális feladataikat a tagönkormányzatok, úgymint Kengyel,
Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós.

28. A Társuláson belül Fegyvernek, Kuncsorba és Örményes közös fenntartású, Csorba Mikro-
térségi Társulást tartanak fenn, szociális feladataik ellátására.

29. A társuláson belül fenntartott KSZSZK és a Csorba Mikro-térségi Társulást egymástól
elkülönülten gazdálkodik, és külön vagyonnal rendelkezik. Egymás kötelezettségeiért felelősséggel
nem tartoznak, és egymás eredményeiből sem részesülnek.

30. A Társuláson belüli, közös fenntartású intézmények esetén az alapítói jogok az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak szerint alakulnak.

V.
A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, A TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE

1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés
alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja
meg. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében
felhasználható körét és mértékét határozatban szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
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2. A Polgármesteri Hivatal a Közpénzügyi Osztályon keresztül látja el az Áht. 27. § (4) bekezdése
szerinti feladatokat: a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket az Önkormányzat gazdálkodása rendjét szabályozó
belső szabályzataiban a Társulásra vonatkozóan elkülönülten szabályozza.

3. A Társulás nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
Utalványozásra az elnök és a Pénzügyi Bizottság elnöke jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi
ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi Osztályának vezetője, és a jegyző által
felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult.

4. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Törökszentmiklós Városi
Önkormányzat által kiadott és alkalmazott kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és
utalványozási jogkörök alkalmazására vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak.

5. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes
hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett önkormányzatok kezességes
garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az adósságkezeléséhez szükséges kötelezettségeinek
teljesítésére.

6. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi Bizottság
ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a
megkötött szerződéseket. A Társulás és a Társulási Tanács, az Elnökség tagjaitól, továbbá a
Polgármesteri Hivatal alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet.

7. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve, gazdálkodással
kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt terjeszthetők a
Társulási Tanács elé.

8. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév május 31. és
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal által kibocsátott számla alapján a Társulás számlájára
kell befizetni.

9. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által meghatározott
egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám tekintetében a költségvetési
törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A
települések lakosságszámát a Társulási megállapodás I. fejezet 1.4 pontja tartalmazza, amelyet
évente – tárgyévet megelőző január 1. napja szerinti állapotnak megfelelően – tárgyév március
31.napjáig aktualizálni szükséges.

10. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől számított 15
napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot.

11. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni.

12. A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az irányadó
eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása.
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13. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. jelen megállapodás
céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt
fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Társulás
mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a követelést a határidő eredménytelen
elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó
nyilatkozat alapján beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége
esetén a Társulás a követelést bírósági úton érvényesíti.

14. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn
tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás alelnöke jogosult, amennyiben az általa
képviselt tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn. Az alelnök által képviselt
tagönkormányzat tartozása esetén bármely tagönkormányzat polgármestere jogosult, amelynek a
Társulás felé tartozása nincs.

15. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás
elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető pénzintézetüknél
nyilvántartásba vetetik és ennek megtörténtét a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti - a
számlavezető pénzintézet által aláírt, - példányának a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Közpénzügyi Osztályának vezetője részére történő megküldésével igazolják. Az aláírt példány
megküldésének határideje a valamennyi tagönkormányzat által aláírt megállapodás kézbesítésétől
számított 8 munkanap.

VI.
A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS

1. A Társulás a II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik.

2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:
a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései,
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései,
c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jogok stb.),
d) központi költségvetési támogatás,
e) pályázati úton elnyert támogatások.

3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak,
gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az
eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön megállapodás
tartalmazza.

4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak feletti
tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata.

5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács jogosult,
egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.

6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen állást foglal a Pénzügyi
Bizottság. A vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon nem a
társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja.
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7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig, egyéb
vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem idegeníthető el.

8. A közös feladatok ellátásához szükséges normatívák lehívására a GESZTOR Törökszentmiklós
Városi Önkormányzat jogosult.

9. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban
felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

VII.
CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

Csatlakozás

1. A Társuláshoz csak a naptári év első napjával lehet csatlakozni. A csatlakozás iránti kérelmet a
Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani.

2. A csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell
meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.

3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő valamennyi
települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, illetőleg a
felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács dönt.

Felmondás

5. A társulási megállapodást felmondani nemcsak a naptári év utolsó napjával lehet. Korábbi a jelen
megállapodással módosított megállapodás hatálya alatt hozott képviselő-testületi döntések ezen
megállapodás hatálya alatt is figyelembe kell venni.
A társulási megállapodás felmondásával kilépő önkormányzat a társulással elszámol. Az
elszámoláskor lehetőség van arra, hogy a tag és a társulás egymással szemben fennálló követeléseit
beszámítsák.

6. A társulási megállapodást felmondani kívánó települési önkormányzat képviselő-testületének a
felmondásról szóló döntését legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és
arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.

Kizárás

7. A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával nemcsak a naptári év utolsó
napjával zárhatja ki a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt kötelezettségének
ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

A Társulás megszűnése

9. A Társulás megszűnik, ha valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete minősített többségű
döntéssel a megszüntetés mellett foglal állást, illetve a bíróság jogerős döntése alapján, törvény
erejénél fogva, vagy ha törvényben szabályozott feltétel megvalósult.
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10. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.

11. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek
kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.

12. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni,
b) a meglévő használatra átadott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában pénzben
megváltani,
c) használatba adott ingatlant a tulajdonos önkormányzatot kell visszaadni.

13. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban az
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek hiányában a
volt tagot a Társulással kötött külön szerződés alapján használati díj illeti meg. A kiváló tagnak a
társulás felé fenn álló tartozásaival kell csökkenteni a kiváláskor a tagot megillető vagyon részt. A
kiváló tagot azon a feladaton képződő plusz vagyoni elemből illeti meg a ráeső rész melyben a
társuláson belül részt vett.

14. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet
oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások teljesítését
veszélyeztesse.

15. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a
társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási
megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik.

Visszafizetési kötelezettségek

16. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelős a jogszerű
felhasználásért.

17. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése eredményeként a Társulás
már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a kilépő tag(ok)
köteles(ek) a kilépő önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő
összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni.

18. Amennyiben a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös beruházásban
vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással kapcsolatos és számára
megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg.

19. Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles annak
összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés időpontját megelőzően
visszafizetni.

20. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke-elhelyezési
pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek jelen fejezet 17-20. pontjában meghatározott
összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett összege.

21. A társulási megállapodás felmondás, és kizárás esetén jelen fejezet 10-15. pontja megfelelően
alkalmazandó.
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VIII.
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE

1. A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi, a gazdálkodási
ellenőrzés során a Bizottság ellenőrzési kötelezettségének végrehajtására külső szakértőt is
bevonhat.

2. A társulás gazdálkodását – az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatásokat,
valamint a kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználást is ideértve – az Állami
Számvevőszék ellenőrzi. Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai
Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai
és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik.

3. A társulás működése felett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi
felügyeletet gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, szervezete, működése és
döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási megállapodásban, valamint a
szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak.

4. A társulás tagjai – polgármestereik útján ellenőrizhetik a társulás működését célszerűségi és
gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a társulás
elnökének, a Pénzügyi Bizottság elnökének és a társulás tagjainak meg kell küldeni.

IX.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen társulási megállapodás a 36/2012.(XI.28.) TTTKT sz. határozattal elfogadott megállapodást
módosítja és 2013. július 01-én lép hatályba. A társulási megállapodás érvényességéhez valamennyi
társult tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges.

2. A Társulási megállapodást a társulás tagjai a Mötv-ben megfogalmazott szabályok szerint
módosíthatják. A társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6
hónapon belül a tagok felülvizsgálják.

3. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek
a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.

4. Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a Szolnoki
Járásbíróság illetékességi körébe utalják.

5. A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a felek
kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv készül.

6. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon felmondható,
illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.

7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Törökszentmiklós, 2013. június…….

Fegyvernek Nagyközség Képviselő-testülete nevében:

Tatár László
polgármester

Kengyel Község Képviselő-testülete nevében:

Nagy Szilárd
polgármester

Kuncsorba Község Képviselő-testülete nevében:

Rédai János
polgármester

Tiszapüspöki Község Képviselő-testülete nevében:

Polgár István
polgármester

Tiszatenyő Község Képviselő-testülete nevében:

Kazinczi István
polgármester

Törökszentmiklós Város Képviselő-testülete nevében:

Dr. Juhász Enikő
polgármester

Örményes Község Képviselő-testülete nevében:

Fürj Jánosné
polgármester



36

1. számú melléklet

Felhatalmazás

…………………………………………………….
a pénzintézet neve és címe

A Törökszentmiklóson, 2013. június ……. napján kelt Törökszentmiklós Térsége Önkormányzati
Társulást létrehozó társulási megállapodás V. fejezet 12-15. pontja alapján

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… Önkormányzata

(……..…………………………………,…………………….. u. ………… sz., képviseli:

…………………… polgármester) felhatalmazza a Törökszentmiklós Térsége

Önkormányzati Társulást (5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 135/a.,

bankszámlaszám:………………………………….., képviseli:…………….…………………elnök)

mint, jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z)
…………………………................................................................................................-nál/-nél vezetett

…………………………………. pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy

nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. A
számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit,
erről a tényről és annak adatairól Törökszentmiklós Térsége Önkormányzati Társulást írásban 5 munkanapon
belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési megbízás
jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.

Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap

……………………..………………………………
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

……………………………….
a pénzintézet cégszerű aláírása és bélyegzője
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IV. NAPIREND:

Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program /HEP/ elfogadásáról
Előadó: Németh Lajos igazgató
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Németh Lajos igazgató úr elmondja, hogy a 2010. évben elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi

programot, felül kellett vizsgálni. Az előírásoknak megfelelően lett elkészítve Kengyel Községi

Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja.

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

Kérdést tett fel: Kozák Ferencné, Varga Márta és Csabainé Bártfai Margit képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető
adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Helyi Esélyegyenlőségi Program

elfogadásáról szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.

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

70/2013.(VI.27.) Kt.

H a t á r o z a t

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a
határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el és egyidejűleg hatályon kívül helyezi a
8/2010.(II.18.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi programot.

Felelős: polgármester

Erről értesülnek:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
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Melléklet a 70/2013.(VI.27.) Kt. határozathoz

Helyi
Esélyegyenlőségi

Program

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2013.



39

Tartalom

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP) 40

Bevezetés 40

A település bemutatása 40

Értékeink, küldetésünk 44

Célok 44

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 45
1. Jogszabályi háttér bemutatása 45
2. Stratégiai környezet bemutatása 46
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 46
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 52
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 58
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 59
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 61
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása 63
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 64

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 65
1. A HEP IT részletei 65

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 65
A beavatkozások megvalósítói 66
Jövőképünk 66
Az intézkedési területek részletes kifejtése 67

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 78
3. Megvalósítás 81

A megvalósítás előkészítése 81
A megvalósítás folyamata 81
Monitoring és visszacsatolás 83
Nyilvánosság 83
Érvényesülés, módosítás 84

4. Elfogadás módja és dátuma 85



40

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel Kengyel Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása

Kengyel község az Alföld szívében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. A
megyeszékhely, Szolnok 30 km-re, két közeli város, Martfű 10 , illetve Törökszentmiklós 15 km-re
van tőle. A városok mind közúton, mind tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetőek.

A régészeti leletek tanúsága szerint évezredek óta lakott Kengyel környéke. Az Alföld magyar és
kun lakossága a XV. század elején Kengyelen számottevő keveredést mutatott. Kengyelnek több
mint fele a rác névcsoporthoz tartozott. Utódai ma is elég nagy számban találhatók itt, és
származásuk emlékét a „Rácz” családnevű magyarokban tartották fenn.

1479-ben Kengyel már mezőváros, a Szapolyai család birtoka. Az 1571. évi török fejadó-
összeírásban Kengyel falu a szolnoki szendzsákban a szolnoki nahijébe tartozott, 57 háza és 1
temploma volt. A török uralom végén a települést többször feldúlták, majd a Rákóczi-
szabadságharc idején a rácok teljesen elpusztították. A lakatlanná vált Kengyel a XVIII. század
elején már az Almásy család birtoka, akik 1725-től a pusztát a Törökszentmiklóst betelepítő
lakosoknak adták bérbe. Maga Kengyel-puszta csak a XVIII-XIX. század fordulóján kezdett újra
benépesülni. A XIX. század végére az Almásyakon kívül különböző nemesi családok is birtokot
szereztek Kengyelen, mely uradalmak fejlődését a vasút megnyitása jelentősen elősegítette.

A Nagyatádi-féle földreform során Pusztakengyelen 1281-en kaptak földet, ezért 1928. október 1-
től kezdődően Pusztakengyelen jegyzői kirendeltséget létesítettek. Ugyanekkor került jóváhagyásra
a lakásépítés. A 2 tantermes, 2 tanerős állami iskola is ekkor létesült. A református templom 1929-
ben épült. Ekkor már postahivatal és telefonközpont is működött. 1934-ben szentelték fel a római
katolikus templomot és Bagimajorban a katolikus kápolnát. 1938-ban újabb iskola épült, és ekkor
létesült először a településen orvosi állás. 1942-ben további iskola és orvosi lakás átadására került
sor, de a II. világháborúban megsérültek, és 1947-re építették újjá.

1
Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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1943-ban Pusztakengyelen az Országos Földhitelintézet 218 házhelyet osztott ki az újabb igénylők
között. Azonban hosszú ideig a lakosságának a nagyobb része változatlanul a tanyákon élt.

A II. világháború idején a település többször gazdát cserélt, míg 1944. október 23-án véglegesen a
szovjet csapatok kezére került. Ezt követően a telep területén és a puszta határában 128 szovjet, 4
román, 55 magyar és német katonát temettek el.

A községgé válást az 1945-ös földreform nagymértékben elősegítette. Kengyel 1946. január 1-jével
véglegesen elszakadt Törökszentmiklóstól, és önálló községgé alakult.

Kengyel lélekszáma a XIX. század elejétől az 1950-es évek elejéig folyamatosan növekedett, utána
azonban az agrárnépességet sújtó erőszakos intézkedések és a nagyipar elszívó hatása miatt
csökkenni kezdett.

Kengyel villamosítása viszonylag későn, 1950-ben kezdődött meg. Ebben az évben épült a község
művelődési háza is. A 4 tantermes, emeletes iskola 1958-ban készült el. 1960-ban egy óvoda
működött a településen.

A FALU ÉLETE NAPJAINKBAN
Kengyel gazdasági életében mindig a mezőgazdaság játszotta a főszerepet. A XIX. században a

pusztán szarvasmarhát, lovakat és juhot tenyésztettek, és a gabonaféléken kívül repcét és dohányt
termesztettek. A községben ma már a gazdaságban az állattartás mellett a gabonafélék termesztése
az elsődleges.

Hosszú évtizedeken keresztül a termelőszövetkezetek jelentették a szerény megélhetést a családok
jelentős részének. Sokan a környező településekre jártak dolgozni, és mellette virágoztak a háztáji
gazdaságok. A rendszerváltozás sem módosította Kengyel mezőgazdasági jellegét. A szövetkezeti
gazdálkodás után megindult a magángazdaságok működése . Ipari termelés azonban továbbra sem
alakult ki a községben. Némi változást a vállalkozások fellendülése jelentett, de ezek inkább csak
szolgáltatásokra szorítkoznak. A gazdasági szerkezetváltozással sajnos a községben is ismertté vált
a munkanélküliség. A lakosság jelentős része a közeli martfűi, szolnoki és törökszentmiklósi ipar
üzemeibe járt dolgozni. A gyárak munkaerő-leépítése során sokan munkanélkülivé váltak. Az
önkormányzat csak a szakképzetteket tudja foglalkoztatni, de a rászorulóknak közhasznú
foglalkoztatással és szociális segéllyel próbál segítséget nyújtani. A munkanélküliség és a
megélhetési gondok miatt kevés új ház épül a településen.

Kengyel önkormányzata a rendszerváltozás után alakult meg, az óta biztosítja a község zavartalan
működését. Fő célkitűzése a kiegyensúlyozott gazdálkodásra helyezett alapellátási feladatok
színvonalas működtetése , illetve a település infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. A
képviselőtestület arra törekszik, hogy a faluban élő lakosság jól érezze magát, és helyben kapjon
meg minél több szolgáltatást.
Így természetes a víz-, gáz-, és telefon szolgáltatás. 2013-ban épül ki a csatornarendszer. Az
úthálózat nagy része fedett. Van posta, helyi bank, bankautomata. Az orvosi ellátás két felnőtt és
egy gyermek körzettel megoldott. Van fogorvosunk, gyógyszertár is működik. Az általános
iskolában 268 gyermek tanul, a most felújított óvodába 108 főt írattak be.

A képviselőtestület kiemelten támogatja a közművelődést is. Egy szépen felújított épületben
működik a könyvtár és a művelődési ház. A könyvtárban elhelyezett kötetetek száma közel 25.000.
Lehetőség van helyben olvasásra, internetezésre is. A művelődési ház gyakori színtere a közösségi
rendezvényeknek. Működő csoportok : olvasókör, néptánc együttes, moderntánc együttes, rock
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zenekar, nyugdíjas klub, hímző kör, foltvarró kör. Gyakorta szerveznek kulturális programokat a
helyi civilszervezetek. Működésüket szintén segíti a képviselőtestület.
A sport is támogatott terület. Helyi sportegyesület működik, illetve harmincéves múltra tekint vissza
a Kengyelfutás tömegsportnap.
A Kengyeli Futár című helyi újság 1997. augusztusától havonta jelenik meg.

NÉPESSÉG

A lakosság számának alakulása 2007. és 2012. között
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Kengyel lakossága folyamatosan csökken. Ennek legfőbb oka, hogy helyben nincs számottevő
munkahely, s a környező városok üzemek sem tudnak elegendő munkát biztosítani. Így sokan
döntenek a lakóhely-változtatás mellett. Egy másik nyomon követhető tényező a családok
szétválása. Gyakran az egyik fél a gyerekekkel együtt egy másik településre költözik.
Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a népességfogyás mértéke egyre kisebb. A 2008. évi 1,6
%-ról napjainkra 0,6 %-ra csökkent.

Öregedési index
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A mutatók alapján a 65 éven felüliek aránya folyamatosan meghaladja a 14 év alattiakét, vagyis a
település az öregedés jeleit mutatja.
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Belföldi vándorlások
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Mint minden településen, Kengyelen is van népességvándorlás. Sajnos a betelepülők mindig
kevesebben vannak, mint az ide vándorlók, így ez a tényező is a csökkenti az állandó népességet.

Természetes szaporodás
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A természetes szaporodás adatai is a lakosságszám csökkenésének irányába mutatnak. A vizsgált
időszakban átlagosan 24 %-kal haladja meg a halálozások száma a születésekét.

A lakosság korösszetétele
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Az adatok szerint Kengyelen a munkaképes korú lakosság dominál, arányuk 66,18 %.
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A lakosság korösszetétele nemek szerint
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Ha a lakosság nemek szerinti korösszetételét vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy összességében
nagyon közeli az arány, 1 % eltérés van a nők javára. Ha más összetételt vizsgálunk, 59 éves korig a
férfiak vannak többségben, ami 4 % pluszt jelent. Nagy a változás a 60 éven felüliek körében, ahol
22 %-kal vannak többen a nők.

Értékeink, küldetésünk

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Kengyel település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
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A HEP Intézkedési Terv célja

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete és

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

(továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:

Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi

törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

Kengyel Község Önkormányzata döntésein keresztül is kifejezi elkötelezettségét az
esélyegyenlőség mellett. Ennek érdekében a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező
feladatok ellátása mellett a nem önkormányzati fenntartású intézményeivel, társszervezeteivel, civil
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szerződéseivel, egyesületeivel és alapítványaival közösen törekszik az esélyegyenlőséget a
település valamennyi lakójára kiterjeszteni.

Az esélyegyenlőségi célcsoportok életét szabályozó rendeletek :

 a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról;
 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési

díjakról;
 a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről;
 a lakáscélú támogatásokról;
 a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodása

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal

Fontos, hogy az esélyegyenlőségi szempontok megjelenjenek a fejlesztési koncepciókban, ezért
kiemeljük azokat azokat a helyi rendeleteket, koncepciókat, programokat és terveket, amelyek
szervesen és elválaszthatatlanul kapcsolódnak az esélyegyenlőség kérdésköréhez.

• Közoktatási Esélyegyenlőségi Program
• Környezetvédelmi koncepció
• Egészségügyi koncepció
• Gazdasági program 2011-2014
 Vagyongazdálkodási terv
 Településrendezési terv

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

A helyi Esélyegyenlőségi Program és a Kistérségi Esélyegyenlőségi Program egyeztetett.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A releváns adatok rendelkezésre állnak, kutatások nem készültek.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Kengyelen nem él roma lakosság, a szegénység és a mélyszegénység azonban jelen van, sőt

növekszik. Számukra csak hozzávetőlegesen, különféle források alapján lehet következtetni. Egyes
becslések szerint ma Magyarországon kb. négymillióan élnek létminimum alatt, és állami
szerepvállalás nélkül esélyük sincs arra, hogy ebből az állapotból önerőből kilépjenek. A KSH
adatai alapján a népesség 14 százaléka számít jövedelmi szegénynek, arányuk egyre nő. A
szegénységségbe való süllyedés leginkább a gyermeket nevelő családokat (különösen az
egyedülálló szülők és a sokgyermekesek esetén), a fiatalabbakat (köztük a gyerekeket) és az
egyedül élőket fenyegeti. A mélyszegénység egyre jobban terjed, és a legsúlyosabb hatását a
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gyermekeken keresztül fejti ki, akik a minták, szerepek révén, az alapvető szükségletek hiányában
felnőttként újratermelik a szegénységet.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

Kengyelen a nyilvántartott álláskeresők aránya öt év átlagában 12 % körüli, 2012-ben 10,24 %
volt. Ezen belül 2009-ben és 2010-ben a férfiak munkanélkülisége meghaladta a nőkét, 2011-ben
azonos szinten mozogtak, míg 2012-ben a női álláskeresők száma volt magasabb.
A tartós munkanélküliek számát áttekintve megállapítható, hogy 2012-ben jelentős emelkedés
történt, a korábbi átlagos 19 % után 43 %.
Ha a munkanélküliek korösszetételét vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a 21-25 év közöttiek aránya
kiemelkedően magas, 2012-ben 16 %. Ez tulajdonképpen a pályakezdők korosztálya. A
korosztályon belüli adatok még kedvezőtlenebbek, a vizsgált időszakban a munkanélküliek száma
folyamatosan emelkedett, 2012-ben 39,4 % volt. Ebben az évben a nők 40 és a férfiak 38,7 %-ának
nem volt munkája.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Településünkön magas az alacsony iskolai végzettségűek száma. A 8 osztálynál kevesebbet

végzők nagy része az idősebb korosztályhoz tartozik, sokuknak nem volt lehetősége a nyolc osztályt
elvégezni, általánosan jellemző a négy vagy a hat osztály. Napjainkban szerencsére nagyon ritka az
általános iskolából való kimaradás, inkább a középiskolai tanulmányokra jellemző a lemorzsolódás.
A nyilvántartások alapján a munkanélküliek fele rendelkezik csak általános iskolai vagy annál
alacsonyabb iskolai végzettséggel, közöttük 2-3 %, aki nem végezte el a nyolc osztályt.

c) közfoglalkoztatás
Kengyelen kevés a munkahelyek száma, ezért nagy jelentőségű a közfoglalkoztatás lehetősége még
akkor is, ha a munkaképes korú lakosság 4-5 %-ának, 2012-ben 3,4 %-ának jelentett
munkalehetőséget.
Községünk legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat (36 fő), utána a KIK-hez tartozó általános
iskola következik (24 fő). Állami foglalkoztató még a gyermekjóléti szolgálat és az idősek otthona.
A működő vállalkozások a mezőgazdaság, a kereskedelem és a vendéglátás területén alkalmaznak
általában 10 fő alatti munkavállalót, gyakran inkább egy-két főt.
A közmunkaprogramot 2012. évig az önkormányzat fogta össze az intézményei bevonásával. 2013-
ban az általános iskola a KIK-en belül alkalmaz közmunkásokat.
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői
(pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
Mivel Kengyelen kevés a helyi munkalehetőség, létfontosságú a környező városok (Martfű,
Törökszentmiklós) és a megyeszékhely, Szolnok megközelíthetősége, hiszen ott nagyobb az esély
az elhelyezkedésre.
Szolnokra rendszeres vonatpárok közlekednek, alkalmazkodva a munkakezdésekhez. A
megyeszékhelyre autóbusszal csak martfűi vagy törökszentmiklósi átszállással lehet eljutni, de ez
csak egy nagyon ritka alternatíva. Közúton 30 perc alatt megközelíthető a város. Törökszentmiklós
felé végig megfelelő a közutak állapota, viszont Martfű határáig nagyon elhasználódott a bekötőút.
Martfűre van vonat-és autóbuszjárat is. Törökszentmiklós csak autóbusszal közelíthető meg.
Helyi (ideiglenes) foglalkoztatási lehetőséget jelenthet a csatornahálózat kiépítése. Most is várható,
hogy a kivitelezők helyi vállalkozásokat, munkaerőket is bevonnak az építkezésbe.
Hosszabb távon jövőjük lehet mezőgazdasági jellegű beruházásoknak, illetve a termálkút
hasznosításának. Próbálkozások láthatóak a turisztika területén is.
Növelhetik az elhelyezkedési lehetőségeket a Tudásod a jövőd országos program keretében
megvalósuló informatikai és idegen nyelvi képzések,melyek településünkön is futnak.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Mint a munkanélküliségi rátából is kiderül, a pályakezdő fiatalok helyzete különösen hátrányos,
pedig az életkezdéshez munkalehetőség szükséges. Ezért az önkormányzat kiemelten kezeli a
fiatalok elhelyezkedésének támogatását. Ennek érdekében a megüresedő álláshelyeket többnyire
fiatalokkal tölti be. A közhasznú foglalkoztatás keretében is sok a fiatal. A 2013/14 –es tanévben az
általános iskola több álláshelyet is meghirdet. Mivel az intézményben magas az átlagéletkor,
megfelelő jelentkező esetén szívesen foglalkoztatnak fiatalokat.
Az elhelyezkedni nem tudó fiatalok képzéséhez, továbbképzéséhez legnagyobb mértékben a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal törökszentmiklósi kirendeltsége tud segítséget nyújtani.
A fiatalok elhelyezkedését is segítheti a kedvezményes önerejű informatikai, illetve nyelvi képzés.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
Kengyelen nincs ilyen lehetőség. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal törökszentmiklósi kirendeltsége
évente egy alkalommal fórumot tart a munkanélkülieknek.

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
Mint ahogyan a fiatalok esetében, más nehéz helyzetben lévő rétegek elhelyezkedését is segíti az
önkormányzat. Azonos feltétel esetén elsőbbséget biztosít a hátrányos helyzetben élőknek.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Településünkön nem jellemző a hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén, egyrészt
mert viszonylag alacsony a foglalkoztatás, másrészt nincsenek hátrányos megkülönböztetésben
gyakran részesülő rétegek.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások



49

0

100

200

300

400

2008 2009 2010 2011 2012

álláskeresési segély

rendszeres szoc. segély

álláskeresési járadék

álláskeresési támogatás

munkanélküliek száma

A munkanélküliek helyzetét nehezíti, hogy az őket megillető támogatások mind időtartamban,
mind összegben csökkenő tendenciát mutatnak.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Kengyelen a lakások szinte 100 %-a magántulajdonban van. Az önkormányzat 4 bérlakással és 4
szociális bérlakással rendelkezik. A bérlakások szolgálati lakásként funkcionálnak, a szociális
bérlakásokhoz pályázat útján juthatnak a rászorulók.
A településen a lakások száma 1.410. Az elmúlt öt évben a lakásállomány 5 db-bal gyarapodott. A
lakások jelentős része igényesen karbantartott, mindössze két épület állapota elfogadhatatlan.
Napjainkban 90 ház áll üresen. Falunkban nincs hajléktalan.

a) lakhatást segítő támogatások
A magántulajdonú lakások fenntartása nagy terhet jelent a tulajdonosok számára, akik között sokan
alacsony jövedelemmel rendelkeznek, ezért támogatásra szorulnak. A lakhatási támogatást vagy a
közüzemi számlák kiegyenlítésével, vagy természetbeni juttatásként (tűzifa) kapják meg az
érintettek.
Az adatok alapján 2012-ben számottevően megnövekedett a támogatásra jogosultak száma, ami azt
jelzi, hogy csökkennek a családok jövedelmei.
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b) eladósodottság
Kengyelen is sokan rendelkeznek kedvezőtlen lakáshitellel, számukról nem készült kimutatás, a
település nem részese az adósságcsökkentő programnak. Néhány közalkalmazott élt az
árfolyamrögzítés lehetőségével.

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása
A II. világháború előtt a lakosság nagyobb része az uradalmak köré települt tanyákon élt. Mára
jelentősen megváltozott a helyzet , csak 50 fő él külterületen. A lakások többsége Kengyel
belterületén, illetve a hozzá tartozó, 5 km-re fekvő Bagimajorban található.
A településen bárki számára hozzáférhető az ivóvíz, az elektromos áram, a gázszolgáltatás.
Kiépített a telefon-és kábeltévés hálózat. Van szervezett szemétszállítás. 2013-ban kezdődik a
csatornaépítés. A tanyákon nem érhető el a gázszolgáltatás és a szemétszállítás.
Kengyelről mind közúton, mind tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetőek a közeli városok,
így a helyben nem biztosított szolgáltatások elérhetőek. A főváros 120 km-re van, közúton és
vasúton 2,5 órán belüli az utazási idő.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Telepek, szegregátumok nincsenek Kengyelen.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Kengyelen 2012. évben teljes felújításra került az egészségház. Benne működik két háziorvosi és
egy gyermekorvosi körzet. Ott került elhelyezésre a védőnői szolgálat is. Külön rendelőben
praktizál egy fogorvos. Tehát az orvosi alapellátás a településen megoldott. Az orvosi ügyelet
központja a 10 km-re lévő Martfűn van.
Az iskolaorvosi feladatokat a gyermekorvos látja el. Az óvodai és az iskolai védőnői feladatokat a
védőnők végzik. Jelenleg az egyik védőnői állás betöltetlen.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A lakosság számára a tüdőszűrés az előírt gyakorisággal biztosított. A gyermekkori kötelező
szűréseket, védőoltásokat a gyermekorvos végzi a védőnők segítségével.
További egészségmegőrző szűrések végett az érintetteknek a törökszentmiklósi egészségügyi
központot vagy a szolnoki kórházakat, illetve a központi rendelőintézetet kell felkeresniük. Gyakori
a magánrendelések szolgáltatásainak igénybe vétele is a közeli városokban.
Vannak próbálkozások bizonyos szűrések helyben elvégzésére a szolgáltatók jelentkezésével vagy
meghívásával (szem-és hallásvizsgálat, ultrahangos szűrés).

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Helyben nem biztosított a fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés. Ehhez sem a
személyi, sem a tárgyi feltételek nem adottak. Ez gyakran okoz nehézséget a betegeknek, mert
állapotuk miatt nem mindig tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a betegszállítás
hosszadalmas, az egyéni utazás pedig drága. Különösen probléma, ha nagyobb távolságra,
Budapestre vagy Debrecenbe kell utazni.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Kengyelen nem működik főzőkonyha, a közétkeztetést az 5 km-re lévő tiszatenyői önkormányzati
konyháról történő átszállítással oldjuk meg. Így látjuk el az óvodát, az általános iskolát, az idősek
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otthonát és a házi gondozást. A szolgáltató folyamatos egyeztetésekkel biztosítja az előírásoknak
megfelelő egészséges élelmet. Ők üzemeltetik az iskolai büfét is.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen helyi sportkör működik, futball szakosztállyal. Az önkormányzat minden évben
anyagilag is segíti működésüket. Az egyesület kapcsolódik az országos Bozsik programhoz is ,
ahonnan szintén kapnak támogatást. Ennek keretében 85 gyermek futballozhat.
Sportkörök, tömegsport formájában az általános iskola is biztosít sportolási lehetőséget tanulónak.
Gyakori, hogy a szülők elviszik sportolni gyermekeiket a közeli városokba . De vannak felnőtt
sportolónk is, akik vállalják az ingázást.
30 éves múltra tekinthet vissza a több száz fős tömeget megmozgató Kengyelfutás Kengyelen
tömegsportnap.
A civil szervetek is rendszeresen szervesnek sportnapokat.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A lakosság az alábbi szolgáltatásokhoz juthat hozzá : étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
jelző rendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás
Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étkezést kaphatnak azok, akik szociális rászorultságuk,
koruk vagy egészségi állapotuk miatt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani az étkezést.
Házi segítségnyújtásban részesülhetnek azok, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.
A családsegítő szolgáltatás keretében a települési önkormányzat segítséget nyújt a működési
területén élő , szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő
személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtása saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Nappali ellátást nyújtó intézmény az idősek klubja, amely a szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az idősek
klubjába felvehető az a 18. életévét betö1tött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel
támogatásra szorul.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Az önkormányzat az igényeknek megfelelően tudja biztosítani a személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatást. Inkább az igények hiánya jelent problémát. Például megfelelő számú jelentkező
hiányában nem működik az idősek klubja.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül

Nincs lehetőség többletjuttatások biztosítására.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai
A települési közösséget az önkormányzat fogja össze. Rendszeresen ülésezik, ülései nyilvánosak.

Rendeletei hozzáférhetőek a lakosság számára. A fontosabb témákat falugyűlés keretében vitatják
meg a közösséggel. A polgárok tájékoztatását szolgálja a község honlapja, illetve a civilek
közösségi portálja. Gyakori színtere közösségi programoknak a színvonalas művelődési ház. A
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könyvtári szolgáltatások mellett internetezési lehetőséget is biztosít a települési könyvtár. A nagy
közösségi rendezvények is a közösségépítést szolgálják. Ezek a következők : március 15-i
ünnepség, majális, Kengyelfutás Kengyelen tömegsport nap, gyermeknap, fogathajtás, falunap,
mindenki karácsonya, szilveszteri mulatság.
Az egyre erősödő civil szervezetek számos közösségi rendezvényt szerveznek.
A lakosság nagyobb része római katolikus vallású, de vannak reformátusok is. Mindkét vallás
rendelkezik saját templommal, vasárnap délelőttönként tartanak misét.

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Kengyel lakosságára az összetartozás a jellemző. Nincsenek nagy konfliktusok, a helyiek szívesen
fordulnak problémáikkal a képviselőkhöz, a polgármesteri hivatal alkalmazottaihoz, akik segítenek
a helyzetek tisztázásában.

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Helyi szolidaritási akciókat általában a katolikus egyház és a civil szervezetek indítanak. Ezek

vagy tartós élelmiszerek gyűjtését jelentik a rászorulók számára, vagy pénzügyi támogatást kérnek
beteg gyermekek orvosi kezelésére.
A szülők önkéntes munkával szívesen segítik a gyermekintézményeket. A civil szerveződések,
különösen a nyugdíjas klubok a település szépítésének aktív részesei.
Nagyon sok önkéntes vesz részt a községi programok lebonyolításában.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Kengyelen nincsenek romák.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Kevés a helyi munkalehetőség Pályázat útján közmunkaprogramban résztvevők
számának növelése, munkahelyteremtő
vállalkozások felkutatása, támogatása

Nehéz a hozzáférés az elhelyezkedést segítő
képzésekhez, továbbképzésekhez

Képző intézmények felkeresése, kedvezmények
biztosítása

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)

A lakónépesség számának fogyása a gyermekkorúakra is jellemző, bár az utóbbi három évben
mérséklődés tapasztalható. Ezt az arányt erősen befolyásolja a születések számának alakulása is. A
2010. évi jelentős csökkenés után egy évi 35 fős születési átlaglétszámmal tervezhetünk.
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A családok anyagi helyzetét jól jellemzi, hogy a gyerekek több mint fele jogosult rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre. Igen magas a rendkívüli gyermekkedvezményt igénylők száma is,
itt azonban 2012-ben csökkenés tapasztalható, ami annak is következménye, hogy az önkormányzat
kisebb összeget fordíthat erre a célra.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi,
szociális, lakhatási helyzete
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A hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közül főleg a helyi
oktatási intézményekbe járókat tudjuk figyelemmel kísérni. Természetesen a szülők vagy a
középiskolák jelzései alapján a polgármesteri hivatal , illetve a gyermekjóléti szolgálat munkatársai
megteszik a szükséges intézkedéseket.
Az óvodában és az általános iskolában a gyerekek több mint fele hátrányos helyzetű. A velük való
kiemelt törődést tartalmazza a nevelési, illetve pedagógiai programjuk. Az érintettek teljes
mértékben hozzájutnak az őket megillető kedvezményekhez. Az általános iskolában a HHH
tanulók aránya 25%, ezért az intézmény az IPR program keretében foglalkozik a megsegítésükkel.
A programba való belépést fontolgatja az óvoda is.
A kimutatások alapján öt év alatt folyamatosan nőtt a veszélyeztetett gyerekek száma, 2012-ben 43
volt, ez a kiskorúak 6 %-a. Az emelkedés akkor is elgondolkodtató, ha tudjuk, hogy a
veszélyeztetettség fogalmát többféleképpen értelmezik.
A tapasztalatok alapján évente a gyerekek 1-2 %-át veszik védelembe. Nagyobb részt a gyerekek
viselkedése alapján kerül erre sor. A megelőzésen kell elgondolkozni.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A szülők nagy része ismeri a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekre való jogosultság
előnyeit, ezért időben adják be az igényléseket. Sajnos mindig akad néhány felelőtlen család, aki
elmulasztja a határidőket. Volt már olyan gyermek, aki ezért nem étkezhetett ingyen.
Természetesen az osztályfőnökök, a gyermekléti szolgálat és a polgármesteri hivatal munkatársai
felhívják a szülők figyelmét a mulasztásra.

Gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma :
2008 2009 2010 2011 2012
402 405 428 419 378

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A kedvezményes étkezésen kívül az önkormányzat óvodáztatási támogatásban, ingyenes tankönyv-
ellátásban és nyári ingyenes étkezésben részesítheti a rászoruló gyermekeket. A nyári ingyenes
étkezés nagy segítséget jelent a családoknak, hiszen a nyári szünetben is kaphatnak ebédet a
rászoruló gyerekek.

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Ingyenes étkezésre az óvodában és az általános iskolában van lehetőség. Az a tapasztalat, hogy az
óvodában minden rászoruló igénybe veszi, hiszen ott kötelező az étkezés. Az iskolában már nem
100 %-os az igénylés. Sok gyermek nem hajlandó lemenni a mintegy 500 m-re lévő étkezőbe. Az is
megfigyelhető, hogy évente néhány 50 %-os mérséklésű díjat fizető étkező van. Teljes díjért
viszont már senki nem akar étkezni.

Óvodáztatási támogatásban
részesülők száma

Ingyenes tankönyv-ellátásban
részesülők száma

Nyári étkeztetésben
részesülők száma

2008 7 176 122
2009 8 184 120
2010 8 207 140
2011 10 190 132
2012 9 178 110
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Ingyenes étkezésben
résztvevők száma

óvoda

Ingyenes étkezésben
résztvevők száma

iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű
kedvezményes étkezésre

jogosultak száma 1-8. évf.
2008 47 40 5
2009 50 41 5
2010 69 67 2
2011 55 77 1
2012 69 76 1

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A településen minden gyermek magyar állampolgár.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
Kengyelen két védőnői státusz van, jelenleg az egyik betöltetlen. Ennek ellenére a gyerekek ellátása
zavartalan. A védőnők látják el az általános iskolai tanulókat is.

Egy védőnőre jutó gyermekek száma
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Kengyelen egy gyermekorvos praktizál. A legtöbb gyermeket ő látja el, néhány szülő hordja át
gyermekét a közeli városokba, többnyire azért, mert ott dolgozik. Minden gyermek hozzájuthat az
orvosi ellátáshoz, a rugalmas rendelési idő is ezt segíti.
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A háziorvos leterheltsége
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok

d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti alapellátást kistérségi együttműködés keretében a gyermekjóléti szolgálat végzi.

Két munkatársukhoz az alábbi tevékenységeket végzik :
• családgondozás a személyes segítő kapcsolat keretében
• szociálisan és/vagy mentálisan veszélyeztetett gyermek ellátása, figyelemmel kísérése,
szakemberhez juttatása
• a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzések fogadása, kivizsgálása; visszajelzés az
intézmény felé.
• kapcsolattartás a helyi gyermekintézmények szakembereivel /védőnők, óvoda, iskola
gyermekvédelmi felelősei/ és egyéb a gyermekek sorsát érintő ügyekben eljáró intézményekkel.
• gyermekpanasz meghallgatása
• örökbefogadás segítése
• intézetből hazakerült gyermek utógondozása
• tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás szociális és mentális ügyekben
• életvezetési tanácsadás
• családi konfliktuskezelés
• pár- és családterápia
• várandós anyák segítése, kórházi szociális munka
• szabadidős gyermekprogramok nyilvántartása és szervezése
• jogi tanácsadás
• pszichológiai tanácsadás

e) gyermekvédelem
A gyermekvédelmi tevékenység helyben és járási szinten történik. 2013-tól a gyámügyi feladatok

átkerültek a Törökszentmiklósi járáshoz. Helyben a polgármesteri hivatal megbízott munkatársa
foglalkozik a gyermekvédelemmel. Az óvodában és az általános iskolában gyermekvédelmi
felelősök tevékenykednek. Meg kell még említeni a gyermekjóléti szolgálat ilyen irányú
tevékenységét is.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben az alábbi láncolattól várható azonnali segítség : pedagógus – osztályfőnök-

gyermekvédelmi felelős- gyermekjóléti szolgálat- jegyző- gyámügy
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A programokhoz a többi gyermekhez hasonlóan a hátrányos helyzetűek is szabadon

hozzáférhetnek.
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Ezeket a szolgáltatásokat a hátrányos helyzetűek is igénybe vehetik.

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei

Nincs arról információ, hogy történt volna hátrányos megkülönböztetés.

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül

Települési szinten nincs ilyen lehetőség.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
ellátása
A településen a hátrányos helyzetű gyermekek száma meghaladja az 50 %-ot, a halmozottan
hátrányos helyzetűek aránya az iskolában 25 %, az óvodában 10 %. 16 tartósan beteg, fogyatékos
gyermekek él Kengyelen. Míg a felülvizsgálati szempontok megváltozása miatt az SNI tanulók
száma minimálisra csökkent, a BTMN besorolásúaké növekedést mutat.
A helyi óvodában és általános iskolában minden gyermek számára biztosított az óvodai és iskolai
ellátás. Mindkét intézmény rendelkezik megfelelő programmal és szakemberrel a problémával
küzdők megsegítésére. Csak nagyon ritkán kerülnek speciális intézménybe kengyeli gyerekek.

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Az óvodában egy fejlesztő pedagógus, az iskolában egy gyógypedagógus és egy fejlesztő
pedagógus segíti a hátránnyal küzdő gyermekeket. Ez a létszám elegendő a feladat megfelelő
színvonalú ellátásához. 2012-ben a kistérségi együttműködés keretében Törökszentmiklósról járt ki
logopédus a beszédhibás gyerekekhez. Az oktatási rendszer átszervezése miatt még nem látható
tisztán a logopédiai ellátás jövője.
Szintén a kistérségi együttműködés keretében foglalkozott pszichológus az iskolásokkal, ami nagy
segítséget jelentett. Alkalmanként a gyermekjóléti szolgálat is biztosított pszichológiai megsegítést.
Jelenleg az iskolapszichológiai ellátás szünetel. 2013. szeptemberétől az iskolának lehetősége lesz
egy félállású pszichológus alkalmazására.

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
A helyi intézményekben semmilyen területen nem jellemző a szegregáció.

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
A településen egy óvoda és egy általános iskola működik, így nincs ilyen összehasonlítási
lehetőség.

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az általános iskolában az IPR rendszer számos lehetőséget biztosít a HHH tanulók számára.

Előrehaladásukat egyéni fejlesztési terv alapján segítik. Lehetőség van számukra szükséges
iskolabútorok, taneszközök beszerzésére. Ingyen juthatnak el kulturális és sportrendezvényekre,
nyári táborba, erdei iskolába, kirándulásra. A program keretében ingyen kaphatnak ruhaneműt,
tanszereket.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

A menzai étkezés szempontjából hátrányos a
tálaló konyha távolsága

Új tálaló konyha kialakítása az iskola
székhelyén

Egy védőnői állás betöltetlen Pályázat kiírása
Nincs iskolapszichológusi ellátás Pályázat kiírása

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők helyzetét nehezíti, hogy a hagyományos szerepvállalásból adódóan a gyereknevelésben, a
háztartás fenntartásában rájuk hárul a nagyobb feladat. Ráadásul jelentős részük egyedül neveli
gyermekét. Ezért különösen gond, hogy helyben nincs munkalehetőség, még ingázniuk is kell.
A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
- a 45 éven felettiek a változó képzettségi követelmények,
- a pályakezdők a tapasztalat hiánya,
- a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A tapasztalat szerint a nők szívesen vesznek részt foglalkozást segítő és képzési programokban.

Inkább a lehetőség hiánya okoz gondot.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Különösen nehéz helyzetben vannak az alacsony végzettségű nők, hiszen a munkahelyek nagy

része képzettséghez kötött. Az alacsony iskolai végzettségűek a képzési programokba is kevésbé
kapcsolódnak be.

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A munkáltatók az egyszerű munkákhoz is találnak magasabb képzettségű munkaerőt, így őket

részesítik előnyben.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
Kengyelen jelenleg nem működik bölcsőde. Az óvodaépület felújításával megteremtődött annak
lehetősége, hogy a elinduljon egy bölcsődei csoport. Az óvoda minden beíratott gyermeket tud
fogadni, az iskolában szintén elegendő férőhely áll rendelkezésre. Mindkét intézmény rugalmasan,
reggel 6 órától tudja fogadni a gyerekeket. Az iskolában napközi, tanulószoba biztosítja a tanulók
délutáni foglalkoztatását. Lehetőség van menzai étkezésre is. A Bagimajorból átjáró gyerekek
felügyeletéről megőrző keretében gondoskodnak.
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Ezen a területen a védőnői szolgálat segíti a nőket, a családokat. A két védőnői státuszból jelenleg
az egyik betöltetlen. A tapasztalt védőnő áthidalja a leterheltségéből eredő nehézségeket,
rugalmasan tartja a kapcsolatot a családokkal, a gyermekorvossal, a háziorvosokkal, az oktatási
intézményekkel.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A nőket érő erőszakról kevés információ érhető el. A gyermekjóléti szolgálat évi 1-2 esetről tud, a
rendőrségi források inkább tartás elmulasztásáról szólnak. Szóbeszéd alapján tudható, hogy létezik.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)

A településen nem működik anyaotthon , családok átmeneti otthona. Krízishelyzetben a
családsegítő szolgálat, illetve a gyámügy tud azonnali segítséget nyújtani.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A nők kiemelkedő szerepet játszanak a helyi közéletben. A képviselőtestület hat tagjából négy nő,

az alpolgármester is nő. Ők aktívan és eredményesen vesznek részt a testületi munkában,
problémáikkal bizalommal fordulnak hozzájuk a helyi lakosok.
A civil szerveződésekben is jelentős a nők száma, szerepe.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nőket is, mint minden réteget a munkanélküliség sújtja leginkább. Számukra különösen gond,
hogy nincs helyben munkahely, hiszen a gyermeknevelés terhei még nagyrészt az ők vállain
nyugszanak. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, a helyi munkahelyek nagy részét nők töltik be.

5.8 pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A polgármesteri hivatalban rugalmas munkakezdéssel segítik a kisgyermekes édesanyákat. Az

általános iskolában az órarend készítésénél veszik figyelembe a gyermekeket nevelő pedagógusok
érdekeit.

5.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Nem működik a településen bölcsőde. Bölcsődei csoport indítása az óvodában
Nem teljes körű a krízishelyzetben lévők
megsegítése.

Intézkedési terv készítése

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
Kengyelen a 60 éven felüliek száma 809 fő, a lakosság 22 %-a. Közöttük 590 fő 65 éven felüli van,
ők a teljes lakosság 15-át jelentik. Az országos trendnek megfelelően ebben a korosztályban a nők
száma jelentősen több a férfiakénál. Az előzőekben már kimutattuk, hogy a település az öregedés
jeleit mutatja.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idős korúak foglalkoztatása nem jellemző. Közülük többen jövedelmük kiegészítésére alkalmi

mezőgazdasági munkákat vállalnak. Erre annál is inkább szükségük van, mert jelentős többségük
alacsony nyugdíjjal rendelkezik, s mindez a megélhetésüket is veszélyezteti.

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a
településen)

Kengyel közintézményei közül átmeneti jelleggel az általános iskolában foglalkoztatnak nyugdíjas
pedagógust.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Kevés a munkahely , és a törvényi rendelkezések sem segítik a nyugdíj melletti foglalkoztatást.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az időskorúk számára is biztosított a háziorvosi , fogorvosi ellátás. Helyben gyógyszertár is
működik. Nehézséget gyakran az orvoshoz való eljutás jelent számukra. A háziorvosok szükség
esetén otthonukban keresik fel az idős betegeket, az asszisztensek is kimennek egy-egy mérés
elvégzésére, injekció beadására, kötözésre. A házi gondozás keretében lehetőség van gyógyszerek
kiíratására, kiváltására.
Még nagyobb gondot okoz a más településeken lévő szakrendelések felkeresése. Ezt többnyire
családi segítséggel vagy betegszállító igénybevételével oldják meg.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Kengyelen két nyugdíjas klub működik. Heti rendszerességgel tartanak összejöveteleket. Szerepük

meghatározó az idős korúak szabadidős tevékenységének koordinálásában. Gyakran szerveznek
kirándulásokat, zenés, táncos összejöveteleket. Programjaikra szíves várják a többi nyugdíjast, a
lakosságot. Más települések nyugdíjas klubjaival is tartják a kapcsolatot, látogatják egymás
rendezvényeit. Nagy tömegeket képesek megmozgatni. Bekapcsolódnak a művelődési ház, a civil
szervezetek programjaiba is.
A későbbiekben azokra az idősekre kell nagyobb figyelmet fordítani, akik nem tagjai a nyugdíjas
kluboknak.
Ilyen a könyvtár kezdeményezése is. A könyvtárosok telefonos egyeztetés alapján kiviszik a kért
könyveket a nehezen mozgó időseknek. A kölcsönzésben sokat segítenek a családtagok is.

c) idősek informatikai jártassága
A kevés információ alapján itt a legnagyobb a lemaradás, pedig neki is nagy lehetőséget jelenthet

az internet világa. Ezen a téren nagy lehetőséget jelenthet egy nekik szóló informatikai képzés, hogy
előttük is kinyíljon a világ. Mindenképpen szükség lenne számítógépek, internetezési lehetőség
biztosítására a művelődési ház egyik földszintes helyiségében.
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Kengyelen az idősek számára a legnagyobb lehetőséget a nyugdíjas klubok jelentik, melyek

működését az önkormányzat támogatja.
A képviselőtestület figyelemmel kíséri az idősek életét, a klubok tevékenységét összehangolja a
többi szervezet működésével. Számos olyan nagyszabású közösségi rendezvény ( nemzeti ünnepek,
fogathajtás, falunap) ahol nagy számban jelennek meg idős korúak is.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Nem működik az idősek klubja Programszervezés
Alacsonyak az idősek informatikai ismeretei Képzések indítása

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékkal élők legnagyobb részének iskolai végzettsége elmarad az egészséges társaiétól, ami

tovább rontja elhelyezkedési esélyüket. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő
emberek munkaerő-piaci esélyei erősen behatároltak.
Az oktatást kivéve a fogyatékossággal élő személyekről van a legkevesebb adat. A rendszerek
között nem működik adatátadás. Az érintettek a szolgáltatások egy részét valószínűleg igénybe
veszik.

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
A településen nincs fogyatékkal élőket alkalmazó munkahely. Mérete alapján az általános iskola
kötelezett rehabilitációs járulék fizetésére, amit megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával
váltanak ki. Ez két főt jelent.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Fogyatékkal élő személyeket azért nem tudnak a munkahelyek foglalkoztatni, mert nincsenek olyan
munkakörök, amelyeket velük be lehetne tölteni.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Ha állapotuk engedi, bekerülhetnek az idősek otthonába, részesedhetnek nappali ellátásban, házi

gondozásban.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű

nyugdíj, járadék, segély.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
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a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzat intézményei közül a 2012-ben felújításra került óvodában és egészségházban
biztosított a teljes körű akadálymentesítés. Nem akadálymentesített a polgármesteri hivatal, a
művelődési ház és a könyvtár (Ez utóbbi az emeleten van.), a gyermekjóléti szolgálat , a fogorvosi
rendelő. Az általános iskolában sincs akadálymentesítés. Ennek ellenére meg kellett oldani egy
mozgáskorlátozott gyermek tolókocsis közlekedését. A bejárathoz ideiglenes rámpát építettek, a
gyermek osztályát a földszinten helyezték el. A gyermek speciális helyzete miatt a mellékhelyiség
használatára nincs szükség. A példa is rávilágít, hogy milyen szükség van a fogyatékkal élők
megsegítésére.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
A kulturális és sportlétesítmények sem akadálymentesítettek. Ennek ellenére kisebb nehézséggel a
művelődési ház és a sportpálya tolókocsival megközelíthető, a mellékhelyiségek azonban már nem
használhatóak.

c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Kengyelen a munkahelyekre nem jellemző az akadálymentesítettség.

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Sajnos ezen a téren is nagyon nehéz a fogyatékkal élők helyzete. Semmi sincs számukra kiépítve. A
helyi postahivatalban egy rámpa segíti a tolókocsis bejutást.

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nincs ilyen szolgáltatás.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Kevés az információ a fogyatékkal élőkről Az adatgyűjtés megszervezése
Alacsony szintű az akadálymentesítés A középületek akadálymentesítésének

megszervezése
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Partnerek :

Egyházak : katolikus
református

Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány
A Kengyeli Ifjúság Jövőjéért Alapítvány
Szülői Klub
Kunkorgó Hagyományőrző Egyesület
Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Polgárőr Egyesület

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Az önkormányzat az egyházi és civil szervezetekkel szoros partneri kapcsolatot tart fenn, annak

ellenére, hogy az együttműködést írásban nem rögzítették. Települési szinten évente egy
alkalommal egyeztetik a feladatokat. A konkrét intézkedéseket az érintettekkel a szükségleteknek
megfelelően alkalmanként beszélik meg.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Kengyel község a környező településekkel (Törökszentmiklós, Martfű, Tiszatenyő) ápol kiemelt

kapcsolatokat.

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nincs nemzetiségi önkormányzat.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

Mélyszegénységben élők megsegítése :
Egyházak
Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány

Gyermekek megsegítése :
A Kengyeli Ifjúság Jövőjéért Alapítvány
Szülői Klub

Nők megsegítése :
Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány

Az idősek megsegítése :
Egyházak
Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány
Kunkorgó Hagyományőrző Egyesület
Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Polgárőr Egyesület
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Fogyatékkal élők megsegítése :
Mozgáskorlátozottak egyesülete
Egyházak
Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Célcsoport

Következtetések

A problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

A fejlesztési lehetőségek
meghatározása
rövid címmel

Mélyszegény-
ségben élők

Kevés a helyi munkalehetőség Pályázat útján közmunkaprogramban
résztvevők számának növelése,
munkahelyteremtő vállalkozások
felkutatása, támogatása

Nehéz a hozzáférés az elhelyezkedést
segítő képzésekhez, továbbképzésekhez

Képző intézmények felkeresése,
kedvezmények biztosítása

Gyermekek

A menzai étkezés szempontjából
hátrányos a tálaló konyha távolsága

Új tálaló konyha kialakítása az iskola
székhelyén

Egy védőnői állás betöltetlen Pályázat kiírása

Nincs iskolapszichológusi ellátás Pályázat kiírása

Idősek

Nem működik az idősek klubja Programszervezés

Alacsonyak az idősek informatikai
ismeretei

Képzések indítása

Nők

Nem működik a településen bölcsőde. Bölcsődei csoport indítása az óvodában

Nem teljes körű a krízishelyzetben
lévők megsegítése.

Intézkedési terv készítése

Fogyatékkal
élők

Kevés az információ a fogyatékkal
élőkről

Az adatgyűjtés megszervezése

Alacsony szintű az akadálymentesítés A középületek akadálymentesítésének
megszervezése
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint

intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Mélyszegény-
ségben élők

Munkahelyteremtő programok
támogatása Kengyelen

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, vállalkozások
polgármester

A munkanélküliek elhelyezkedését
segítő képzések, továbbképzések
feltételeinek megteremtése

Képző intézmények, művelődési ház, iskola
Jegyző

Gyermekek

A menzai étkezés feltételeinek
megteremtése a Kossuth Lajos
Általános Iskola székhelyén

Általános iskola (KIK)
Polgármester, Jegyző

Az üres védőnői állás betöltése
Közigállás, Képző intézmények
Polgármester

Iskolapszichológus alkalmazása az
általános iskolában

Közigállás, Képző intézmények
általános iskola (KIK)

Idősek

Az idősek nappali ellátása keretében az
idősek klubjának beindítása

Idősek Otthona, Nyugdíjas klubok
polgármester

Az idősek informatikai ismereteinek
bővítése

Nyugdíjas klubok
József Attila Művelődési Ház

Nők

Bölcsődei csoport indítása a Napsugár
Művészeti Óvodában

Szülők
Óvodavezető, polgármester

Akcióterv készítése a krízishelyzetben
lévő nők megsegítésére

Családsegítő szolgálat, Szülői klub
Jegyző

Fogyatékkal
élők

Információgyűjtés a fogyatékkal élők
esélyegyenlőségének szempontjából
fontos adatokról

Mozgáskorlátozottak Egyesülete,
Családsegítő Szolgálat
Jegyző

Az akadálymentesítés megvalósítása a
közintézményekben

Polgármester, jegyző

Jövőképünk
Fontos számunkra, hogy a szociális, egészségügyi intézményekkel szorosan együttműködve
javítsuk a mélyszegénységben élő emberek életminőségét jobb lakhatási körülményeik
biztosításával, a testi-lelki egészségük megőrzésére tett intézkedésekkel.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek életkörülményeinek javítását, a gyermekszegénység
elkerülését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek problémáira, felkutatjuk az elmagányosodottakat , a nehéz
helyzetbe kerülőket.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenjogúságuk , esélyegyenlőségük biztosítását az élet
minden területén.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz, középületekhez,
információhoz való hozzáférés megkönnyítésére.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Munkahelyteremtő programok támogatása Kengyelen

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Kevés a munkalehetőség Kengyelen.

Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Új munkahelyek létesítése , különös figyelemmel a hátrányos helyzetben
lévő rétegek számára.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Minél nagyobb létszámmal és tevékenységformával való bekapcsolódás a
közmunkaprogramba.
Munkahelyteremtő vállalkozások kedvezmények biztosításával való
támogatása.

Résztvevők és
felelős

Polgármester

Partnerek Nemzeti Munkaügyi Hivatal, vállalkozások

Határidő(k)
pontokba szedve

Folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Emelkedik a közmunkaprogramban résztvevők száma, új munkahelyek
jönnek létre

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Sikertelen vagy részben sikeres pályázat, vállalkozási kedv hiánya

Szükséges
erőforrások

Pályázati támogatás, vállalkozások befektetése
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Intézkedés címe:
A munkanélküliek elhelyezkedését segítő képzések, továbbképzések
feltételeinek megteremtése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nehéz az elhelyezkedést segítő képzésekhez való hozzáférés.

Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Olyan képző intézmények felkutatása , akik hajlandóak Kengyelen is
indítani képzéseket
A közeli településeken induló képzések felkutatása, ajánlása a
munkanélkülieknek

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A helyben induló képzésekhez helyiségek, taneszközök biztosítása

Résztvevők és
felelős

Képző intézmények, művelődési ház
Jegyző

Partnerek Általános Iskola

Határidő(k)
pontokba szedve

Folyamatos, illetve minden év szeptember 01.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

A képzések száma, a képzéseken résztvevők száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem akad vállalkozó kedvű képző intézmény
Nem az igényeknek megfelelő a képzési kínálat

Szükséges
erőforrások

Pályázati források, saját költségvetés
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Intézkedés címe:
A menzai étkezés feltételeinek megteremtése a Kossuth Lajos Áltanos
Iskola székhelyén

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A menzai étkezés szempontjából hátrányos a tálaló konyha távolsága. Az
általános iskolai menzai étkezés a legtöbb gyermek számára csak mintegy
500 m-es távolságra érhető el.

Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A menzai étkezők számának növelése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A tálaló konyha kialakítási lehetőségének feltérképezése
Pályázati források felkutatása
Kivitelezés

Résztvevők és
felelős

Polgármester, jegyző

Partnerek Általános iskola

Határidő(k)
pontokba szedve

2018. szeptember 01.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Nő a menzán étkező gyermekek aránya

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nincs megfelelő helyiség
Nincs releváns pályázat

Szükséges
erőforrások

Pályázati támogatás
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Intézkedés címe: Az üres védőnői állás betöltése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Egy védőnői állás betöltetlen

Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Mindkét védőnői állás betöltésével a védőnők leterheltségének
csökkentése a gyerekek jobb ellátása érdekében

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A védőnői állás ismételt meghirdetése
A pályázat elbírálása
Az állás betöltése

Résztvevők és
felelős

polgármester

Partnerek Közigállás
Képző intézmények

Határidő(k)
pontokba szedve

2013. szeptember 01.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Az állás betöltésre kerül, csökken a védőnők leterheltsége, színvonalasabb
lesz a gyerekek ellátása

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem akad jelentkező (Eddig sikertelen volt a pályáztatás.)

Szükséges
erőforrások

Saját költségvetés
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Intézkedés címe: Iskolapszichológus alkalmazása az általános iskolában

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nincs iskolapszichológusi ellátás

Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A rászoruló gyerekek lelki megsegítése az iskolapszichológus által

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A pszichológusi állás meghirdetése
A pályázat elbírálása
Az állás betöltése

Résztvevők és
felelős

KIK, általános iskola

Partnerek Közigállás
Képző intézmények

Határidő(k)
pontokba szedve

2013. szeptember 01.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Javul a megsegített gyermekek életminősége

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Megfelelő jelentkező hiányában nem sikerül az állást betölteni

Szükséges
erőforrások

Az iskola (KIK) költségvetése
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Intézkedés címe:
Bölcsődei csoport indítása a Napsugár Művészeti Óvodában

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem működik a településen bölcsőde.

Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A bölcsődei ellátás megszervezése Kengyelen

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az adottságok számbavétel
Engedélyezési eljárás indítása
Szakemberek biztosítása
Gyermekek felvétele

Résztvevők és
felelős

Napsugár Művészeti Óvoda vezetője
polgármester

Partnerek Szülők

Határidő(k)
pontokba szedve

2014. szeptember 01.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Sikerül egy bölcsődei csoport feltöltése

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem lesz megfelelő szakember Nem sikerül a csoportot feltölteni

Szükséges
erőforrások

Saját költségvetés, normatív támogatás
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Intézkedés címe: Akcióterv készítése a krízishelyzetben lévő nők megsegítésére

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem teljes körű a krízishelyzetben lévők megsegítése.

Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A krízishelyzetbe került nők azonnali és biztonságos megsegítése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Akcióterv készítése az intézkedésben érintettek bevonásával

Résztvevők és
felelős

Családsegítő szolgálat
Gyámügy
Rendőrség
Jegyző

Partnerek Szülői Klub

Határidő(k)
pontokba szedve

2013. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Szükség esetén azonnali segítséget kapnak a krízishelyzetbe került nők.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem minden napszakban érhető el a segítség. Nem érkezik jelzés a
krízishelyzetbe került nőtől, környezetétől.

Szükséges
erőforrások

Saját költségvetés
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Intézkedés címe:
Az idősek nappali ellátása keretében az idősek klubjának beindítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem működik az idősek klubja.

Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Az idősek színvonalas nappali ellátása érdekében az idősek klubjának
megszervezése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Igényfelmérés az idősek között
A működés feltételeinek megteremtése
Tartalmas napi program összeállítása
A klubtagság megszervezése

Résztvevők és
felelős

Idősek Otthona
polgármester

Partnerek Nyugdíjas klubok

Határidő(k)
pontokba szedve

2013. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Az idősek klubja tartalmas nappali ellátást nyújt az igénylőknek

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem lesz elegendő jelentkező . (Eddig ez volt az oka, hogy nem működik
aklub.)

Szükséges
erőforrások

Az idősek otthona költségvetése
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Intézkedés címe: Az idősek informatikai ismereteinek bővítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Alacsonyak az idősek informatikai ismeretei

Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Az idősekkel tudatosítani kell, hogy az informatika, az internet számukra is
óriási lehetőséget jelent, és a használatukat meg tudják tanulni.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Alapfokú informatikai tanfolyam szervezése az idősek számára

Résztvevők és
felelős

Képző intézmény
József Attila Művelődési Ház

Partnerek Nyugdíjas klubok

Határidő(k)
pontokba szedve

2014. augusztus 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Legalább 12 fő idős ember eredményesen elvégzi a tanfolyamot

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem indul képzés.
Nem lesz elegendő jelentkező.

Szükséges
erőforrások

Pályázati támogatás, résztvevők hozzájárulása
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Intézkedés címe:
Információgyűjtés a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének
szempontjából fontos adatokról

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem állnak rendelkezésre a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének
problémakörét bemutató adatok

Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Adatgyűjtés a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A szükséges adatok körének meghatározása.
Az adatgyűjtés módjának, eljárásrendjének kidolgozása.
Adatgyűjtés.

Résztvevők és
felelős

Jegyző

Partnerek
Mozgáskorlátozottak egyesülete
Családsegítő szolgálat

Határidő(k)
pontokba szedve

2013. december 31., illetve folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Az adatállomány rendelkezésre áll, évente frissítésre kerül.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Hiányos adatgyűjtés

Szükséges
erőforrások

Saját humánerőforrás
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Intézkedés címe: A közintézmények akadálymentesítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem teljes körű a közintézmények akadálymentesítése

Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Valamennyi középület akadálymentesítése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az akadálymentesítési tervek elkészítése
Pályázatok felkutatása
Az akadálymentesítés megvalósítása

Résztvevők és
felelős

Polgármester
Jegyző

Partnerek
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Pályázatkiíró szervek

Határidő(k)
pontokba szedve

Folyamatos a megvalósításig

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

Az akadálymentesített épületek száma

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nincs elérhető pályázat.
Nem nyer a pályázat.

Szükséges
erőforrások

Pályázati támogatás
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A B C D E F G H I J

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe,

megnevezése

A
helyzetelemzés

következtetéseib
en feltárt

esélyegyenlőség
i probléma

megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja

egyéb stratégiai
dokumentumokk

al

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításána

k határideje

Az intézkedés
eredményességé

t mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításáho

z szükséges
erőforrások

(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek

fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1 Munkahelytere

mtő programok
támogatása
Kengyelen

Kevés a
munkalehetőség
Kengyelen

Új munkahelyek
létesítése,
különös
figyelemmel a
hátrányos
helyzetben lévő
rétegek számára

Gazdasági
program

Minél nagyobb
létszámmal és
tevékenységfor
mával való
bekapcsolódás a
közmunkaprogra
mba.
Munkahelytere
mtő
vállalkozások
kedvezmények
biztosításával
való támogatása.

Polgármester,
jegyző, Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal,
vállalkozások

Folyamatos Emelkedik a
közmunkaprogra
mban
résztvevők
száma, új
munkahelyek
jönnek létre.

Pályázati
támogatás,
vállalkozások
befektetése

2 A
munkanélküliek
elhelyezkedését
segítő képzések,
továbbképzések
feltételeinek
megteremtése.

Nehéz az
elhelyezkedést
segítő
képzésekhez
való hozzáférés.

Olyan képző
intézmények
felkutatása, akik
hajlandóak
Kengyelen is
indítani
képzéseket. A
közeli
településeken
induló képzések
felkutatása,
ajánlása a
munkanélküliekn
ek.

Gazdasági
program

A helyben
induló
képzésekhez
helyiségek,
taneszközök
biztosítása.

Képzőintézmény
ek, művelődési
ház, jegyző,
általános iskola

Folyamatos,
illetve minden
év szeptember
01.

A képzések
száma, a
képzéseken
résztvevők
száma.

Pályázati
források, saját
költségvetés

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1 A menzai

étkezés
feltételeinek
megteremtése a
Kossuth Lajos

A menzai
étkezés
szempontjából
hátrányos a
tálaló konyha

A menzai
étkezők
számának
növelése.

Közoktatási
esélyegyenlőség
i terv

A tálaló konyha
kialakítási
lehetőségének
feltérképezése.
Pályázati

Polgármester,
jegyző, általános
iskola.

2018.
szeptember 01.

Nő a menzán
étkező
gyermekek
aránya.

Pályázati
támogatás.
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Általános Iskola
székhelyén

távolsága. Az
általános iskolai
menzai étkezés a
legtöbb gyermek
számára csak
mintegy 500 m-
es távolságra
érhető el.

források
felkutatása.
Kivitelezés.

2 Az üres védőnői
állás betöltése.

Egy védőnői
állás betöltetlen.

Mindkét
védőnői állás
betöltésével a
védőnők
leterheltségének
csökkentése a
gyerekek jobb
ellátása
érdekében.

Közoktatási
esélyegyenlőség
i terv

A védőnői állás
ismételt
meghirdetése. A
pályázat
elbírálása. Az
állás betöltése.

polgármster,
Közigállás,
Képző
intézmények

2013.
szeptember 01.

Az állás
betöltésre kerül,
csökken a
védőnők
leterheltsége,
színvonalasabb
lesz a gyerekek
ellátása.

Saját
költségvetés.

3 Iskolapszichológ
us alkalmazása
az általános
iskolában.

Nincs
iskolapszichológ
usi ellátás.

A rászoruló
gyerekek lelki
megsegítése az
iskolapszichológ
us által.

Közoktatási
esélyegyenlőség
i terv

A pszichológusi
állás
meghirdetése. A
pályázat
elbírálása. Az
állás betöltése.

KIK, általános
iskola,
Közigállás,
képzőintézmény
ek

2013.
szeptember 01.

Javul a
megsegített
gyermekek
életminősége.

Az iskola (KIK)
költségvetése

III. A nők esélyegyenlősége
1 Bölcsődei

csoport indítása
a Napsugár
Művészeti
Óvodában.

Nem működik a
településen
bölcsőde.

A bölcsődei
ellátás
megszervezése
Kengyelen.

Gazdasági
program

Az adottságok
számbavétel.
Engedélyezési
eljárás indítása
.Szakemberek
biztosítása.
Gyermekek
felvétele.

Napsugár
Művészeti
Óvoda vezetője,
polgármester,
Szülők.

2013.
szeptember 01.

Sikerül egy
bölcsődei
csoport
feltöltése.

Saját
költségvetés,
normatív
támogatás.

2 Akcióterv
készítése a
krízishelyzetben
lévő nők
megsegítésére

Nem teljes körű
a
krízishelyzetben
lévők
megsegítése.

A
krízishelyzetbe
került nők
azonnali és
biztonságos
megsegítése.

Akcióterv
készítése az
intézkedésben
érintettek
bevonásával.

Családsegítő
szolgálat,
Gyámügy,
Rendőrség,
Jegyző, Szülői
klub.

2013. december
31.

Szükség esetén
azonnali
segítséget
kapnak a
krízishelyzetbe
került nők.

Saját
költségvetés.

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1 Az idősek

nappali ellátása
keretében az
idősek
klubjának
beindítása

Nem működik
az idősek klubja

Az idősek
színvonalas
nappali ellátása
érdekében az
idősek
klubjának
megszervezése

Kistérségi
megállapodás

Igényfelmérés
az idősek
között. A
működés
feltételeinek
megteremtése.

Idősek otthona,
polgármester,
Nyugdíjas
klubok.

2013. december
31.

Az idősek klubja
tartalmas
nappali ellátást
nyújt az
igénylőknek.

Az idősek
otthona
költségvetése.
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Tartalmas napi
programok
összeállítása.
A klubtagság
megszervezése
.

2 Az idősek
informatikai
ismereteinek
bővítése.

Alacsonyak az
idősek
informatikai
ismeretei.

Az idősekkel
tudatosítani kell,
hogy az
informatika, az
internet
számukra is
óriási
lehetőséget
jelent, és a
használatukat
meg tudják
tanulni.

Alapfokú
informatikai
tanfolyam
szervezése az
idősek számára.

Képző
intézmény,
József Attila
Művelődési
Ház, Nyugdíjas
Klubok.

2014. augusztus
31.

Legalább 12 fő
idős ember
eredményesen
elvégzi a
tanfolyamot.

Pályázati
támogatás,
résztvevők
hozzájárulása.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1 Információgyűjt

és a fogyatékkal
élők
esélyegyenlőség
ének
szempontjából
fontos adatokról.

Nem állnak
rendelkezésre a
fogyatékkal élők
esélyegyenlőség
ének
problémakörét
bemutató
adatok.

Adatgyűjtés a
fogyatékkal élők
életkörülményei
nek javítása
érdekében

A szükséges
adatok körének
meghatározása.
Az adatgyűjtés
módjának,
eljárásrendjének
kidolgozása.
Adatgyűjtés.

Jegyző,
Mozgáskorlátoz
ottak
Egyesülete,
Családsegítő
Szolgálat

2013. december
31, illetve
folyamatos.

Az
adatállomány
rendelkezésre
áll, évente
frissítésre kerül.

Saját
humánerőforrás.

2 A
közintézmények
akadálymentesít
ése

Nem teljes körű
a
közintézmények
akadálymentesít
ése

Valamennyi
középület
akadálymentesít
ése

Gazdasági
program

Az
akadálymentesít
ési tervek
elkészítése
Pályázatok
felkutatása
Az
akadálymentesít
és megvalósítása

Polgármester
Jegyző,
Mozgáskorlátoz
ottak
Egyesülete,
Pályázatkiíró
szervek.

Folyamatos a
megvalósításig

Az
akadálymentesít
ett középületek
száma

Pályázati
támogatás.
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.

A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-
testületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
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kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

Fogyatékkal élők

esély-

egyenlőségével

foglalkozó

munkacsoport

Nők esély-

egyenlőségével

foglalkozó

munkacsoport

Gyerekek esély-

egyenlőségével

foglalkozó

munkacsoport

Idősek esély-

egyenlőségével

foglalkozó

munkacsoport

Mély-

szegénységben

élők esély-

egyenlőségével

foglalkozó

HEP Fórum
tagjai:

munkacsoportok

vezetői, önkormányzat,

képviselője, partnerek

képviselője
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Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.

Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről
………………………….. felel.:

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek

tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az

önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma

I. Kengyel község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.

III. Ezt követően Kengyel község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 70/2013.(VI.27) számú határozatával
elfogadta.

Mellékletek:

Dátum Aláírás

A ………………….. Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik
a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak
venni.

Dátum Partner aláírás

Dátum Partner aláírás

Dátum Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék2

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E

2
Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt

dokumentum
3

A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
4

A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett,
észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
5

Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
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V. NAPIREND:

Előterjesztés az Összefogással az Idősekért Alapítvány kérésének megtárgyalásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
Összefogással az Idősekért Alapítvány kérésének megtárgyalásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és az előterjesztésben javasoltak szerint elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek.

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az Összefogással az

Idősekért Alapítvány azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy szeretné a házi

segítségnyújtást napi 24 órában végezni.

A Képviselő-testület a 2013. május 29-én megtartott testületi ülésen úgy döntött, hogy 2013.

december 31-ig a TTTKT tagja marad és 2014. január 1-től pedig a szociális ellátást, köztük a

házi segítségnyújtást is saját hatáskörben, vagy társult formában kívánja megoldani.

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:
Kovács Gyula képviselő tag elmondja, hogy az Alapítvánnyal mindig gondok voltak.

Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az Összefogással az Idősekért

Alapítvány kérésének megtárgyalásáról szóló előterjesztést.

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

71/2013.(VI.27.) Kt.

H a t á r o z a t

Az Összefogással az Idősekért Alapítvány kérésének megtárgyalásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Összefogással az Idősekért
Alapítvány kérését, - hogy a házi segítségnyújtás teljes körű napi 24 órában történő ellátását
biztosíthassa Kengyel településen - elutasítja.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Összefogással az Idősekért Alapítvány
4. Irattár
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VI. NAPIREND:

Előterjesztés a napközbeni ellátásban részesülő gyermekek térítési díjairól
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
napközbeni ellátásban részesülő gyermekek térítési díjaira 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 Nagy Szilárd polgármester kéri a napközbeni ellátásban részesülő gyermekek térítési
díjairól szóló rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

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

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTLETÉNEK

9/2013.(VI.28.) számú

önkormányzati rendelet

A gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díjának megállapítására

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) – (4) bekezdése alapján” a

gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díjai a következők:

1. Óvoda (napi háromszori étkezés) 420 Ft

2. Napközi-otthoni ellátás (napi háromszori
étkezés) 480 Ft

3. Általános iskolai menza (déli meleg főétel) 350 Ft

2.§

Ez a rendelet 2013. július 1-től lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 11/2010.(IX.01.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kengyel, 2013. június 27.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra

polgármester jegyző
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VII. NAPIREND:

Előterjesztés a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak
számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést, és az írásbeli előterjesztéshez
bővebb szóbeli kiegészítést nem kívánt hozzátenni.

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának,
emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló rendelet megalkotására vonatkozó
rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

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 Nagy Szilárd polgármester kéri a közterületnév és településrész-név megállapításának,
valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló
rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

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

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2013.(VI.28.)
önkormányzati rendelete

A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának,
emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 51. § (5) bekezdésében, valamint a 143.§ (3) bekezdésében
kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Általános rendelkezések

(1) A rendelet célja a közterület-nevek, és a helyi jelentőségű közlekedési nevek, valamint a
házszámok megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása, a település működéséhez
szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.
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(2) A rendelet hatálya Kengyel közigazgatási területére, minden természetes személyre és a
székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a
szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.

(3) Kengyel község közigazgatási területén közterületet, településrészt elnevezni, azok
elnevezését megváltoztatni, házszámot megállapítani, módosítani, emléktáblát elhelyezni csak
e rendelet szabályai szerint lehet.

2. §
Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

2. Közterületnév v. utcanév: magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) szerinti közterületnév és közlekedési vonatkozású megnevezés, mely a
közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál,
egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

3. Településrész-név: földrajzi név, a településen belüli vagy új beépítéssel kialakult és
elkülönült területek, illetve a külterületeken kialakult és elkülönült településrészek neve.

5. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az
ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az
ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

6. Emléktábla: emlékezetes helyet jelző felület, amely főleg házon, falon elhelyezett, felirattal
és/vagy domborműves ábrázolással ellátott kő- vagy fémlap, amely a megjelölt hellyel
kapcsolatban levő eseményt, vagy egykor ott élő, működő, ott tartózkodó kiváló személy
képmását vagy életének egy mozzanatát örökíti meg.

3. §
Közterületek elnevezésének általános szabályai

(1) Kengyel községben minden közterületet el kell nevezni.

(2) Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg
kell állapítani a közterület nevét.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési
eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

(4) A mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(5) Az utca településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön
hatósági döntés nélkül – az utca neve megszűnik.

(6) A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül nem lehet
megváltoztatni.

4. §

(1) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a
helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az
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egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól
megkülönböztethető legyen.

(2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az
egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem
lehet.

(3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Személyről közterületet elnevezni halála
után legalább 25 év múlva lehet. Kizárólag vezetéknevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a
névadó személyiség általánosan ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.

5. §
A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

(1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Kengyel Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a Képviselő-
testület határozattal dönt.

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a polgármester,
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi önkormányzat képviselője,
d) Kengyel község közigazgatási területén bejelentett állandó lakcímmel rendelkező
állampolgár,
e) Kengyel község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel
rendelkező jogi személy.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a kezdeményezés okát (mire irányul: új elnevezésre vagy elnevezés megváltoztatására)
b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,
c) a javasolt elnevezés indokát,
d) a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindokolását a közterület környezetéhez, a
településen belüli elhelyezkedéséhez,
e) a javasolt elnevezés településhez kötődését,
f) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.

(4) A javaslatokat a Képviselő-testület minden bizottsága véleményezi.

(5) A közterület nevének megállapításáról, illetve megváltoztatásáról szóló Képviselő-
testületi határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről, valamint az alább
felsorolt szervek értesítéséről a Jegyző gondoskodik:
a) az érintett ingatlantulajdonosokat (hirdetmény útján)
b) a települési lakcímnyilvántartót helyben
c) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatalát
d) a területileg illetékes ingatlan-nyilvántartást vezető Földhivatalt
e) a Magyar Posta Zrt. kengyeli postahivatalát
f) a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságot
g) a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságot
h) az Országos Mentőszolgálatot
i) az illetékes közműszolgáltatókat
j) a Korm. rendeletben megjelölt Földrajzinév-bizottságot, valamint a Földmérési és
Távérzékelési Intézetet (csak településrész-névvel kapcsolatos döntés esetében).
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6. §
Közterületnév táblák elhelyezésének szabályai

(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni.

(2) A névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a
magánutak esetén.

(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.

(4) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön
tartószerkezeten kell elhelyezni. Növényzetre közterületnév tábla nem helyezhető el.

(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla
kihelyezését tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik,
azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.

(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől
számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni.
Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé/felé/alá kell felszerelni. A régi névtáblát egy év
múltán az elhelyező szervnek kell eltávolítani.

7. §
Házszámozás

(1) A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban állapítja meg, melyet az érintett
ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl továbbítani kell a területileg illetékes járási
földhivatal felé is.

(2) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a
közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan
azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy
utcára kell megállapítani a házszámot.

(3) Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása a
központtól kivezető utcák esetében a központtól kezdődően, míg a központtól távolabb eső
utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca
bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.

(4) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával
megegyező irányú.

(5) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(6) A (3) – (5) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek
házszámozását nem érintik.

(7) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, ikerház, sorház, szerkezetileg megosztható és
nem megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi
számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés (pl.: 1/A, 1/B, 1/C) alkalmazható.

(8) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére,
ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(9) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az
ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.
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8. §

(1) Az ingatlan házszámát megváltoztatni csak abban az esetben lehet ha:
a) az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, vagy csak
helyrajzi számmal meghatározott,
b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásban,
c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult
növekvő számsorban található,
d) ingatlan megosztására, vagy ingatlanok egyesítésére került sor.

(2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a
kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke főződik.

(3) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.

9. §
Emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok

(1) A város közterületein emléktábla csak a Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el.

(2) A műemlék, műemlék jellegű és a helyi védettségű épületeken emléktábla elhelyezéséhez
az illetékes műemlékvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása is szükséges.

(3) A képviselő-testületi hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban
foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett emléktáblát a polgármester - az eltávolításra
vonatkozó felszólításban megjelölt határidő eredménytelen eltelte esetén - az emléktábla
tulajdonosának költségére leszerelteti és elszállíttatja.

10. §
Vegyes és záró rendelkezések

(1) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa a jelen rendelet 7. § (9)
bekezdésében foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő
fél éven belül köteles eleget tenni.

(2) E rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet a hatálybalépést megelőző szabályok alapján megállapított közterület
elnevezések és házszámok érvényességét nem érinti.

(4) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.

Kengyel, 2013. június 27.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző
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VIII. NAPIREND:

Előterjesztés rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság egyes
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelet-tervezetet
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek
felülvizsgálta során kiderült, hogy még hatályban vannak olyan rendeletek, amelyek
okafogyottá váltak, illetve végrehajtásuk már befejeződött.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezésére vonatkozó 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

11/2013.(VI.28.) számú

önkormányzati rendelete

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 42. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Községi Polgármesteri Hivatal dolgozói

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 11/1992.(XI.10.) önkormányzati

rendeletet.

2.§

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az egyes önkormányzati rendeletek hatályon

kívül helyezéséről szóló 6/2001. (V.31.) önkormányzati rendeletet.
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3.§

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért

fizetendő díjakról szóló az 1/1998.(I.13.) ; a 23/1998(XII.10.); a 19/1999.( XII.20.); a

16/2000.(XI.30.); a 16/2002.(XII.20.); a 19/2003.(XII.18.); a 19/2004.(XII.15.); a

16/2005.(XII.02.); a 18/2007.(XII.21.); a 12/2008.(XII.20.); a 12/2009.(XII.17.); a

16/2010.(XII.16.) számú önkormányzati rendeleteket.

4.§

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a belföldi gépjárművek adójáról szóló

12/2000.(XI.30) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló

22/2003.(XII.18.) rendeletet.

5.§

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a luxusadóról szóló 5/2006.(III.31.) számú

önkormányzati rendeletet.

6.§

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzatnál végrehajtandó

létszámcsökkentésről szóló 1/2007.(I.29.) számú önkormányzati rendeletet.

7. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kengyel, 2013. június 27.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra

Polgármester jegyző

IX. NAPIREND:

Előterjesztés a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Kengyel község területén
– szolgáltatási koncesszió formájában” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a „Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátása Kengyel község területén – szolgáltatási koncesszió formájában”
tárgyában nyilvános közbeszerzési eljárást írt ki Önkormányzatunk. Egy pályázó volt, a
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Remondis Szolnok Zrt. Június 25–én zajlott le a közbeszerzési tárgyalásnak az első fordulója,
ahol nem született megállapodás a szolgáltatóval, mivel olyan ajánlatot tett, hogy 1.260.000
forint + ÁFA hozzájárulást kér az önkormányzattól havonta, melyet Önkormányzatunk nem
fogadott el. Azonnal a környezetügyért felelős államtitkárhoz fordult. Június 27-én
folytatódott a tárgyalás a Remondis Szolnok Zrt- vel, közben pedig megérkezett a levél Dr.
Illés Zoltán államtitkártól, melyben garanciát vállalt a kompenzációra. Ennek függvényében a
szerződés aláírásra kerülhet.
Július 1-től településünkön 28%-kal fog csökkeni a lakosság által fizetendő szemétszállítás

díja. Az első negyed évben a lakosság 77%-a teljesítette a díjak befizetését. Akik el vannak

maradva a befizetésekkel, a behajtásokat a NAV fogja elvégezni.

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Kengyel község területén – szolgáltatási
koncesszió formájában” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

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

Kérdést tett fel: Kozák Ferencé képviselő tag.
A feltett kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás:
Kozák Ferencné elmondja, hogy a lakosság fel van háborodva, mivel a szemétszállítási
csekkeket nem időben küldik meg.

Varga Márta képviselő tag elmondja, hogy kényszerhelyzet miatt szavazza meg az
előterjesztést.

Ezután Nagy Szilárd polgármester a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Kengyel

község területén – szolgáltatási koncesszió formájában” tárgyú közbeszerzési eljárás

eredményéről szóló előterjesztés elfogadását javasolja, melyre név szerinti szavazást rendel el

és ennek levezetésére felkéri a jegyzőt.

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony névsor szerint szólítja a képviselőket, akik az alábbiak szerint

szavaznak:

Bódi Marianna képviselő igen

Csabainé Bártfai Margit képviselő igen

Kovács Gyula képviselő igen

Kozák Ferencné alpolgármester igen

Németh Lajos képviselő igen

Varga Márta képviselő igen

Nagy Szilárd polgármester igen

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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72/2013.(VI.27.) Kt.

H a t á r o z a t

„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Kengyel község területén – szolgáltatási
koncesszió formájában” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

ellátása Kengyel község területén – szolgáltatási koncesszió formájában” tárgyban indított

közbeszerzési eljárás eredményéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és elfogadta és az alábbi

döntést hozza meg.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27. napján megtartott

ülésén a Polgármester előterjesztése alapján a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

ellátása Kengyel község területén – szolgáltatási koncesszió formájában” tárgyban

indított közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Kengyel község területén – szolgáltatási

koncesszió formájában” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményes.

2. Érvényes ajánlattevők: Ajánlattevő neve: Remondis Szolnok Zrt.

Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 85.

Kompenzációs díj összege (nettó Ft/ hó): 1.260.000,-

Ft/hó

3. Nyertes ajánlattevő: Ajánlattevő neve: Remondis Szolnok Zrt.

Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 85.

Kompenzációs díj összege (nettó Ft/ hó): 1.260.000,-

Ft/hó

4. A nettó 1.260.000,- Ft/hó kompenzációs díj az önkormányzat költségvetésében –

forráshiány – miatt nem áll a rendelkezésre. Ennek fedezetére a Vidékfejlesztési Minisztérium

környezetügyért felelős államtitkára levele alapján állami támogatás fog fedezetet nyújtani.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fent megjelölt eljárás eredményének

kihirdetésére, majd a szerződés megkötésére.

Határidő: 2013. július 1.

Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Értesülnek:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Remondis Szolnok Zrt.
4. Irattár
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X. NAPIREND:

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló 13/2001.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
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 Nagy Szilárd polgármester kéri a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló 13/2001.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

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

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTLETÉNEK

12/2013.(VI.28.) számú önkormányzati rendelete

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló

13/2001.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. tv. 237. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Képviselő-testület a rendelet 1.§-a (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.

2.§

A rendelet 1 § (1) bekezdésének b) pontja második francia bekezdését hatályon kívül helyezi.

3.§

(1) A 2. § (1) bekezdésének d) pontját hatályon kívül helyezi

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontját hatályon kívül helyezi.
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4.§

A rendelet 6. § (1) bekezdésében a „többször módosított 8/1997.(IV.24.) számú
önkormányzati rendeletben” szövegrész törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: „ az
éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben” szövegrész lép.

5. §

A rendelet 6. § (2) bekezdésében a bizottság ragjai törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi tagok
lépnek: Dékány Jánosné, Horváth Tiborné, Polyák Andrea.

6.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kengyel, 2013. június 27.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

XI. NAPIREND:

Előterjesztés a Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb
szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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73/2013.(VI.27.) Kt.

H a t á r o z a t

a Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás Társulási Megállapodásának

elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében foglalt

feladatkörében eljárva a Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás Társulási

Megállapodásának jogszabályváltozásból eredő felülvizsgálata alapján

1. a Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás Társulási Megállapodását jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

2. Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.

3. A 32/2009.(V. 28.) határozatával elfogadott Társulási Megállapodást hatályon kívül
helyezi.

Felelős: Nagy Szilárdpolgármester

Határidő: 2013. június 30.

Erről értesülnek:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Tiszatenyő Község Önkormányzata
4. Irattár

73/2013.(VI. 27.) önkormányzati határozat melléklete

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Tiszatenyő Község Önkormányzata és Kengyel Község Önkormányzata a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 146. § (1)

bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta a Tiszatenyő-Kengyel

Közös Szennyvízkezelő Társulás Társulási Megállapodását, mely nem felelt meg az Mötv.

IV. fejezetében foglaltaknak, ezért azt az alábbi tartalommal fogadja el:

1. A Társulás neve: Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő
Társulás
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A Társulás székhelye: 5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26.

2. A Társulás tagjai:

Tiszatenyő Község Önkormányzata (székhely: 5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26.)

képviseli: Kazinczi István polgármester

Kengyel Község Önkormányzata (székhely: 5083 Kengyel, Szabadság út

10.) képviseli: Nagy Szilárd polgármester,

3. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:

Tiszatenyő Község Önkormányzata 1797 fő,

Kengyel Község Önkormányzata 3680 fő,

Összesen: 5477 fő

4. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)

bekezdésének 21. pontja szerinti közműves szennyvízelvezetéssel és - tisztítással

kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok biztosítása.

 A Társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető
szavazatarány:

a) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
b) A Társulási Tanács négy tagú, tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei és 1-1

választott települési képviselője. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal
rendelkezik.

 A Társulási Tanács döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei:

a) A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzatának
polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés választja meg minősített többséggel,
titkos szavazással tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács
bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok legalább ¼-ének
szavazata szükséges.

b) A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választ. Az alelnök
személyére az elnök tesz javaslatot.

c) A Társulási Tanács elnöke és alelnöke nem lehet ugyanazon település képviselő-
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testületének tagja.
d) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok

felével rendelkező tag jelen van úgy, hogy mindkét településről szükséges
legalább egy tag jelenléte.

e) A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választását követő 30 napon belül a társulás székhely
települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. A tisztújító ülés
működésére egyebek mellett az 5. pont b) pontját és 6. pont a)-d) pontjait kell
alkalmazni.

f) A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől
kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.
A határozat teljes jelölése: …./20….. (….) Tiszatenyő-Kengyel Közös

Szennyvízkezelő Társulás Társulási Tanácsi határozat

A határozat rövidített jelölése: ……/20….. (…….) TKKSzTTT határozat

g) A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét.

h) Minősített többséghez a tagok több mint felének egybehangzó szavazata
szükséges.
Minősített többségű döntés szükséges:

 pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához,
 üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás

vagyonával való rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén),
 a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői

megbízás adásához, illetőleg visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához,
fegyelmi büntetés kiszabásához,

 a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez,
átszervezéséhez,

 a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
 azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat

meghatároz.

 A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes Képviselő-
testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítési módja

A Társulás működési költségeihez a Tiszatenyő község Önkormányzata 1/3, Kengyel

község Önkormányzata 2/3 arányban járul hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév

május 31. és október 31. napjáig a Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal

(továbbiakban: Hivatal) által kibocsátott számla alapján a Társulás számlájára kell

befizetni.

 A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás

A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől

számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot.
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A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat

kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni.

A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az

irányadó eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása.

Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. jelen

megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás

vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő

késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a

követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás

elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési

megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a

követelést bírósági úton érvényesíti.

Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn

tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás alelnöke jogosult.

Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen

megállapodás elválaszthatatlan mellékletében szereplő tartalommal számlavezető

hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának

megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás

kézbesítésétől számított 8 napon belül.

 A Társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje

A Társulás a 4. pontban foglalt feladata ellátásához saját vagyonnal rendelkezik.

A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:

a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései,
b) az egyes tagok által -tulajdonjog megtartása mellett- ingyenes használati joggal

átengedett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jogok stb.),

c) központi költségvetési támogatás,
d) pályázati úton elnyert támogatások.

A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési

tárgyak, gépjármű, stb.) ingyenes használati jogának, továbbá az ingatlanokra vonatkozó

jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az eredményes működéshez. Az átengedés

feltételeit a tag és a Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza.
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A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett

vagyontárgyak feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon

szaporulata.

A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács

jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.

A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a

Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vagyonátadásra csak abban az

esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását

szolgálja.

A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig,

egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem

idegeníthető el.

A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban

felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

 A közösen alapított intézménnyel kapcsolatos irányítói, alapítói jogok:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 2. § (1) bekezdésének ic) alpontja

alapján a Társulás által irányított intézmény irányító szerve a Társulási Tanács.

A Társulási Tanács irányítói jogköre kiterjed az Áht. 9. § (1) a)-i) pontjaiban

meghatározottakra:

a) a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése,

b) a költségvetési szerv vezetője tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy a vezetői
megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,

c) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése és felmentése, vagy a
megbízása, megbízásának visszavonása, továbbá díjazásának megállapítása,

d) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel
kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg
nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges
intézkedések megtétele,

e) a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az
erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges
követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése,

f) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes
vagy utólagos jóváhagyása,

g) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
h) a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése.
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 A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettsége:

A Társulási Tanács elnöke éves szinten beterjeszti a Társulási Tanács elé a

munkaszervezeti feladatait ellátó Hivatal által elkészített tárgyévi költségvetést, valamint

az előző évi beszámolót és zárszámadást.

 A Társulás működésének ellenőrzési rendje:

A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Társulás 3 tagú Pénzügyi Ellenőrző

Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) ellenőrzi. A Bizottságba Tiszatenyő község

Önkormányzata egy fő önkormányzati képviselőt, Kengyel két fő önkormányzati

képviselőt delegál.

A társulás gazdálkodását – az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi

támogatásokat, valamint a kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználást

is ideértve – az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az európai uniós és költségvetési

támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes

szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár,

illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is

ellenőrzik.

A társulás működése felett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

törvényességi felügyeletet gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése,

szervezete, működése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási

megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak.

A társulás tagjai – polgármestereik útján ellenőrizhetik a társulás működését célszerűségi

és gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt

a társulás elnökének, a Bizottság elnökének és a társulás tagjainak meg kell küldeni.

 A megállapodás módosításának feltételei:

A Társulási megállapodást a társulásban résztvevő Önkormányzatok Képviselő-testületei

mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével módosíthatják, illetve

törvényben, kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A társulási

megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a

tagok felülvizsgálják.
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 A Társulásból történő kiválás és kizárás

A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet.

A felmondásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell

meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.

A Társulás minősített többséggel elfogadott határozatával a naptári év utolsó napjával

kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt kötelezettségének

ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt

vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban

az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek

hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön szerződés alapján használati díj illeti

meg.

 A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának
kötelezettsége, módja

A Társulás megszűnik, ha

a) törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
b) valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a megszüntetés mellett foglal

állást,
c) a bíróság jogerős döntése alapján.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.

A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek

kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.

A vagyonfelosztás fontosabb elvei:

 a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába
kell adni,

 a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek
hiányában pénzben megváltani,

 tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.

A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem

történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladat teljesítését

veszélyeztesse.

A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során

a társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási

megállapodásban megjelölt közfeladat ellátását nem veszélyeztetik.
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 Visszafizetési kötelezettségek

A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelős a jogszerű

felhasználásért.

Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag kilépése eredményeként a

Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a

kilépő tag köteles a kilépő önkormányzatra jutó támogatásnak megfelelő összeget

kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni.

Amennyiben a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös

beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással

kapcsolatos és számára megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg.

Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles annak

összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés időpontját

megelőzően visszafizetni.

 Vegyes és záró rendelkezések

Jelen társulási megállapodás 2013. július 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével

egyidejűleg a Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 28-i

ülésén 32/2009.(V. 28.) határozatával és Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-

testület 2009. június 16-i ülésén 37/2009.(VI. 16.) határozatával elfogadott Társulási

Megállapodást hatályon kívül helyezi.

A társulási megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének

minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges.

A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-

testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.

Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a

Szolnoki Járásbíróság illetékességi körébe utalják.

A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal

a felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről

jegyzőkönyv készül.

Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon

felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.
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Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011.

évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az

irányadók.

Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Tiszatenyő, 2013. június 28.

ZÁRADÉK

A Tiszatenyő - Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás Társulási Megállapodását a

fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei 2013. július 1. napi hatállyal az alábbi

testületi üléseiken hagyták jóvá:

Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2013.(VI. 27.) számú

határozat,

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 73/2013.(VI. 27.) számú határozat.

________________________ ________________________

Kazinczi István Nagy Szilárd

Polgármester

Tiszatenyő Község
Önkormányzata

Polgármester

Kengyel Község
Önkormányzata
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A Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő

Társulás Társulási megállapodásának

melléklete

Felhatalmazás

…………………………………………………….

a hitelintézet neve és címe

A Tiszatenyőn, 2013. június 28. napján aláírt Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő
Társulás Társulási Megállapodásának 9. pontja alapján …………………………….
Önkormányzata (…….. …………………………, …………………….. u. ………… sz.,
képviseli: ……………………
polgármester) felhatalmazza a Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulást (5082
Tiszatenyő, Alkotmány út 26., bankszámlaszám: ________-________, képviseli: Kazinczi
István elnök) mint jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z)
…………………………....-nál/-nél vezetett …………………………………. pénzforgalmi
jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással
érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. A számlatulajdonos kötelezettséget
vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és
annak adatairól a Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulást írásban 5
munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a
hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a
beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.

Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap

……………………..………………………………

a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

Záradék:

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása

csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

……………………………….

a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője
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Napirendek előtt feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester és Dr. Fekete Nóra jegyző
asszony ad választ:

Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a házi orvosi rendelőnél a telefonok
ügyében intézkednek.
A csatornázásra nyílt közbeszerzési eljárás lett kiírva. ami konzorcium volt. A
beruházás kivitelezésére létrehozott konzorciumot négy cég alkotja. Több vállalkozó a
szerződésben megjelölt határidőn belül tudja teljesíteni a munkákat.

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony Kozák Ferencné kérdésére elmondja, hogy a
temetőkről és temetkezésről szól helyi rendelet szerint a 2 személyes sírbolt összege
60.000 forint.

Nagy Szilárd polgármester Kovács Gyula képviselő által tett észrevételére elmondja,
hogy a megnézik az említett helyet és próbálnak megoldást találni rá.

Mivel több napirend nincs, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.

Kmf.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző


