
KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

2012. december 10-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 74. §-ának (4) bekezdése
szerint 2013. január 1-jétől a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat
gondoskodik az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézménye vonatkozásában az Nkt. 76. §-
ában meghatározott feladatok ellátásáról. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és
jövedelemtermelő képessége hiányában felmentést kérhetett.
Erről előzetesen döntött a Képviselő-testület a 83/2012.(IX.28.) Kt. határozatában.
Az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a
működtetés átadásához szükséges kérelmet benyújtottuk.
A kérelem elbírálása megtörtént. A Nemzeti Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős
államtitkára határozata alapján a 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra
Kengyel Községi Önkormányzatnak havi 1462 ezer Ft hozzájárulást kell fizetnie az intézmény
működtetéséhez.
Amennyiben a települési önkormányzat elfogadja a megállapított hozzájárulás mértékét, azt a döntés
kézhezvételétől (2012.december 7.) számított 9 napon belül kell eljuttatni a MÁK-hoz.
A határidő jogvesztő, így amennyiben az önkormányzat nem fogadja el a döntést, vagy a határidőt
elmulasztja, az Nkt. 76. §-ában foglalt kötelezettségek teljes mértékben az önkormányzatot fogják
terhelni.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Kengyel, 2012. december 7.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2012.(____) Kt.

H a t á r o z a t

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

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

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

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. MÁK Területi Igazgatóság
4. Irattár



KENGYEL KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2012. december 10-i ülésére
A polgármester jutalmazásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Közeleg az év vége és szeretném, ha Képviselő Társaim jóváhagynák, hogy a Polgármester Úr
eredményes egész éves munkájáért jutalomban részesülhessen.
A polgármester jutalmazását a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4/A §-a az alábbiak szerint
szabályozza:
(1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott
időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a
polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának hat havi összegét.

A Polgármester Úr megválasztása óta jó kapcsolatot alakított ki a helyi civil szervezetekkel. Sok közös
rendezvény fémjelzi, hogy sikerült együtt a falu számára emlékezetes programot megszervezni. A
falunapi programok összeállításában, a fellépők meginvitálásában is döntő szerepe volt mindkét
évben.
Sikerült testvértelepülési kapcsolatot kialakítani egy lengyelországi kistérséggel. Emlékezetes marad
az egész település számára az idei falunapon a vendéglátás, és a színvonalas zenekari fellépés.
De jó kapcsolatot sikerült kialakítani a szolgáltatókkal is (szemétszállítás, vízszolgáltatás, stb.). Az
őszi szennyezett ivóvíz miatti rendkívüli helyzetben is példásan helytállt.
Az elmúlt évben az orvosi rendelő felújítása, az idén pedig az óvoda- építés, felújítás okozott igen
nagy kihívást. Hosszas, és eredményes tárgyalásokat követően indulhatott el a beruházás.
De épült két új játszótér is a gyermekek nagy örömére.
Több beadott pályázat is elbírálás alatt van, ami segítséget jelenthetne a település fejlődésében.
Nem utolsó sorban a körzet országgyűlési képviselőivel, a szomszédos települések vezetőivel is
rendszeres a tapasztalatcsere, kapcsolattartás.
Kérem, hogy a fentiek alapján tárgyalja meg a Tisztelt Képviselő-testület az alábbi határozati
javaslatot:

Kengyel, 2012. december 7.

Kozák Ferencné
alpolgármester

____/2012.(____) Kt.

H a t á r o z a t

A polgármester jutalmazásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4/A §-a alapján
Nagy Szilárd polgármesternek a 2011. és a 2012. évben végzett eredményes munkája elismeréseként
egy havi illetményének megfelelő pénzjutalmat adományoz a 2012. évi bérmegtakarítás terhére.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának kifizetéséről.

Határidő: 2012. december 20.
Felelős. Dr. Fekete Nóra jegyző

Erről értesül:

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


