
K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26. napján 
megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.  

 

21/2015.(II.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kozák Ferencné Óvoda vezetői pótlék rendezése 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2012.(VII.05.) Kt határozatát 
a  vezetői pótlék vonatkozásában   az  alábbi szerint módosítja:  
Kozák Ferencné Óvoda vezető vezetői pótlékát a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi  
CXC. törvény 8. számú mellékletének megfelelően az illetményalap 80 százalékában 
határozza meg. 

 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr Fekete Nóra jegyző 
3. Kozák Ferencné Kengyel, Hunyadi út 16. 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 

 
Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                 jegyző 

 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2015. február 27. 

Kozákné Mikus Anikó 

jkv. vezető 



K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26. napján 
megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.  

 

 
A termálkút energiájára épülő fóliasátras és szabadföldi zöldségtermesztés Kistérségi 
startmunka mintaprogram megvalósításának irányítására megbízási szerződés 
meghosszabbításáról 
 
22/2015.(II.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  

Kengyel  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel településen a 
termálkút energiájára épülő fóliasátras és szabadföldi zöldségtermesztés 
Kistérségi startmunka mintaprogram megvalósításának irányítására 2015. 
március 1-től  2015. augusztus 31-ig megbízási szerződést köt a  Chicken Meat 
Farm’96 Kft-vel a megkezdett munkálatok folytatására. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Chicken Meat Farm’96 Kft. 
4. Irattár  

 
 

K.m.f. 

 

Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                 jegyző 

 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2015. február 27. 

Kozákné Mikus Anikó 

jkv. vezető 



Melléklet a 22/2015.(II.26.) Kt. határozathoz 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött a Kengyel Község Önkormányzata (5083 Kengyel, Szabadság u. 10. 
Képviseli: Nagy Szilárd polgármester), továbbiakban, mint megbízó 
és Chicken Meat Farm-96 Kft. (  székhely: 5008 Szolnok, Vörösmező út 58.; adószám: 
23786503-2-16; képviseli: Hegedűs József ügyvezető)  továbbiakban, mint megbízott  között 
Kengyel településen a termálkút energiájára épülő fóliasátras és szabadföldi 
zöldségtermesztés Kistérségi startmunka mintaprogram megvalósításának irányítására.  
 
A megbízás időtartama:  határozott idejű, 2015. március 1-től 2015. augusztus 31-ig, 
amely mindkét fél közös egyetértésével meghosszabbítható. 
 
A megbízott feladatai: 

1. A pályázat során a programban dolgozó közfoglalkoztatottak munkájának irányítása 
2. a termálkút üzemeltetésének felügyelete 
3. a növénytermesztési munkák szakmai irányítása 
4. a megtermelt termékek kiosztásának és a maradék értékesítésének megszervezése 
5. Kapcsolattartás a Törökszentmiklósi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével 
6. A gazdaság fejlesztése érdekében további pályázati lehetőségek figyelése és a 

pályázatok elkészítése 
 
A megbízó a feladatellátáshoz kapcsolattartóként a Polgármesteri Hivatal részéről  
Juhászné Bíró Erika ügyintézőt bízza meg.  

 
A megbízott jelen megbízási szerződésével tudomására jutott üzleti vagy egyéb titkot, más 
hasonló adatokat, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés 
teljesítéséhez használhatja fel és nem hozhatja illetéktelen személyek tudomására.  
 
A megbízott a jelen tevékenységéért teljesítményigazoláson alapuló számlát állít ki, a hónap 
utolsó munkanapján, melynek összege 220.000,-Ft + ÁFA/hó, melyet a megbízottnak átad.  A 
megbízó a megbízási díjat a hónapot követő 3. munkanapig fizeti ki pénztári kifizetéssel. 
A megbízott jogosult az Önkormányzat tulajdonát képező Citroen Jumper típusú MHB-150 
forgalmi rendszámú kisteherautót munkába járáshoz, és kizárólag a feladatai elvégzéséhez 
használni.   
 
A jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.  
 
Kengyel, 2015.  …..     
 
 
 

..............................................    .............................................. 
                         megbízott                                  megbízó  

 



 
K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26. napján 
megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.  

 

23/2015.(II.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Csató Ferenc és házastársa Csató Ferencné Kengyel, József A út 56. szám alatti szociális 
bérlakás bérlőjének való kijelöléséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete- az önkormányzati tulajdonban 
lévő lakások bérletéről szóló többször módosított 8/2004.(IV.21.) önkormányzati 
rendelete 5.§.(1) bekezdése a./ pontjában biztosított jogkörében eljárva  

Csató Ferenc és házastársa Csató Ferencné 
Kengyel, Kossuth út 257. szám alatti lakosokat a Kengyel, József A út 56. szám 
alatti szociális bérlakás bérlőjének jelöli ki 1 évre, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
család a bérleti díjat köteles elhelyeznie pénzintézetnél takarékosság céljából a 
saját tulajdonú lakásának felújítására. 
 
A bérleti szerződés egy évre terjedő időszakra szól. 
 
A kérelmezők megfelelnek a vonatkozó önkormányzati rendeletben leírt 
feltételeknek, így szociális bérlakás használatára jogosultak. 
Amennyiben körülményeik megváltoznak és a bérlők a rendeletben foglalt 
feltételeknek nem felelnek meg és nem jogosultak a szociális bérlakásra, úgy 
kérhetik a lakás további kiutalását nem szociális jelleggel, más feltételekkel, ha a 
lakásra szociális igénylő és jogosult nincs. 
 
Egyéb esetben a lakást a vele együtt élőkkel a bérleti szerződés lejárta után köteles 
elhagyni. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 

 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út 257. 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 

 

Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                 jegyző 

 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2015. február 27. 

Kozákné Mikus Anikó 

jkv. vezető 



K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26. napján 
megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.  

 

24/2015.(II.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Nyeső Zoltán Kengyel, József A út 58. szám alatti szociális bérlakás bérlőjének való kijelöléséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete- az önkormányzati tulajdonban 
lévő lakások bérletéről szóló többször módosított 8/2004.(IV.21.) önkormányzati 
rendelete 5.§.(1) bekezdése a./ pontjában biztosított jogkörében eljárva  
 

Nyeső Zoltán 

Kengyel, Széchenyi út 5. szám alatti lakost a Kengyel, József A út 58. szám alatti 
szociális bérlakás bérlőjének jelöli ki. Az új bérlő köteles felszereltetni az előre 
fizetős villanyórát. Amennyiben gázzal szeretne fűteni, saját költéségén kérheti a 
szolgáltatás visszaállítását, előrefizetős óra felszereltetésével. 

A bérleti szerződés három évre terjedő időszakra szól. 
 
A kérelmező megfelel a vonatkozó önkormányzati rendeletben leírt feltételeknek, 
így szociális bérlakás használatára jogosultak. 
Amennyiben körülményei megváltoznak és a bérlő a rendeletben foglalt 
feltételeknek nem felelnek meg és nem jogosult a szociális bérlakásra, úgy kérhetik a 
lakás további kiutalását nem szociális jelleggel, más feltételekkel, ha a lakásra 
szociális igénylő és jogosult nincs. 
 
Egyéb esetben a lakást a vele együtt élőkkel a bérleti szerződés lejárta után köteles 
elhagyni. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 

 
Erről értesül: 

1.  Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Nyeső Zoltán Kengyel, Széchenyi út 5. 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 

 

 
Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                 jegyző 

 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2015. február 27. 

Kozákné Mikus Anikó 

jkv. vezető 



K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26. napján 
megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.  

 

25/2015.(II.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
ifj. Derzsi József Kossuth út 166. szám alatti  szociális bérlakás bérlőjének való kijelöléséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete- az önkormányzati tulajdonban 
lévő lakások bérletéről szóló többször módosított 8/2004.(IV.21.) önkormányzati 
rendelete 5.§.(1) bekezdése a./ pontjában biztosított jogkörében eljárva  
 
 

ifj. Derzsi József 

Kengyel, Vörösmarty út 2. szám alatti lakost a Kengyel, Kossuth út 166. szám alatti 
szociális bérlakás bérlőjének jelölje ki. Az új bérlő köteles felszereltetni az előre 
fizetős villany-, illetve gázórákat. 

A bérleti szerződés három évre terjedő időszakra szól. 
 
A kérelmező megfelel a vonatkozó önkormányzati rendeletben leírt feltételeknek, 
így szociális bérlakás használatára jogosultak. 
Amennyiben körülményei megváltoznak és a bérlő a rendeletben foglalt 
feltételeknek nem felelnek meg és nem jogosult a szociális bérlakásra, úgy kérhetik a 
lakás további kiutalását nem szociális jelleggel, más feltételekkel, ha a lakásra 
szociális igénylő és jogosult nincs. 
 
Egyéb esetben a lakást a vele együtt élőkkel a bérleti szerződés lejárta után köteles 
elhagyni. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
 
Erről értesül: 

1.  Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. ifj. Derzsi József Kengyel, Vörösmarty út 2. 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 

 

Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                 jegyző 

 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2015. február 27. 

Kozákné Mikus Anikó 

jkv. vezető 



K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26. napján 
megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.  

 

26/2015.(II.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kossuth út 166. szám alatti szociális bérlakás átadásáról 
 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi Gazsi Katalint, hogy  
a Kossuth út 166. szám alatti szociális bérlakást 30 napon belül adja át a Kengyel 
Községi Önkormányzat részére, mivel bérleti szerződése lejárt.  

 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

 
 

Erről értesül: 

1.  Nagy Szilárd polgármester              
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Gazsi Katalin Kengyel, Kossuth út 166. 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 

 

Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                 jegyző 

 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2015. február 27. 

Kozákné Mikus Anikó 

jkv. vezető 


