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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2018. március 22-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

26/2018.(III.22.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 

27/2018.(III.22.) Kt. Hat. Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság 
összetételéről 

3/2018.(III.23.) Önk.rend. a magánszemélyek kommunális adójáról 

4/2018.(III.23.) Önk.rend. A talajterhelési díjról 

28/2018.(III.22.) Kt. Hat. Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola köznevelési intézmény sajátos 
nevelési igényű tanulók integrált nevelés-oktatásának megvalósításával 
összefüggő átszervezésének véleményezéséről 

29/2018.(III.22.) Kt. Hat. Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola köznevelési intézmény 
képesség kibontakoztató felkészítés megvalósításával összefüggő 
átszervezésének véleményezéséről 

30/2018.(III.22.) Kt. Hat. A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

31/2018.(III.22.) Kt. Hat. TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat közbeszerzési 
feladatainak lebonyolítására 

32/2018.(III.22.) Kt. Hat. TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztése közbeszerzési 
feladatainak lebonyolítására 

33/2018.(III.22.) Kt. Hat. TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat műszaki ellenőri 
feladatainak lebonyolítására 

34/2018.(III.22.) Kt. Hat. TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások műszaki ellenőri feladatainak 
lebonyolítására 

35/2018.(III.22.) Kt. Hat. TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat nyilvánossági 
feladatainak lebonyolítására 

36/2018.(III.22.) Kt. Hat. TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások nyilvánossági feladatainak 
lebonyolítására 

37/2018.(III.22.) Kt. Hat. Az óvodai felvétel időpontjának meghatározására 

38/2018.(III.22.) Kt. Hat. A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatással kapcsolatos 
bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása 

39/2018.(III.22.) Kt. Hat. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 
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40/2018.(III.22.) Kt. Hat. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi 
munkaterve 

41/2018.(III.22.) Kt. Hat. TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos 
többletköltség  megfinanszírozása 

42/2018.(III.22.) Kt. Hat. TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével beruházással 
kapcsolatos többletköltség  megfinanszírozása 

43/2018.(III.22.) Kt. Hat. A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde 
átszervezéséről 

-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 2018. március 22-én, 12:00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit Varga Márta és Guttyán 
Edina testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Oravecz Mihály testületi tag 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 

 
Jegyzőkönyvvezető 
 Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy Varga Valéria a Kengyel Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületéhez címzett nyilatkozatában 2018. március 1. napjával az önkormányzati képviselői 
megbízatásáról lemondott, ezért a képviselői megbízatása 2018. március 1. napjával megszűnt. A 
Kengyel Helyi Választási Bizottság a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői 
mandátumot a következő legtöbb szavazatot elért jelölt, Varga Márta részére adja ki. 
 
Polgármester felkéri Varga Márta képviselőt az eskü letételére.  

Varga Márta képviselő Nagy Szilárd polgármester előtt a következő szövegű esküt tette: 

 „Én, Varga Márta becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom önkormányzati 
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kengyel község fejlődésének előmozdítására érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” (meggyőződés szerint) 

Polgármester úr Varga Márta részére a megbízó levelet és az esküokmányt átadta. 
 
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a módosítással, 
hogy a Képviselő-testület még hat napirendi pontot tárgyaljon meg nyílt ülés keretében az alábbiak 
szerint: 

Nyílt ülés 
 

1. A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról 
2. A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatással kapcsolatos bérleti-üzemeltetési 

szerződés elfogadása 
3. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolója 
4. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve 
5. Beruházásokkal kapcsolatos többletköltségek megfinanszírozása 
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6. A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde átszervezésével kapcsolatos 
döntés 
 

 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
26/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
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 y í l t  ü l é s :  
1. Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság összetételéről szóló döntés 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
   Dr. Bartók László helyettes jegyző 
 

3. A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
   Dr. Bartók László helyettes jegyző 
 

4. Karcagi Tankerületi Központnak a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola 
átszervezésével kapcsolatos döntések 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
   Dr. Bartók László helyettes jegyző 
 

5. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
   Dr. Bartók László helyettes jegyző 
 

6. A beruházásokhoz kapcsolatosan érkezett ajánlatokkal összefüggő döntések 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
   Dr. Bartók László helyettes jegyző 
 

7. Az óvodai felvétel időpontjának meghatározásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
   Dr. Bartók László helyettes jegyző 
 

8. A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatással kapcsolatos bérleti-
üzemeltetési szerződés elfogadása 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

9. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolója 
Előadó: Németh Lajos igazgató 
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10. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve 

Előadó: Németh Lajos igazgató 
 

11. Beruházásokkal kapcsolatos többletköltségek megfinanszírozása 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettes jegyző 
 

12. A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde átszervezésével 
kapcsolatos döntés 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

I. NAPIREND: 
 
Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság összetételéről szóló döntés /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, Varga 
Valéria 2018. március 1. napjával az önkormányzati képviselői megbízatásáról lemondott, ezért a 
képviselői megbízatása ezen a napon megszűnt. Mivel azonban az Egészségügyi, Szociális, 
Művelődési és Oktatási bizottságban elnöki tisztséget látott el, ezért a Képviselő-testületnek a 
bizottság személyi összetételén módosítania kell. A bizottság elnökének Gyuttyán Edina képviselőt, 
helyettesének Német Lajos képviselőt, tagjainak Varga Márta képviselőt, Kovács Gyula és Vágner 
Ferencné nem képviselő tagokat javasolja. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi bizottságnál személyi változás nem történt, csak 
annyiban lesz más, hogy 4 képviselő taggal és 1 nem képviselő taggal működik tovább. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 
27/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság összetételéről 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX törvény 58 § (2) bekezdése alapján az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A kengyeli Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság összetételét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
Elnöke: Guttyán Edina 
Elnök-helyettes Németh Lajos 
Tagjai: Varga Márta 

Kovács Gyula nem képviselő tag 
Vágner Ferencné nem képviselő tag 
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Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Kengyeli Polgármesteri Hivatal Helyben 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
II. NAPIREND: 
 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 Dr. Bartók László helyettes jegyző  
 (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, 
hogy a Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya is jelezte, hogy a 
jelenleg hatályos rendelet nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, mivel a mentességeknél az 
szerepel, hogy ott állandó lakcímmel bejelentkezett lakónak kell lenni és a lakcím nyilvántartás szerint 
ott más személy nem rendelkezik állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. Ez olyan mentességi 
fok, amit nem enged meg a jogszabály, ezért ki kellett venni. A rendelet-tervezetben úgy szerepel, 
hogy kérelemre az alábbi mentességben részesülhet a magánszemélyek  kommunális adója 
megállapításánál,  a tulajdonos, haszonélvező, bérlő, ha a 70. életévét az adóévet megelőző évben 
betöltötte és életvitelszerűen ott más személy nem tartózkodik. Gyakorlatilag az egyedül élőkről van 
szó. A másik módosítás pedig ami egy jogszabályi kötelezettségből ered, 2018. január 1-től változtak 
az adó jogszabályok és az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényre kell hivatkozni. 

 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. 
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat egyöntetűen a következő 
rendeletet alkotja. 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

3/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelete 
 

a magánszemélyek kommunális adójáról 
 



7 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 13. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

Az adó mértéke 
 

1.§   Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 15.000-Ft/év. 
 

Adómentesség 
 
2.§ Kérelemre az alábbi mentességben, kedvezményben részesülhet a magánszemélyek  

kommunális adója megállapításánál a tulajdonos, haszonélvező, bérlő ha a 70. életévét 
az adóévet megelőző évben betöltötte és életvitelszerűen ott más személy nem 
tartózkodik: 

 
a./ 100%-os kedvezményben részesül, ha jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj   

legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg.  
b./ 50 %-os kedvezményben részesül, ha jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200%-át meghaladja. 
 
3.§ Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., és az adóigazgatási rendtartásról 

szóló 2017. CLI. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
4.§ A rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 17/2003. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
Kengyel, 2018. március 22. 
 
 
 
 
    Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
    polgármester       helyettesítő jegyző 
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Indokolás 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
 

3/2018. (III. 23.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 

1.§-hoz 
 
Az adó mértékére vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 
 

2.§-hoz 
 
Az adókedvezményre, adómentességre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, az életkor és 
a jövedelmi viszonyok figyelembe vételével. 
 

3-4.§-okhoz 
 
A hatályos jogszabályi változások miatt, a nem szabályozott kérdésekben irányadó 
hivatkozást, valamint hatályba léptető intézkedéseket tartalmaznak. 
 
 
Kengyel, 2018. március 22. 
 
 
 
 
    Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
    polgármester       helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális 

adójáról szóló 
 

3/2018. (III. 23.) önkormányzati rendeletéhez 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható, a szabályozás évek óta létezik. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtása a gazdasági és költségvetési főösszeget befolyásoló 

hatással bír. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei, nincsenek.  
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására jogszabályi lehetőség alapján került sor. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  
 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó 
jogszabályi tervezetek közé.  
 
 
Kengyel, 2018. március 22. 
 
 
 
 Nagy Szilárd 
                                                                                  polgármester 

 
 
III. NAPIREND: 
 
A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
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(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző az előterjesztést ismertette, szóbeli kiegészítésként elmondja, 
hogy a jelenleg hatályban lévő rendeletben is van egy olyan hivatkozás, ami már nem él, az adózás 
rendjéről szóló törvény. Az új rendelet megalkotására azért van szükség, mert a 13/2016.(XI.15.) 
rendelet formailag nem felel meg a rendelet szerkesztési szabályoknak. A rendelet-tervezetben csak a 
jogszabály hivatkozás változik a 3.§-ban. Az ügyfelekre nézve nem történik semmilyen változás. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Guttyán Edina, Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat egyöntetűen a következő 
rendeletet alkotja. 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018.(III.23.) önkormányzati rendelete 

  
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 

  
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX.tv.26.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés 
a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§.(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
  

A rendelet hatálya 
 

1.§ A rendelet hatálya a Kengyel község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktd.) 11.§-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki.  

  
A talajterhelési díj megállapítása 

 
2.§. (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell a rendelet 

1. számú mellékletében meghatározott számítási mód szerint megállapítani és az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon az önkormányzati adóhatósághoz bevallani.  

(2) A bevallott talajterhelési díjat a kibocsátónak a Kengyel Községi Önkormányzat Talajterhelési 
beszedési számlájára kell a tárgyévet követő március 31-ig megfizetni.  

(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány vízmennyiség 
képezi a talajterhelési díj alapját.  

  
Ellenőrzési, adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

 
3.§ (1) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése 

érdekében adatszolgáltatásra köteles az alábbiak szerint: 

a) a tárgyévet követő február 28-ig a kibocsátó részére szolgáltatott, az ivóvízvezeték 
meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra 
figyelembe vett víz mennyiségéről,  
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b) a kibocsátó közcsatornára való rákötéséről, a rákötést követő hó 5. napjáig. 

 

(2) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság az e 
rendeletben, valamint a Ktd-ben nem szabályozott kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról 
szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései alapján látja el.  

 
Díjfizetési mentesség 

  
4.§ Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót, aki időskorúak járadékában, ápolási 

díjban, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, fogyatékossági támogatásban 
részesül.  

  
Záró rendelkezések 

  
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 13/2016.(XI.15.) 

önkormányzati rendelt hatályát veszti. 
  
Kengyel, 2018. március 22. 
  
 
 

Nagy Szilárd    Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző  
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1. melléklet Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (III.23.) 
rendeletéhez 

 

Benyújtás ideje::  …………….év……………….hó ……………………nap 

Átvevő aláírása:  …………………………………………………………….. 
 
 

B E V A L L Á S 
 

A TALAJTERHELÉSI DÍJ …….ÉVI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 
 
A díjfizető  (kibocsátó) neve:  ……………………………………………………………………………….. 

Születési helye:  ……………………….Ideje: …………………….év…………………….hó……………….nap  

Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………………… 

Adóazonosító jele: ………………………………….. Adószáma: ………………………………………………… 

Statisztikai számjele: ………………………………………………………………………..……………………… 

Lakóhelye: ………………………………………………………………………..………………………………… 

Levelezési címe: …………………………………..……………………………….……………………………….. 

Telefonszáma: …………………………, e-mail címe: ……………………………………………………………. 

A díjfizetéssel érintett ingatlan címe: …………...………………………………………………………………….. 

 hrsz-a ………………………………………………………………………………………………………………. 

Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):  

Neve (cégneve): …………………………………………………………………………………………………….. 

Születési helye: …………………………….. ideje: ……………….év……………………hó ………………..nap  

Anyja születési családi és utóneve: ……………………..………………………………………………….............. 

Levelezési címe: ……………………… város, község ……………………………..út ………………….….hsz. 

Bevallás jellege:    Éves bevallás     záró bevallás  

A díjfizetéssel kapcsolatos adtok:  

Bevallási időszak: ……….. január 1-től ……………december 31-ig  
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1.) Tárgyében felhasznált vízmérő alapján mért vízmennyiség:
 ……………...…………………………………………..…………………m3  

Vízmérő hiányában a 50 liter/fő/ nap : 
 …………………………………………………………………………….m3  

2.) Külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált mennyiség: 
 ……………………………………………………………………………m3 

3.) Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége : 
 .....…………………………………………………………………..…….m3 

 

4.) A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve 2. , 3., sor összegével): …………..………………………….m3  
5.) A talajterhelési díj egység mértéke:     1.200,-Ft/m3  
6.) Területérzékenységi szorzó: (A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terülteken lévő 

települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján )  1,5 
7.) A számított,  talajterhelési díj: (4. sor x 5. sor x 6 sor):   …………………….……………… Ft  
8.)  Önkormányzati rendelet alapján mentes a díjfizetés alól,  mert  

 időskorúak járadékában     ….. 

ápolási díjban       ….. 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban ….. 

fogyatékossági támogatásban     ..… 

részesül. (A megfelelő részhez X-et tegyen)  

9.) Fizetendő talajterhelési díj     …………………………………….. Ft 

 

 

Kengyel, …………………………………………………………… 

 

        …………………………………………… 

 

 

Csatolandó dokumentumok:  

- elszállított szennyvíz mennyiséget igazoló számlák másolatai 
- mentességet igazoló szociális juttatást megállapító határozat 
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Indokolás 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a talajterhelési díjról szóló 

4/2018.(III.23.) önkormányzati rendeletéhez 
 

1.  §-hoz 

A rendelet hatályával kapcsolatos szabályozást tartalmaz. 

 

2. §-hoz 

A talajterhelési díj megállapításával, annak megfizetésével, illetve a díj alapjául szolgáló 
mérőszámokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. 

 

3. §-hoz 

Adatszolgáltatási, eljárási kérdéseket szabályoz, valamint rendelkezik a nem szabályozott 
kérdések esetén alkalmazandó jogszabályokról. 

4. §-hoz 

A mentességekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

5. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Kengyel, 2018. március 22. 

 

Nagy Szilárd    Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a talajterhelési díjról szóló 

 
4/2018.(III.23.) önkormányzati rendeletéhez 

 

I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható, a szabályozás évek óta létezik. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtása a gazdasági és költségvetési főösszeget befolyásoló 

hatással bír. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei, nincsenek.  
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására jogszabályi lehetőség alapján került sor. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  
 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség 
nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.  
 

 

Kengyel, 2018. március 22. 

 

 

Nagy Szilárd 
polgármester 

 

 
 
IV. NAPIREND: 
 
Karcagi Tankerületi Központnak a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola átszervezésével 
kapcsolatos döntések /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Dr. Bartók László helyesítő jegyző az írásos előterjesztést ismertette, szóbeli kiegészítés nem hangzott 
el. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás:  
Kozák Ferencné képviselő: Véleménye szerint nincs akadálya a sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált nevelés-oktatásának és a képesség kibontakoztató felkészítés megvalósításával összefüggő 
átszervezésének, mert integrált nevelést kell folytatni minden intézménynek. Amiben akadályt lát az a 
szakaember hiány. Nincs elég pszichológus, fejlesztőpedagógus és logopédus, akikkel ezeket a 
gyereket majd el tudják látatni. Reméli lesz annyi szakember. 
 
Németh Lajos képviselő: Mind a két tevékenység évek óta folyamatos. 
 
Nagy Szilárd polgármester a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola köznevelési intézmény sajátos 
nevelési igényű tanulók integrált nevelés-oktatásának megvalósításával összefüggő átszervezésének 
véleményezéséről szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
28/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola köznevelési intézmény sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált nevelés-oktatásának megvalósításával összefüggő átszervezésének véleményezéséről 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a Nemzeti Köznevelésről szóló 
2011. évi CXC törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület egyetért és támogatja, hogy a Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában álló 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskolának a 5083 Kengyel, Kossuth út 100. szám alatti székhely 
feladat ellátási helyén a köznevelési és egyéb alapfeladatai közé kerüljön felvételre a sajátos nevelési 
igényű tanulók integrált nevelés-oktatása: enyhe értelmi fogyatékos fogyatékossági típus. 
 
Határidő: 2018. március 30. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Karcagi Tankerületi Központ 5300 Karcag, Táncsics M. körút 15. 
3. Kengyeli Polgármesteri Hivatal Helyben 
4. Irattár 

 

 
Ezután polgármester úr a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola köznevelési intézmény képesség 
kibontakoztató felkészítés megvalósításával összefüggő átszervezésének véleményezéséről szóló 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
29/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola köznevelési intézmény képesség kibontakoztató 
felkészítés megvalósításával összefüggő átszervezésének véleményezéséről 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a Nemzeti Köznevelésről szóló 
2011. évi CXC törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület egyetért és támogatja, hogy a Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában álló 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskolának az 5083 Kengyel, Kossuth út 100. szám alatti székhely 
feladat ellátási helyén a köznevelési és egyéb alapfeladatai közé kerüljön felvételre a képesség-
kibontakoztató felkészítés. 
 
 
Határidő: 2018. március 30. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Karcagi Tankerületi Központ 5300 Karcag, Táncsics M. körút 15. 
3. Kengyeli Polgármesteri Hivatal Helyben 
4. Irattár 

 
 

V. NAPIREND: 
 
2018. évi közbeszerzési terv elfogadása /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
30/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
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A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról  

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kengyel 
Községi Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal e l f o g a d j a .  

 
Felelős:    Nagy Szilárd polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 
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30/2018.(III.22.) Kt. határozat melléklete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta: a Képviselő-testület 2018. március 22. napján 

Határozat száma 30/2018.(III.22.) Kt. 

          .......................................... 
           Nagy Szilárd 
           polgármester

 

Kengyel Községi Önkormányzat  

 

2018. évi közbeszerzési terve  

 

 

 

   

 A közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett 
megindítása 

1 TOP-411 Szociális alapszolgáltatások 
infrastrukturájának fejlesztése 

 

Kbt. III. rész 115. § (1) bek.  Meghívásos 2018.04 hó 

2. TOP-113 Piacépület kialakítása Kengyel településen 
 

Kbt. III. rész 115. § (1) bek.  Meghívásos 2018.04 hó 
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VI. NAPIREND: 
 
A beruházásokhoz kapcsolatosan érkezett ajánlatokkal összefüggő döntések /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy az előterjesztésben a lekedvezőbb ajánlatot nyújtó cégre 
tettek  javaslatot. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat közbeszerzési feladatainak 
lebonyolításáról szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
31/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat közbeszerzési feladatainak lebonyolítására  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 Helyi 
gazdaságfejlesztés pályázat közbeszerzési feladatainak lebonyolításával a megbízza a 
DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot  4032 
Debrecen, Poroszlay út 27 . 
 
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő összeg: 476.250,- Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. március 29. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27 
4. Irattár 

 
 

Polgármester úr a TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztése közbeszerzési feladatainak 
lebonyolításáról szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
32/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztése közbeszerzési feladatainak lebonyolítására  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a TOP-4.2.1-15 Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése pályázat közbeszerzési feladatainak lebonyolításával a 
megbízza a DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot 
4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 
 
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő összeg: 857.250,- Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. március 29. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27 
4. Irattár 
 

Polgármester úr a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat műszaki ellenőri feladatainak 
lebonyolításáról szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
33/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat műszaki ellenőri feladatainak lebonyolítására  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a TOP-1.1.3-15 Helyi 
gazdaságfejlesztés pályázat műszaki ellenőri feladatainak lebonyolításával a 
megbízza:  
Pálinkás István egyéni vállalkozót, 5000 Szolnok, Jókai u. 12. 
 
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő összeg: 520.000,- Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. március 29. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Pálinkás István ev 5000 Szolnok, Jókai u. 12  
4. Irattár 
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Polgármester úr a TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások műszaki ellenőri feladatainak lebonyolításáról 
szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
34/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások műszaki ellenőri feladatainak lebonyolítására  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a TOP-4.2.1-15 szociális 
alapszolgáltatások pályázat műszaki ellenőri feladatainak lebonyolításával a megbízza:  
Pálinkás István egyéni vállalkozót, 5000 Szolnok, Jókai u. 12. 
 
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő összeg: 949.000,- Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. március 29. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Pálinkás István ev 5000 Szolnok, Jókai u. 12. 
4. Irattár 

 
 
Polgármester úr a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat nyilvánossági feladatainak lebonyolításáról 
szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
35/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat nyilvánossági feladatainak lebonyolítására  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a TOP-1.1.3-15 Helyi 
gazdaságfejlesztés pályázat nyilvánossági feladatainak lebonyolításával a megbízza: 
BolPlan Korlátolt Felelősségű Társaságot 8852 Zákány, Május 1 u. 23. 
 
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő összeg: 
170.000,- Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. március 29. 
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Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. BolPlan Kft 8852 Zákány, Május 1 u. 23 
4. Irattár 

 
 
Polgármester úr a TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások nyilvánossági feladatainak lebonyolításáról szóló 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
36/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások nyilvánossági feladatainak lebonyolítására  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a TOP-4.2.1-15 szociális 
alapszolgáltatások pályázat nyilvánossági feladatainak lebonyolításával a megbízza:  
BolPlan Korlátolt Felelősségű Társaságot 8852 Zákány, Május 1 u. 23. 
 
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő összeg: 135.006,- Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. március 29. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr  Bartók László helyettesítő jegyző 
3. BolPlan Kft 8852 Zákány, Május 1 u. 23 
4. Irattár 

  
 
 
VII. NAPIREND: 
 
Az óvodai felvétel időpontjának meghatározásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kozák Ferencné óvodavezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
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37/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

Az óvodai felvétel időpontjának meghatározására 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján az óvodai 
beiratkozás időpontját 2018. április 23-24-25 napokban határozza meg. 
Felhívja az óvodavezető figyelmét, hogy a beiratkozás időpontjának közhíreléséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2018. április1. 
Felelős: Kozák Ferencné óvodavezető 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László  helyettesítő jegyző 
3. Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde  
4. Irattár 

 
 
VIII. NAPIREND: 
 
A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatással kapcsolatos bérleti-üzemeltetési szerződés 
elfogadása /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a héten Szabó 
Péter úr a TRV Zrt. munkatársa megkereste a Kengyel Községi Önkormányzatot, valamint és Tiszatenyő 
Község Önkormányzatát is és azt a tájékoztatást adta, hogy jelenleg három szerződés van a két társulat és a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között és a Tásulás és a TRV Zrt. között, ezt a három szerződést  kellene 
egybefésülni, a tartalma nem változik. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. 
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
38/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatással kapcsolatos bérleti-üzemeltetési szerződés 
jóváhagyása 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Tiszatenyő község Önkormányzatával 
közösen a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötendő a 
közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra kötendő bérleti-üzemeltetési szerződést a 
melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2018. április 30 

 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

 

Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Tiszatenyő Községi Önkormányzat 
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
4. Kengyeli Polgármesteri Hivatal Helyben 
5. Irattár 
 

A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra kötendő bérleti üzemeltetési szerződés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

IX. NAPIREND: 
 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolója /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos igazgató 
(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Németh Lajos igazgató ismertette a beszámolót, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a művelődési ház és 
könyvtár beszámolóját már a 2018. február 14-én megtartott ülésen már megtárgyalta és elfogadta a 
Képviselő-testület. 2018. évtől a könyvtári, művelődési és múzeumi intézményeket szabályozó törvény előírja 
könyvtáraknak, hogy a fenntartó által elfogadott beszámolót készítsen az előző évről, illetve munkatervét 
készítse el mindig az aktuális évről. A jelenlegi beszámoló tartalmazz szóbeli részt is, amiben az eddigitől 
eltérő, hogy táblázatos adatközlést is tartalmazz. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a beszámolót szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
39/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi  beszámolóját e l f o g a d j a .  
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X. NAPIREND: 
 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos igazgató 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Németh Lajos igazgató ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy jövőre az idei 
munkaterv alapján készíti el a beszámolót. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
40/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervét a mellékelt szerint 
e l f o g a d j a .  

 

A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

XI. NAPIREND: 
 
Beruházásokkal kapcsolatos többletköltségek  megfinanszírozása /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Németh Lajos és Kozák Ferencné képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos 
többletköltség  megfinanszírozásáról szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
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41/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos többletköltség  megfinanszírozása 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással 
kapcsolatos épitési-, kiveteli tervezéssel  többletköltség  megfinanszírozását a 2018. évi költségvetésének 
szakértői díjakra biztosított összegéből teremti meg. 

Ennek összege: 406.400,- ft 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 
 
Polgármester úr a TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével beruházással kapcsolatos 
többletköltség  megfinanszírozásról szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
42/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 

TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével beruházással kapcsolatos többletköltség  
megfinanszírozása 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások 
fejlesztésével   kapcsolatos épitési-, kiveteli tervezéssel  többletköltség  megfinanszírozását a 2018. évi 
költségvetésének szakértői díjakra biztosított összegéből teremti meg. 

Ennek összege: 158.758,- ft 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 
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XII. NAPIREND: 
 
A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde átszervezésével kapcsolatos döntés 
/szóban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Kozák Ferencné alpolgármester 
 

Kozák Ferencné alpolgármester asszony szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy az egységes óvoda-
bölcsödéből mini bölcsőde lesz, mivel a törvény nem enged más formát. Az átszervezést március 31-ig kell 
elfogadni 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy jelen állapot szerint, ahogy működik az óvoda-bölcsőde  a 
finanszírozást csak augusztus 31-ig tartalmazza a költségvetés, mert szeptember 1-től kezdve a jelenlegi 
szabály szerint nem kaphat rá az Önkormányzat finanszírozást, csak ha minimum mini bölcsőde lesz. A 
hatálya csak 2018. szeptember 1.-től lépne életbe. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Varga Márta és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető és Kozák Ferencné adott választ, melyet a kérdést 
feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a beszámolót szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
43/2018.(III.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde átszervezéséről 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Napsugár 
Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsődénél 2018. szeptember 1-től az 
egységes óvoda-bölcsőde részt mini böcsődévé kívánja átszervezni. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde 5083 

Kengyel, Achim út 12. 
4. Irattár 
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Napirenden kívüli hozzászólás: 
 
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy Dr. Kotró László az I. körzet házi orvossal kapcsolatban levélben 
megkereste a Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályát, melyre 
azt a választ kapta, hogy lakossági bejelentések kellenek ahhoz, hogy tudjunk lépni az ügyében. 
 
 
Kozák Ferencné képviselő elmondja, hogy a Damjanich úton  hatalmas lyukak van az úton. 
 
Varga Márta képviselő elmondja, hogy a Bajcsy-Zs. három helyen is hatalmas beszakadás van  az úttesten. 
 
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a belterületi utak beszakadásával kapcsolatosan a Trv Zrt. 
vezérigazgató kabinetfőnökével tárgyalt. Következő nap lapáttal tömték be a lyukakat, ami két napig volt jó és 
utána megint beszakadt. Majd azt az ígéretet kapta, hogy 3 nyerges kamionnal rendeltek követ és azt 
Kengyelre hozzák, de a Trv Zrt. úgy gondolja nem az ők feladatuk lenne, de most segítenek. Úgy 
tájékoztatták, hogy a garanciális időn túl jogszabály írja elő, hogy felelőségre lehet vonni a kivitelezőt a 
garanciális időn túl is. 
 
 
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 
 
Nagy Szilárd         Dr. Bartók László 
polgármester         helyettesítő jegyző 


