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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 19-én, 17:00 órakor
megtartott rendes NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Nagy Szilárd polgármester valamint
Kozák Ferencné alpolgármester, Németh Lajos, Varga Márta és Csabainé Bártfai Margit
testületi tagok.

Bejelentéssel van távol: Guttyán Edina és Oravecz Mihály testületi tagok.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Bartók László
Pozsa Sándorné
Mezei Aranka

az önkormányzat helyettesítő jegyzője
az önkormányzat gazdaságvezetője
a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője

Nagy Szilárd polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok
közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Polgármester úr kéri a képviselőket, ha van interpellációs kérdésük tegyék meg.

Kérdés és javaslat nem hangzott el.
Németh Lajos a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy minden képviselő tag leadta a vagyonnyilatkozatát.

Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy
a testület még két napirendi pontot tárgyaljon meg.
6. „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés
7. TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 beruházáshoz közbeszerzési lebonyolító kiválasztására ajánlat kéréssel
kapcsolatos döntés

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.

6/2019.(II.19.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
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N A P I R E N D E K:
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné alpolgármester
2. A Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
3. Polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
Nagy Szilárd polgármester

4. A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde 2019. évi nyári zárva
tartásának meghatározásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné alpolgármester
5. A II. számú háziorvosi szolgálattal kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
6. „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
7. TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 beruházáshoz közbeszerzési lebonyolító kiválasztására ajánlat
kéréssel kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
I. NAPIREND:
Két ülés közötti tájékoztató /szóban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Nagy Szilárd polgármester úr a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselőtestületet:







A Képviselő-testület az utolsó rendes ülését 2018. december 18-án tartotta.
December 20-án az idősek otthona lakóit és hozzátartozóikat köszöntötte.
December 21-én megnyitotta a Direkció Alapítvány jótékonysági rendezvényét a művelődési
házban.
December 27-én helyszíni bejáráson vett részt az épülő piac épület területén. A kivitelezési munkák
a két ünnep között is folytatódtak.
December 31-én éjfélkor újévi köszöntőt mondott a művelődési házban.
Január 2-án egy Kengyelről elszármazott befektető kereste meg. Arról a szándékáról tájékoztatta,
hogy a CSOK – programra építve több kengyeli ház vásárlását tervezni, melyet fiatal házasoknak
kíván majd értékesíteni felújítás után.
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Január 3-án Siófokon a Kristály Kft. tervezőivel tárgyalt Siófokon az ivóvízminőség javító
programmal kapcsolatban.
Január 4-én elkezdődött a kerítés és a kiszolgáló épület bontása az önkormányzat és a gyógyszertár
telkein.
Január 7-én több internetes felületen elindította a hirdetést, mely szerint háziorvost, vagy orvosokat
keres a település.
Január 8 – án Pálinkás István tervezővel és Sisa Béla úrral, a Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal
megyei vezetőjével a szélmalom állapotát ellenőrizték. A tavasszal kezdődő beruházás egyik
prioritása lesz a malom statikai állapotának stabilizálása.
Január 9-én Mezőtúron a Városfejlesztő Kft. munkatársaival egyeztetett az általuk menedzselt két
futó projektünk készültségi fokairól.
Január 10-én Dr. Vincze Gyula ügyvéd úr tájékoztatta a Boldis Zsuzsanna kengyeli lakos, mint
felperes által indított polgári per állásáról.
Január 14-én helyszíni bejáráson vett részt a vízmű telepen, ahol új gépészeti tér is épül majd
várhatóan a nyáron kezdődő beruházás kapcsán.
Január 15-én újabb fotókat készítettek az utak állapotával kapcsolatban és mivel a garanciális idő
lejárt, a szavatosságra hivatkozva kérte az önkormányzat jogászát, hogy járjon el abban, hogy a
kivitelező által ígért tizenkét hiba elhárítását végezze el.
Január 16-án fogadta Katona Ildikót az Alföld Szíve Egyesület munkatársát. Az egyesület ebben az
évben is elkészíti a megye turisztikai térképét, ebben kérte az együttműködésünket.
Január 17-én értesítést kapott arról, hogy a negyedik benyújtott TOP-os pályázatunk is pozitív
elbírálásban részesült, így az idén kicserélhetik a bentlakásos idősek otthona és a polgármesteri
hivatal valamennyi elavult nyílászáróit és energetikai korszerűsítéseket hajthatnak végre 109 millió
forint összegben. A pályázat aktualizálására kérték fel a Lenerg Ügynökséget.
Január 18-án a Sokszínűvidék című internetes portálnak adott interjút a készülő turisztikai
fejlesztésekről.
Január 19-én a kengyeli labdarúgócsapat edzőmérkőzésére látogatott el, ahol az újra indult Bozsik
Program résztvevői is csatlakoztak. Több mint 130 igazolt játékosa van a klubnak, a felnőtt csapat
két pont hátránnyal bajnokesélyesként várja a tavaszi folytatást.
Január 21-én a kivitelező 50 %-os készültségre jelentette az épülő piacteret, ennek lezajlott a
helyszíni bejárása.
Január 22-én Kétpón, majd Szolnokon a Magyar Falvak Program egyeztetésén Kozák Ferencné
alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat.
Január 23-án a baghymajori kápolna statikai vizsgálatán vett részt. A kápolna megmentése érdekében
15 millió forintos kérelmet nyújtott be a Katolikus Egyház a Bethlen Gábor Alapítványhoz, döntés
február végére várható.
Január 24-én levélben kérte Lengyel István esperes úr együttműködését az induló Magyar Falvak
Program kapcsán. Az egyház benyújthat egy pályázatot a parókia épületének teljes felújítására, mely
a közös elképzelés szerint közösségi házként is üzemelne és újabb helyet biztosítana kengyeli civil
szervezeteknek.
Január 25-én lebontásra került az adventi park. A munkát a díszítéssel megbízott vállalkozó
szerződés szerint elvégezte.
Január 26-án megnyitotta a 7. Csigasodró Versenyt a művelődési házban, majd moderálta a
rendezvényt.
Január 28-án Szegeden egy konferencián vett részt, ahol meghallgatta annak lehetőségét, hogy a
hátrányos önkormányzatok közvetlenül Brüsszelhez is tudjanak pályázatot benyújtani, elkerülve
ezzel a magyar bürokrácia útvesztőit.
Január 29-én interjút adott a Szolnok Televíziónak és az Aktív Rádiónak a szélmalom felújításával
kapcsolatban.
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Január 30-án helyszíni portrét készített a Magyar Televízió Baghymajorban, élő adásban nyilatkozott
a fejlesztési elképzelésekről. Közben a Duna TV élő adásában a csigasodró verseny győztesei
készítették az ebédet. A Kenyeres családnak és Czakóné Marikának ezúton is gratulálok a kiváló
helytállásukért.
Január 31-én összehívták a közmunkaprogram vezetőit és tájékozatták őket az idei elképzelésekről.
Emellett kérték tőlük a kialakult konfliktusok mielőbbi rendezését.
Szintén e napon leadta a vagyonnyilatkozatát.
Február 1-jén fogadta Dr. Feledi József háziorvost és ápolónő párját. Hosszas megbeszélés után
sikerült döntésre bírnia őket, elvállalták a II. számú háziorvosi körzet ellátását. Megmutatta nekik a
rendelőt, valamint jelenleg még a polgármester úr által lakott szolgálati lakást. Felajánlotta nekik,
hogy ha elvállalják a körzetet, én azonnal elkezdi a kiköltözést. A megállapodás megszületett, így
újra lesz a településünknek főállású háziorvosa, akit gyakorlatilag bármikor elérhet a lakosság.
Február 4-én részt vett a Szociális Szövetkezet tulajdonosi egyeztetésén. Új tag jelentkezett
belépésre, aki minden tag kölcsönét kifizetné és kialakítana egy konyhát az egykori vadászház
épületében azzal a nem titkolt szándékkal, hogy később ellássa a közétkeztetést helyben és
biztosítaná igény szerint a menüztetést. Az OFA felé megküldték a kérelmet a technológia
módosítására.
Február 5-én Pozsa Sándorné gazdaságvezetővel folytatott egyeztetést az idei költségvetésről.
Várhatóan az idén sem lesz szüksége az önkormányzatnak semmilyen hitel felvételére, hiszen a
nyertes pályázataink is mind 100 % - os intenzitásúak. A működési költségek teljesítése
(kötelezettségvállalása) csak a beszedésekkel egy ütemben történhet.
Február 6-án a homoktövis minél sikeresebb és gyorsabb értékesítésével kapcsolatban tárgyalást
folytatott két sörös cég, a Borsodi és a Heineken vezető munkatársaival. A törökszentmiklósi
Sörmanufaktúra elkészítette a donor terméket, ebből juttat el Kozák Antal vállalkozó az említett két
sörös céghez mintának.
Február 7-én folytatódott a munkaügyi per a Szolnoki Járásbíróságon, ahol felperes többek között azt
kívánja bizonyítani, hogy maradandó egészségkárosodást szenvedett. A per március 26-án
folytatódik, várhatóan a bevont orvos szakértő bevonásával.
Február 8-án tájékoztatta a lakosságot arról, hogy még 20, arra jogosult háztartás nem vette át a téli
rezsicsökkentés keretében a 12.000 ft értékű téli tüzelőjét az Ágnes Háztartási Boltban. A lakosság
jelentős része azonban az első napokban hazaszállította a tűzifáját.
Február 9-én elkísérte a kengyeli labdarúgó csapatot az újabb edzőmérkőzésre. Hetente három edzést
tartanak és egy edzőmérkőzést játszanak.
Február 11-én megérkezett az épülő piactér teljes tetőszerkezete, így már 75 % - os készültségi fokra
jelentette a beruházását. Ütemterv szerint halad az építkezés, legkésőbb március végére átadja a
piacteret.
Február 12-én tovább egyeztetett Dr. Feledi József háziorvossal.
Február 13-án összeállította a Nemzeti Kulturális Alap részére a hiánypótlást a pályázathoz. Az
elbírálás május elejére várható.
Február 14-én lett megtartva az intézményvezetői egyeztetés a költségvetéssel kapcsolatban.
Február 18-án az idei programok egyeztetését tartották a Kulturális Bizottság tagjaival.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
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7/2019.(II.19.) Kt.
Határozat
Két ülés közötti beszámolóról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót e l f o g a d j a .
II. NAPIREND:
A Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása /írásban/

Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
költségvetési tervezetből kitűnik, hogy nem lett betervezve költségvetési hiány. Egy nagyon pici tartalék is
van az idei költségvetésben, vagyis az identitásos pályázat több évre szól, a 2020. évre jutó összeget tettük
tartalékba. A bevétel általánosságban csökkent, mivel minden normatívája csökkent a településnek. Ennek
egyik oka, hogy a lakosság szám kevesebb lett, illetve a feladatmutatók is csökkentek. 16 millió forinttal
csökkent a szociális normatíva. A bölcsőde működésére, és a gondozónők bérére jutó normatíva a szociális
és gyermekjóléti feladatokhoz tartozik, így összeségében az ezekre a feladatokra jutó normatíva 9 millió
forinttal csökkent. A helyi adónál kicsit többet terveztek. A kommunális adónál és a talajterhelési díjnál a
tavaly évi összeget szerepeltették, azaz 1 millió forintot. A mezőőri járulék picivel kevesebb összeggel lett
betervezve, mint a tavaly év. Véleménye szerint a házi segítségnyújtás díján emelni kell, mivel a jelengi a
kiadásoknak csak töredéke, a környékbeli településekhez képest a településen ennek az összege kevesebb. A
kiadásoknál a jogszabályok által előírt béremeléseket hajtották végre. A rendelet-tervezet elkészítése előtt az
intézményektől bekérték a költségvetésükre vonatkozó igényüket, a vezetők kérése bekerült a
költségvetésbe. A takarékos gazdálkodásra ezután is szükség lesz. Olyan kiadást végrehajtani, ami nem a
működéshez kapcsolódik, azt csak a bevételek függvényében lehet. Az idén nem javasolna folyószámlahitelt.
A közfoglalkoztatásba nagyon kevés létszám lesz. Három program indul, ami 45 főt jelent. Hosszú távú
közfoglalkoztásra csak 17 főt kapott az Önkormányzat. Előbb-utóbb nem lesz közfoglalkoztatás és fel kell
arra készülni az intézményeknek és az önkormányzatnak, hogy saját maga próbálja ellátni a feladatait.
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és
Oktatási Bizottság az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét megtárgyalta.
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az alábbi véleményt alkotja:
A költségvetési törvény alapján megtervezték az önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi
forrásokat. A költségvetés elkészítésekor figyelembe vették a központi jogszabályokban, valamint a helyi
önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
A költségvetés kockázatát jelenti a jelenleg folyó perek kimenetele. Az eredmények ismeretében szükséges
lehet a költségvetés átdolgozása.
A Bizottság megállapítja, hogy a költségvetés előirányzatának megtervezésekor törekedtek a takarékos
gazdálkodásra, a kötelező önkormányzati feladatok prioritását figyelembe vették.
A Bizottság megállapítja, hogy a költségvetés egyensúlya biztosított, a tervezet nem tartalmaz hiányt.
Az Önkormányzat feladatfinanszírozásához kapcsolódóan a központi költségvetésben a feladathoz tartozó
normatívákat országosan egységesen határozták meg, amely nem veszi figyelembe a helyi adottságokat. A
normatív támogatások összege összességében 13 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, valamennyi
feladatmutató csökkent. Új finanszírozási tételt a bölcsődei normatíva jelent.
A helyi adó mértéke 2019. évben nem változott. Az Önkormányzatot a beszedett gépjárműadó 40%-a illeti
meg. A 2019. évben tervezett bevétel meghaladja az előző évit. Az iparűzési adó képesség alapján magasabb
előirányzat került beállításra. A magánszemélyek kommunális adójánál a tapasztalati adatok, az előírások
figyelembe vételre kerültek. Talajterhelési díjak 1 millió forintban kerültek megtervezésre.
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A mezei őrszolgálat díjait sem emelte az önkormányzat 2019-évre, a környező települések díjai a miénknél
jóval magasabbak. Javasolja a bizottság, hogy a következő évben a díjakat vizsgálja felül az önkormányzat.
Az intézményi bevételek jelentős része a térítési díjakból tevődik össze, A térítési díjaknál márciusban kell
megállapítani a szociális ágazati díjakat. A bérleti díjak és a tulajdonosi bevételek 5 millió forintot
jelentenek. A megtermelt javak után beszedett bevétel a start programban használható fel.
A pénzmaradvány összege a költségvetésen belül 31 %-ot tesz ki: ezt a közfoglalkoztatáshoz kapott előlegek,
a pályázatok pénzügyi forrásai jelentik szabad pénzmaradványa várhatóan a zárás után sem lesz a
településnek.
A kiadások tervezése a jogszabályok (foglalkoztatottakkal kapcsolatos törvények, kormányrendeletek is) és
az önkormányzat korábbi döntéseinek figyelembe vételével történt.
A költségvetési tervezet beterjesztését a Pénzügyi- Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elfogadja. A
költségvetési tervezet kiadási oldalát megalapozottnak ítéli meg. Úgy gondolja, a kiadások csökkentésére
nincs lehetőség, mert az önkormányzat nem tudná az önkormányzati törvényben meghatározott feladatait
biztosítani.
Úgy ítéli meg, hogy a bevételeket reálisan tervezték meg, a hátralékok beszedésére mind az adó, mind a
működési bevételek esetében oda kell figyelni.
Az intézményektől továbbra is szigorú, takarékos gazdálkodást vár el, a költségvetés.
A település fejlődése érdekében javasoljuk a pályázatok figyelemmel kísérését, elsősorban a 100 %-os
támogatási arányú pályázatok előtérbe helyezésével.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága, valamint az Egészségügyi, Szociális, Művelődési
és Oktatási Bizottság a Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét a
Képviselő-testületnek is elfogadásra ajánlja.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi
rendeletet.
Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete
Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
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1.§. a rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetésében
szereplő költségvetési szervekre.
2.§. Az önkormányzat költségvetési szervei:
a.) önállóan működő és gazdálkodó szerv: Kengyeli Polgármesteri Hivatal
b.) önállóan működő költségvetési szerv:
1. Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és bölcsőde
2. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
3. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
3.§ A 2. §-ban felsorolt költségvetési szervek a címrendben önálló címet alkotnak.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
4.§

(1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi
Költségvetési bevételét
Részleteiben:

692.366 eFt főösszeggel

Önkormányzat működési támogatásai
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési és Felhalmozási Átvett
pénzeszköz
Felhalmozási bevételek
Maradvány
Költségvetési kiadását
Részleteiben:

293975 e Ft
72376 e Ft
49801 e Ft
60078 e Ft
0
0
216106 e Ft

692.366 e Ft főösszeggel

Személyi juttatások

258892 e Ft

Járulékok, szociális hozzájárulási adó

48524 e Ft

Dologi kiadások

174739 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11430 e Ft

Támogatások
Felhalmozási kiadásai

Egyenlegét

2400 e Ft
196351 e Ft

0 e Ft hiánnyal

Az intézmények finanszírozási bevételeit:
Az önkormányzat finanszírozási kiadásait:
állapítja meg

286.845 e Ft-ban
286.845 e Ft-ban
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(2) A (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú
műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A költségvetésbe beépülő intézmények részletes bevételeit, és kiadásait a 3. a-e)
melléklet alapján határozza meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten 5 . melléklet részletezi.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 4. melléklet alapján
hagyja jóvá.

5. §

3. A költségvetés részletezése
(1) Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi hitelállományát és törlesztésének alakulását
lejárat és eszközök szerint a 9. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6.
melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(6) A 2. § (2) bekezdésében megállapított önkormányzati bevételek és kiadások megoszlását,
az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként az 1.
melléklet szerint határozza meg.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának.
4. Engedélyezett álláshelyek alakulása

6. §

7.. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2019. évben engedélyezett létszámát 2019.
január 1-jétől: 93 főben állapítja meg:
1. Kengyeli Polgármesteri hivatal : 12 fő
2. Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és bölcsőde: 22,75 fő
3. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 3 fő
4. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény : 19 fő
5. Önkormányzati alkalmazottak: 11 fő
6. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata: 25,25 fő.

5. A személyi kiadásokkal kapcsolatos rendelkezések:
(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetmény alapját : 49.840 forintban
állapítja meg.
(2) A intézményi közalkalmazottak részére havi 5.000 forint összegű vendéglátásra
felhasználható cafetéria juttatást állapít meg.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
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8. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is
fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza
meg:
a)
100 e Ft alatt a jegyző és a polgármester engedélyezi
b)
100 e Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.
(4) A (4) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések
adósonként számítandók.
(5)Folyószámla-hitel ( likvid hitel) igénybevételét szükség szerint engedélyezheti a
Képviselő-testület,
amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek
függvényében történhet.
(6)A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális
hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a) A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség
nem vállalható.
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra
többletkötelezettség nem vállalható.
c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés
nem történhet.
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett
pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.
e) Települési rendezvények tartására csak az önkormányzat előzetes engedélyével kerülhet
sor, amelyre a rendezvény részletes költségvetését is be kell nyújtani.
f) Önkormányzat nevében kötendő valamennyi szerződés tervezetét a Képviselő-testület elé
kell terjeszteni.
g) A polgármester önállóan nem rendelhet munkákat, a beszállítókkal önállóan nem
tárgyalhat.

7. Az előirányzatok módosítása
9. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók,
a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját
hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet
harminc napon belül tájékoztatja.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester
a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós
kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.
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(5) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő
módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(6) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester
dönt,mely döntéséről a Képviselő-testületet a következő negyedéves előirányzat
módosítással - előterjesztésében- , a költségvetési rendelet egyidejű módosítására tett
javaslattal tájékoztatja.
(7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(8) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül
finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási
szerződés alapján változhat.
8. A gazdálkodás szabályai
10. §
(1) Belső szabályzatban rögzíteni szükséges a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a
gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi
szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(2) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.
9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján
gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző
köteles gondoskodni.
III. FEJEZET
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

12. §

10. Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. év
január 1. napjától kell alkalmazni.

Kengyel, 2019. február 19.

Nagy Szilárd

Dr. Bartók László

polgármester

helyettesítő jegyző
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Részletes indoklás
Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez

1-3 §
Az önkormányzat költségvetési hatályát szabályozza, költségvetési szervek és címrendek szerint.
4.§
A rendelet a költségvetés főösszegét állapítja meg kiemelt előirányzati jogcímek szerint.
5.§
A költségvetés részletezését tartalmazza a rendelet melléklete szerint.
6.§
Engedélyezett álláshelyek alakulását mutatja be önkormányzat és intézmények tekintetében
7.§
A személyi kiadásokkal kapcsolatos speciális rendelkezéseket tartalmazza.
8.§
A költségvetés végrehajtásának szabályai mondja ki.
9.§
Az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.
10.§
A gazdálkodás szabályait tartalmazza.
11.§
.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza.
12.§
Záró rendelkezéseket tartalmazza.

Kengyel, 2019. február 19.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez

1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő az
önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2019 évi költségvetési rendelet az
Áht, az Ávr-ben szabályozottak szerint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L
törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével határozza meg a
bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. Társadalmi és gazdasági
hatása kismértékű.
2./ A rendelet környezeti és egészségi hatása
A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.
3./ A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Jelen rendeletet minimális adminisztratív teher jelentkezik.
4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége
Jogszabályi kötelezettsége az önkormányzat a költségvetési rendelet megalkotása.
5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.
Kengyel, 2019. február 19.

Nagy Szilárd
polgármester

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.20.) számú a Kengyel Községi
Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékletei a
jegyzőkönyvhöz csatolva.

III. NAPIREND:
Polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról /írásban/

Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester úr megkéri Kozák Ferencné alpolgármester asszonyt, hogy a napirendet
vezesse le.
Kozák Ferencné alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy
minden év február 28-ig a Képviselő-testületnek meg kell határozni és el kell fogadni a polgármester éves
szabadságát.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, ha a polgármester a szabadságának évi ütemezésétől eltér,
akkor jelezni kell a Képviselő-testület felé, illetve a kivett szabadságról utólag tájékoztatni kell a
testületet.
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Ezután alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Kozák Ferencné alpolgármester Nagy Szilárd polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének
jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatot.
8/2019.(II.19.) Kt.
Határozat
Nagy Szilárd polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Nagy Szilárd polgármester 2019. évi
szabadság ütemezését a melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. február 28.
Értesülnek:
1.
2.
3.

Képviselő-testület tagjai Helyben
Kengyeli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben
Irattár
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Melléklet a 8/2019.(II.19.) Kt. határozathoz
Nagy Szilárd
2019. évi szabadságának ütemezése
(2019.01.01-2019.10.01)
Előző évről
áthozott

Alapszabadság

0

29

Hó

Pótszabadság
Polgárme
steri

Jegyzői

Vezetői

Besorolás Gyermek
szerint
után járó

Beteg
gyermek
után járó

Vakok

Egyéb

Pót
összesen

Mind összesen

29

1

2

3

4

X

X X X
X

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Összesen

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember

X
X X X

X X
X X

X X X

X
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IV. NAPIREND:
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde 2019. évi nyári zárva
tartásának meghatározásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné alpolgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kozák Ferencné alpolgármester asszony, a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde vezetője
ismertette az előterjesztést. Egyre több szülő doldozik és nem tudják megoldani az óvóda egy hónapos
zárvatartásának ideje alatt a gyermekek elhelyezését. Ezért már tavaly is egy olyan megoldást találtak ki,
hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködvésével helyezték el a gyerekeket, akiknek a
szüleik nem tudtak eljönni szabadságra. Az idén csak két hétre zár be az óvoda. A nyári zárvatartás
időpontjáról a szülőket is tájékoztatják. Észrevételként elmondja, hogy az intézmény már nem egységes
óvoda-bölcsőde.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és
Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásának meghatározásáról szóló határozati javaslatot, melyet szavazásra
bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi
határozatot.
9/2019.(II.19.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásának
meghatározásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseire és felhatalmazásaira az alábbi határozatot
hozza:
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde nyári zárva tartását
2019. augusztus 05. (hétfő) – 2019. augusztus 20. (kedd) időszakban határozza meg.
A zárva tartás utáni első nyitvatartási nap: 2019. augusztus 21. (kedd).
Az óvodai zárva tartást megelőző ügyeleti óvodai ellátást
2019. június 03-tól – 2019. augusztus 02-ig határozza meg.
Az ügyeleti óvodai ellátást 10 fő feletti igénybevétel esetén engedélyezi, amellyel
kapcsolatosan az igényfelmérést az óvoda igazgatója 2019. május 17-ig köteles elvégezni.
Határidő: 2019. május 17.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Képviselő-testület tagjai Helyben
Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde
Kengyeli Polgármesteri Hivatal Helyben
Irattár
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V. NAPIREND:
A II. számú háziorvosi szolgálattal kapcsolatos döntés /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(a szándéknyilatkozat a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy nagyon
nehéz háziorvost találni. Napi szinten egyeztett Dr. Feledi József orvossal és a párjával, akik készen
állnak a költözésre és a teljes váltásra.
Hálásak lehehetünk, hogy eddig is valaki ellátta a helyettesítést.
Kozák Ferencné alpolgármester elmondja, hogy doktor úr a szándéknyilatkozatot aláírta, melyet a
Képviselő-testület is megkapott. A modernfalvak programok keretén belül orvos lakás építésre azok a
települések pályázhatnak, ahol az orvos a szándéknyilatkozatot aláírta.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás, kérdések:
Varga Márta testületi tag: Az a lényeg, hogy legalább a településen egy orvos legyen.
Csabainé Bártfai Margit testületi tag: Az orvos lakással kapcsolatosan lenne egy javaslata. Véleménye
szerint a piac melletti üres telek tökéletes lenne erre a célra, mivel a rendelőhöz is közel van.
Németh Lajos testületi tag kérdése: Mikortól várhatóak? A II. háziorvosi körzet doktor úré lesz?
Nagy Szilárd polgármester: Azt javasolta a doktor úrnak, hogy április 1-jét várják meg. Ők már jönnének.
Igen, a II. háziorvosi körzet a doktor úrra száll és a tervek szerint júniustól az I. körzetben helyettesítene.

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző javasolja, hogy a kengyeli II. számú felnőtt háziorvosi körzet
betöltésével kapcsolatos határozatban a Képviselő-testület a Feledi és Társa Egészségügyi és Szolgáltató
Bt. által tett szándéknyilatkozatát fogadja el. A felnőtt háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó
szerződés előkészítésével a testület bízza meg polgármester urat és a jegyzőt. Az elkészített szerződés
tervezetét a következő testületi ülésre be kell terjeszteni.
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a kengyeli II. számú felnőtt háziorvosi körzet
betöltésével kapcsolatos határozati javaslatot.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.

10/2019.(II.19.) Kt.
Határozat
A kengyeli II. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatos előzetes döntés

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a FELEDI ÉS TÁRSA
Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 7693 Pécs, Pázsit utca 6., cjsz:02-06065021) által a Kengyel Község II. háziorvosi körzet ellátására vonatkozó
szándéknyilatkozatát és e l f o g a d j a .
A testület megbízza Nagy Szilárd polgármestert és Dr. Bartók László helyettesítő jegyzőt a
felnőtt háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés előkészítésével.
A szerződés tervezetét a következő testületi ülésre be kell terjeszteni.
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Határidő: 2019. március 15.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
VI. NAPIREND:
„Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként
elmondja, az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz 3 millió forintra lehet pályázni. Mindig gondot
okoz az iskola melleti hulladéklerakó környékének az állapota. A pályázathoz nincs szükség önerőre csak
a Képviselő-testületi határozatra.
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy amennyiben a testület be kívánja nyujtani az
„Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázatot, a következő lépésként ki kell dolgozni a
pályázathoz szükséges költségvetési tervet és egyéb dokumentumokat.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérsé, hozzászólás:
Csabainé Bártfai Margit képviselő kérdése: A falu másik hulladék lerakója megmarad?
Nagy Szilárd polgármester válasza: Igen.
Varga Márta képviselő tag: Borzasztó állapotban van az iskolánál elhelyezett hulladéklerakó környéke.
Csabainé Bártfai Margit képviselő: Sajnos már az utóbbi időkben nem is viszik el rendesen a hulladékot.
Igény lenne a szelektív hulladékgyűjtőkre, csak nem megfelelően használják.
Nagy Szilárd polgármester: Az a szelektív hulladéklerakó nem jó helyen van.
Varga Márta képviselő tag: Meg kell szüntetni az iskolánál lévő szelektív hulladék lerakóhelyet és egy
másik helyre kell áthelyezni a szelektív hulladékgyűjtő edényeket.
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Ahhoz, hogy hivatalosan áthelyezzék másik helyre a szelektív
gyűjtőedényeket, a másik területet ki kell jelölni, valamint ha a rendezési tervben szerepel, akkor azt
módosítani szükséges.
A pályázati kiírás szerint az elhagyott hulladék felszámolására irányuló tevékenységek: az illegális
hulladéklerakók felszámolása, ide értve a felszedett hulladékokhulladékgazdálkodási engedéllyel
rendelkező szállítóval történő elszállítását és a program lebonyolításakor a hulladék átvételére jogosító,
érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel történő kezelését.
A megvalósítás során az elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett terület teljes
hulladékmentesítését kell elvégezni.
Az iskola környékén is meglehetne szüntenti az illegális hulladék lerakást, el kellene vinni a
gyűjtőedényeket, utána minden nap erre a helyre kimenni, és ha már van ott hulladék, akkor azt azonnal
fel kell szedni és elhozni. Egy idő után az emberek nem teszik le a szemetet.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony: A temető melletti területen rengeteg építési törmeléket rakott le
valaki.
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Meg kell nézni ezt a területet, hogy kinek a tulajdona.
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Pozsa Sándonrné gazdaságvezető: Ha az Önkormányzat területén van elhelyezve az építési törmelék, erre
be lehetne nyújtani ezt a pályázatot.
Csabainé Bártfai Margit képviselő tag: Ha hamarosan nem sikerülne az iskola mögötti szelektív
gyűjtőnek másik helyet találni, esetleg régi járólapokat lehetne lehelyezni az hulladéklerakók alá, illetve
egy nagy táblát csináltani, hogy tilos a szelektívgyűjtők mellé pakolni. Legalább egyidőre ezzel meg
lenne oldva ez a probléma.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja az „Az illegális hulladéklerakók felszámolása”
című pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
11/2019.(II.19.) Kt.
Határozat
„Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az illegális hulladéklerakők
felszámolása” című pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által kiírt, „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázaton részt
kíván venni.
A pályázati anyagok előkészítésével megbízza a jegyzőt és a gazdaságvezetőt.
A Pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős:

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Pozsa Sándorné gazdaságvezető

Határidő:

2019. február 28.

VII. NAPIREND:
TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 beruházáshoz közbeszerzési lebonyolító kiválasztására ajánlat
kéréssel kapcsolatos döntés /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgámrester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem
hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Nagy Szilárd polgármester kéri a TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek
megőrzése pályázat közbeszerzési feladatainak lebonyolítására ajánlat kérésével kapcsolatos határozati
javaslat elfogadását, melyre név szerinti szavazást rendel el és ennek levezetésére felkéri a jegyzőt. Dr.
Bartók László helyettesítő jegyző névsor szerint szólítja a képviselőket. (A névszerinti szavazás
eredménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
12/2019.(II.19.) Kt.
Határozat
TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése
közbeszerzési feladatainak lebonyolítására ajánlat kérés

pályázat

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005
Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat közbeszerzési
feladatainak lebonyolításához ajánlat tételre felkéri, felhívja az alábbi cégeket:
1. DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft.
4032 Debrecen, Poroszlay út 27
2. CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Kft.
1012 Budapest, Attila út 79. I. em. 7.
3. Perfekt-Tender Kft.
2162 Őrbottyán, Márai Sándor u. 76.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27
CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Kft. 1012 Budapest, Attila út 79. I. em. 7.
Perfekt-Tender Kft. 2162 Őrbottyán, Márai Sándor u. 76.
Irattár

VIII. NAPIREND
Egyebek
Téma: Fogathajtó verseny megrendezésével kapcsolatos
Varga Márta képviselő tag: Fogathajtó versennyel kacsolatos témával kapcsolatban szeretne még
tájékoztatást kapni.
Nagy Szilárd polgármester: Sampion Teszt Telep tagja érdeklődött a fogathajtó versennyel kapcsolatos
rendezvény után, mert Ők jártak ide rendszeresen. Elmondta az úrnak, hogy sajnos az Önkormányzatnak
erre a rendezvényre nincs forrása. Pár hét múlva telefonon megkereste ez az úr és akkor azt az ajánlatot
tette, hogy minden olyan feladatot, ami pénzbe kerülne Ők elvégeznék. Szeretnék, ha az idei versenyt
Kengyelen rendezhetnék meg az Önkormányzattal és a helyi lovas társadalommal együttműködve. Ezt a
levelet minden képviselő társa megkapott.
A mai napon kell vissza jeleznie, hogy engedélyezi-e az Önkormányzat a kengyeli lovas pálya
használatát egy napra a fogathajtó verseny céljára a Sampion Teszt Telep részére.
Németh Lajos képviselő tag: Véleménye szerint az eddigi szervezők nem biztos, hogy részt kívánnak
venni a Fogathajtó verseny lebonyolításában, pedig szerették csinálni és nagy jól megrendezték.
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Varga Márta képviselő tag: Véleménye szerint a fogathajtó verseny megrendezése nagy feladat volt.
Rákóczival is fel lehetne venni a kapcsolatot.
Kozák Ferencné alpolgármeste aszzony: A tegnapi éves rendezvénnyel kapcsolatos megbeszélésen részt
vett az eddig szervezett Fogathajtó verseny egy egyik szervezője és Ő sajnos elhatárolódott. Úgy
gondolja, hogy a testület tagjai is tudna segíteni, illetve vannak a környékben olyan emberek, akik
tudának segíteni a rendezvény szervezésébe.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Azt a terület a Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány,
működteti, akkor rendezvény megszervezésére Ő adja az engedélyt. Illetve utána kell nézni, hogy bele
fér-e az Alapítvány profiljába ez a fajta program. Ebben az esetben nem kell testületi határozat, a
testületet tájékoztatni kell és tudomásul kell vennie.

A Képviselő-testület támogatja a Fogathajtó verseny megrendezését, abban a fomában, ahogy a Sampion
Teszt Telep által írt levélben foglaltak alapján. További tárgyalásokat igénnyel a feladat lebonyolítása.
Javasolják, hogy a megbeszélés minél hamarabb legyen meg.
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester az ülést berekeszti.

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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