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110/2019.(X.24.) Kt. Hat.
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költségtérítésének

önkormányzati

képviselő

Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én, 16:00 órakor
megtartott rendkívüli NYÍLT ALAKULÓ üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Nagy Szilárd polgármester valamint
Németh Lajos, Árvai János, Kaszonyi Mónika, Oravecz Mihály és Varga Márta testületi
tagok.

Bejelentéssel van távol: Guttyán Edina testületi tag
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Bartók László
Pozsa Sándorné
Szathmáry Tibor
dr. Csontos Ferenc
Nagy Mihályné
Kókai Gabriella
Horváth Tiborné
Szöllősi Kriszina

az önkormányzat helyettesítő jegyzője
az önkormányzat gazdaságvezetője
pénzügyi gondnok
a Varga és Társa Kft. pénzügyi gondnok jogtanácsosa
Helyi Választási Bizottság elnöke
Helyi Választási Bizottság elnökhelyettes
Önkormányzat szociális ügyintézője
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezető-helyettes

Továbbá megjelent: Czakóné Molnár Mária, Bekker Gábor, Kovács Gyula, Vágner Ferencné, Müller
Krisztián, Csibrány István.
A lakosság köréből: 6 fő
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző
Nagy Szilárd polgármester úr tisztelettel köszönt mindenkit a képviselő-testület alakuló ülésén. A
munkánk megkezdése előtt kéri, hallgassák meg közösen a himnuszt.
HIMNUSZ
Polgármester Úr megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 6 fő mindenki megjelent, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a kiegészítéssel,
hogy a Képviselő-testület 8. napirendi pontként a pályázat kiírás a Kengyeli Egyesített Szociális
Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakör betöltésére vonatkozó előterjesztést, 9.
napirendi pontként az adósságrendezési bizottság összetételével kapcsolatos 100/2019.(X.04.) kt.
határozat módosítását tárgyalja meg.
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
101/2019.(X.24.) 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.
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke
2.

Az önkormányzati képviselők és a Polgármester eskütétele
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke

3.

Megbízólevelek átadása
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke

4.

A Polgármester programjának ismertetése
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

5.

Az alpolgármester megválasztása és eskütétele
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

6.

Az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása és eskütétele
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

7.

A Polgármester illetményének és költségtérítésének, az
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

8.

Pályázat kiírása a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői
/magasabb vezető/ munkakör betöltésére
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

9.

Az adósságrendezési bizottság összetételével kapcsolatos 100/2019.(X.04.) kt.
határozat módosítása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

10.

Egyebek

Alpolgármester

I. NAPIREND:
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről /írásban/
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke
(a tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Mihályné HVB elnöke köszöntötte a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületét,
valamint minden kedves jelenlevőt. Ismertetette a választás eredményéről szóló tájékoztatót.
Nagy Szilárd polgármester megköszöni a választási bizottság elnökének tájékoztatóját, javasolja a
tájékoztató elfogadását.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
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102/2019.(X.24.) Kt.
Határozat
2019. október 13-én lebonyolításra került önkormányzati képviselő és polgármester választás
eredményéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Képviselő-testület tagjai Helyben
Irattár

II. NAPIREND:
Az önkormányzati képviselők és a Polgármester eskütétele
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke
Nagy Mihályné HVB elnök felkéri a képviselőket az eskü letételére.
A képviselő-testület képviselő tagjai Nagy Mihályné a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt az esküt
letették.
(Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Mihályné HVB elnök felkéri Nagy Szilárd polgármester urat az eskü letételére.
Nagy Szilárd polgármester Nagy Mihályné a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt az esküt letette.
(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Mihályné a HVB elnöke átadja a polgármester és a képviselők részére a megbízóleveleket, gratulál
a megválasztásukhoz, munkájukhoz kitartást és jó egészséget kíván!
III. NAPIREND:
Megbízólevelek átadása
Előadó:
Nagy Mihályné HVB elnöke
Nagy Mihályné a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a polgármester és a képviselők részére a
megbízóleveleket, gratulál a megválasztásukhoz, munkájukhoz kitartást és jó egészséget kíván!
Nagy Szilárd polgármester gratulál a Képviselő-testület tagjainak a megválasztásukhoz, munkájukhoz
kitartást és jó egészséget kíván!

IV. NAPIREND:
A Polgármester programjának ismertetése /szóban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Nagy Szilárd polgármester megköszöni a Helyi Választási Bizottság és a szavazatszámláló bizottság
munkáját.
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Ezután Polgármester Úr ismerteti a programját:
Az első legfontosabb feladat, hogy minél hamarabb túl legyen az Önkormányzat az adósságrendezési
eljáráson. A Varga és Társa Kft. Kengyel Község Önkormányzata adósságrendezési eljárásában kirendelt
pénzügyi gondnoka, ezúton köszöni meg a rendkívül konstruktív és segítőkész hozzáállásukat.
Az Önkormányzat TOP-os, illetve a Magyar falvak pályázata biztosítása 100%-os finanszírozású az
Európai Unió és a Magyar Kormány részéről, melyhez nincs szükség önerőre, ami azt jelenti, hogy ezen
pályázatokat nem érinti az adósságrendezési eljárás.
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény nappali szárnyának átadása vélhetőleg november közepén
esedékes lesz.
A Bagimajori projekt pedig előreláthatólag 2020. májusában – júniusában fog elkészülni. Először a
szélmalom fejlesztése fejeződik be, majd az egykori kúria épület, melyben kialakul egy turisztikai
pihenőhely irodával vizesblokkal és egy közösségi hellyel. Emellett létesül egy kerékpártároló, egy
tanösvény és egy 40 méteres makadámút.
Az Önkormányzat benyújtotta a bölcsőde fejlesztésére kiírt pályázatot operatív programba, melyet a
Magyar Államkincstár befogadott, jelenleg hiánypótlásra szólították fel a Hivatalt, ami folyamatban van.
Kormány döntés van arról Martfű-Kengyel főút teljes szélességében meg fog újulni. Sajnos csak a
Martfűi elágazástól a dögkútig jutott rá állami forrás.
Az Önkormányzat egy nyertes projektnek örülhet az Ivóvíz javító program keretében, melyet közösen
konzorciumban a Nemzeti Fejlesztés és Programirodával nyújtotta be, itt szintén nem volt szükség
önkormányzati önerő biztosítására, ennek a közbeszerzése folyamatban van. Vélhetőleg a tavasszal
megkezdődhet az ivóvízminőség javítóprogram elemeinek cseréje, többek között 500 méteren a
hálózatcseréje, illetve a vízmű-telepen létesül egy új épület, vagy a mostani fog megújulni.
Emellett egyéb tervek: a temető felújítása, járda építésére, illetve belterületi úthálózat fejlesztésére. Ezek
pályázata befogadásra kerültek és bízik a pozitív elbírálásban.
Bízik benne, ha már ezen programok, olyan stádiumba kerülnek, hogy lehet látni a sikert, akkor nagyon
közel lesznek a célokhoz.
A hosszabb távú tervekhez szükség van elkészült pályázatra és elkészült kiviteli tervre.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy legyenek partnerek ezen fejlesztések végrehajtásában.
Természetesen újabb ötleteket javaslatokat is nagy örömmel fogad az Önkormányzat és természetesen, ha
van rá pályázati kiírás és lehetőség, akkor szeretnénk azokat is megvalósítani.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a programját, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatot.
103/2019.(X.24.) Kt.
Határozat
Nagy Szilárd polgármester programjának elfogadásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd polgármester
programját jóváhagyja.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Képviselő-testület tagjai Helyben
Irattár
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V. NAPIREND:
Az alpolgármester megválasztása és eskütétele
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(szavazólapok a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Nagy Szilárd polgármester az Mötv. értelmében a Képviselő-testület – saját tagjai közül, titkos szavazás
útján – a polgármester javaslatára alpolgármestert választ, aki a polgármestert helyettesíti, illetve
munkáját segíti. A társadalmi megbízatású alpolgármester személyére javaslom Németh Lajos 5083
Kengyel, Petőfi út 7. szám alatti lakost.
Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön Németh Lajos szavazásból való
kizárása kérdésében.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fő igen szavazattal és 1 fő tartózkodással egyhangúlag egyetért
abban, hogy Németh Lajos képviselőt kizárják a döntéshozatalból.
Ezután Polgármester úr szavazás lebonyolítására felkéri Dr. Bartók László helyettesítő jegyzőt. Átadja a
szót jegyző úrnak.
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy a szavazólapok elkészültek. Kéri a szavazásban
részt vevő képviselő-testület tagjait egyesével fáradjanak át a szomszéd helyiségbe és helyezzék el
szavazatukat az urnában. Titkos szavazás kerül lebonyolításra.
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a szavazás lezajlott, felkéri Dr. Bartók László helyettesítő
jegyzőt a szavazás eredményének ismertetésére.
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy a szavazást lezajlott és megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 5 érvényes igen szavazattal, – titkos szavazással – Németh Lajos, 5083 Kengyel, Petőfi
út 7. szám alatti lakos képviselőt választotta meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
104/2019.(X.24.) Kt.
Határozat
Az alpolgármesteri tisztség betöltésére
A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 74. § (1)
bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével tárgyalta a társadalmi megbízatású
alpolgármester megválasztására előterjesztett javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület az Mötv. 74.§ (1) bekezdése alapján, a polgármester javaslatára, a
Képviselő-testület megbízatásának időtartamára Németh Lajos 5083 Kegyel, Petőfi út 7.
szám alatti lakos képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
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1.
2.
3.
4.
5.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Németh Lajos alpolgármester Kengyel, Petőfi út 7.
Képviselő-testület tagjai Helyben
Irattár

Nagy Szilárd polgármester gratulál a megválasztott alpolgármesternek, akinek sok sikert kíván
munkájához, majd ezt követően polgármester úr kiveszi az esküt az alpolgármester úrtól.
Németh Lajos alpolgármester úr Nagy Szilárd polgármester előtt az esküt letette.
(Az esküokmány a jegyzőkönyv melléklete.)

VI. NAPIREND:
Az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása és eskütétele /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
(a határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilár polgármester elmondja, hogy az önkormányzati törvény alapján, és a hatályos SZMSZ szerint
javasolja a jelenlegi két bizottság működtetését és a bizottságok összetételére javaslata a következő:
A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének Oravecz Mihály képviselő urat,
tagjainak Kaszonyi Mónika és Árvai János képviselő tagokat, külsős tagként Czakóné Molnár Máriát és
Bekker Gábort javasolja megválasztani.
Az Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének Varga Márta képviselő asszonyt,
tagjainak Guttyán Edina és Kaszonyi Mónika képviselő tagokat, külsős tagként Vágner Ferencné és
Kovács Gyulát javasolja megválasztani.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság, valamint az Egészségügyi Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
105/2019.(X.24.) Kt.
Határozat
A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint az Egészségügyi Szociális,
Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) – (2) bekezdései, valamint az 58. § (1)
bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével létrehozza a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottságot, valamint az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottságot, melynek
összetétele a következő:
A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke:
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Oravecz Mihály

Kengyel, Bajcsy-Zs. út 45/a

képviselő

A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjai:
Kaszonyi Mónika
Kengyel, Kaffka M. út 6.
Árvai János
Kengyel, Tavasz utca 11.
Czakóné Molnár Mária
Kengyel, Bartók B. út 5.
Bekker Gábor
Kengyel, Petőfi út 17.

képviselő
képviselő
külső tag
külső tag

Az Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke:
Varga Márta
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 37.

képviselő

Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság tagjai:
Guttyán Edina
Kengyel, Petőfi út 10.
Kaszonyi Mónika
Kengyel, Kaffka M. út 6.
Vágner Ferencné
Kengyel, Tóth Á. út 39.
Kovács Gyula
Kengyel, Rákóczi út 12.

képviselő
képviselő
külső tag
külső tag

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Értesülnek:
1. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megválasztott tagjai
2. Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság megválasztott tagjai
3. Képviselő-testület tagjai Helyben
4. Irattár
Nagy Szilárd polgármester a Bizottságok megválasztott külsős tagjaitól kiveszi az esküt.
A Bizottság külsős tagjai Nagy Szilárd polgármester előtt az esküt letették.
(Az esküokmány a jegyzőkönyv melléklete.)
Nagy Szilárd polgármester gratulál a megválasztott külsős tagoknak és megköszöni, hogy felfogadták a
felkérést.
VII. NAPIREND:
A Polgármester illetményének és költségtérítésének, az Alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása /írásban/
Előadó: Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
(a határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester érintettség miatt átadja az ülés vezetését a legidősebb képviselőnek, Varga
Mártának.
Varga Márta képviselő tag felkéri a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot, hogy vonuljon
vissza, tartsa meg az ülését és terjessze be a javaslatát a polgármester és az alpolgármester illetményére és
költségtérítésére vonatkozóan. A bizottsági ülés idejére szünetet rendel el.
Szünet
Varga Márta képviselő tag felkéri a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a polgármester illetményével kapcsolatos bizottsági döntést.
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága
úgy határozott, hogy a Képviselő-testület a polgármester illetményét az Mötv. 71. § (4) bekezdés d)
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pontja alapján bruttó 548.500.-Ft-ban, azaz Ötszáznegyvennyolcezer-ötszáz forintban, költségtérítését az
Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havi bruttó 82.275.-Ft-ban, azaz Nyolcvankettőezer-kettőszázhetvenöt
forintban állapítsa meg, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Elmondja, hogy egy nagyon izgalmas 5 év elé néznek nem kevés munkával. A testületi tagok jelenleg
tulajdonképpen társadalmi munkában dolgoznak, mivel az adósságrendezési eljárás befejezéséig nem
fizethető ki a tisztelet díj. Mindenkinek a kérését, óhaját, gondolatait befogadják és bátran keressék meg a
tagokat bármilyen jellegű problémával.
Varga Márta képviselő tag kéri a testületet szavazzon arról, hogy kizárja-e Nagy Szilárd polgármester
urat a szavazásból.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fő igen szavazattal és 1 fő tartózkodással egyhangúlag egyetért
abban, hogy Polgármester urat kizárják a személyét érintő ügyben való szavazásból.
Varga Márta képviselő kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Varga Márta képviselő tag elfogadásra ajánlja a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság, valamint az Egészségügyi Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
106/2019.(X.24.) Kt.
Határozat
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökének előterjesztésében megtárgyalta a
polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményét a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés d)
pontja alapján 548.500.-Ft-ban, azaz Ötszáznegyvennyolcezer-ötszáz forintban állapítja meg.
A polgármester költségtérítését az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havi 82.275.-Ft-ban, azaz
Nyolcvankettőezer-kettőszázhetvenöt forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület jelen határozatával a 13/2017. (II. 15.) határozatát 2019. október 13. napjával
hatályon kívül helyezi.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Nagy Szilárd polgármester Helyben
3. Kengyeli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport Helyben
4. Irattár
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Varga Márta képviselő asszony visszaadja az ülés vezetését Nagy Szilárd polgármesternek.
Nagy Szilárd polgármester megköszöni Varga Márta segítségét.
Ezután Polgármester úr kéri a testületet szavazzon arról, hogy az alpolgármester tiszteletdíjával és
költségtérítésével kapcsolatos szavazásból kizárja-e Németh Lajos alpolgármester urat a szavazásból.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fő igen szavazattal és 1 fő tartózkodással egyhangúlag egyetért
abban, hogy Alpolgármester urat kizárják a személyét érintő ügyben való szavazásból.
Nagy Szilárd polgármester felkéri a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az alpolgármester tiszteletdíjával és költségtérítésével kapcsolatos bizottsági döntést.
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága
úgy határozott, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 24. napjától a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján havi 157.045.Ft-ban, azaz Egyszázötvenhétezer-negyvenöt forintban, költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése
alapján havi 23.555.-Ft-ban, azaz Huszonháromezer-ötszázötvenöt forintban állapítsa meg, melyet a
Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság, valamint az Egészségügyi Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.

107/2019.(X.24.) Kt.
Határozat
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
A Képviselő-testület a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnökének előterjesztésében
megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi
döntést hozza:
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 24. napjától a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján havi 157.045.-Ft-ban, azaz Egyszázötvenhétezernegyvenöt forintban állapítja meg.
Az alpolgármester költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havi 23.555.-Ft-ban, azaz
Huszonháromezer-ötszázötvenöt forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület jelen határozatával a 117/2014. (X. 22.) és a 118/2014. (X. 22.) határozatait hatályon
kívül helyezi.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Németh Lajos alpolgármester Helyben
3. Kengyeli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport Helyben
4. Irattár

VIII. NAPIREND:
Pályázat kiírása a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/
munkakör betöltésére /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilár polgármester ismertette az írásos elterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdések:
Oravecz Mihály képviselő kérdése: Az új intézményvezetőnek ugyanekkora illetménye lesz? (Képviselő
úr a beterjesztett előterjesztésben szerepelő illetményre utal)
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző válasza: Attól függ milyen a közalkalmazotti besorolása, milyen
végzettsége van. Az eddigi intézményvezetőnek is más volt a besorolása
Kaszonyi Mónika képviselő: Ha nem lesz alkalmas jelentkező?
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző válasza: Akkor marad Szöllősi Krisztina megbízása és újra ki kell
írni a pályázatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a pályázat kiírása a Kengyeli Egyesített Szociális
Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakör betöltéséről szóló határozati javaslatot, melyet
szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
108/2019.(X.24.) Kt.
Határozat
Pályázat kiírása a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/
munkakör betöltésére
A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kengyeli
Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakör betöltésére
a mellékelt pályázati feltételek szerint.
Megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.
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Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Irattár
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Mellétket a 108/2019.(X.24.) Kt. határozathoz
Pályázati felhívás
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pályázatot hirdet
a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakor betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye:
5083 Kengyel, Kossuth út 81-83.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes vezetése, irányítása,
működtetése, teljes körűen a feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos jogszabályok, a
szakmai követelmények alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, vagy egyetemen szerzett felsőfokú végzettség, az 1/2000.(I.07) SZCSM rendelet 3. sz.
melléklet 8. pontban előírtak alapján,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajza.
- Képesítést igazoló okiratok másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot.
- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- Ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az
erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát.
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt adatokat a képviselőtestület tagjai, valamint a döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A pályázati eljárás sikeres lebonyolítását követő Képviselő-testület döntésében meghatározott időponttól.
A pályázat benyújtásának határideje: A kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést követő 30
nap.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bartók László helyettesítő jegyző nyújt, a
06/20/9527-0528 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton a Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat bizottság által történő véleményezését követően a végleges döntést a Képviselő-testület hozza
meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a Kengyeli Önkormányzat honlapja.
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Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetőjének megbízásáról szóló határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
109/2019.(X.24.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetőjének megbízása
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 33.
tv. 20/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Szöllősi Krisztina (szül.: Szolnok,
1971.09.30., an.: Krikuska Erzsébet) Kengyel, Ady E. út 23. szám alatti lakost a Kengyeli Egyesített
Szociális Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat sikeres lebonyolításáig megbízza a
vezetői feladatok ellátásával.
Munkahely címe:
Munkaideje :

Kengyel, Kossuth Lajos út 81-83.
heti 40 óra

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) alapján havi
illetményét az alábbiak szerint határozza meg:
Alapilletmény E/07 besorolás alapján:
Garantált bérmínium kiegészítés:
Munkáltatói döntés alapján járó pótlék:
Szociális ágazati pótlék:
Ágy melletti pótlék:
Vezetői pótlék:
Illetmény összesen:
azaz kettőszázkilencvenhatezer-hétszázhatvannégy forint.

106.578 Ft
88.422 Ft
4.000 Ft
23.764 Ft
24.000 Ft
50.000 Ft
296.764 Ft

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Szöllősi Krisztina Kengyel, Ady E. út 23.
4. Irattár

IX. NAPIREND:
Az adósságrendezési bizottság összetételével kapcsolatos 100/2019.(X.04.) kt. határozat módosítása
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Meghívott vendég: Szatmáry Tibor pénzügyi gondnok és Csontos Ferenc a Varga és Társa Kft. pénzügyi
gondnok jogtanácsosa
(a határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilár polgármester elmondja, hogy az Adósságrendezési Bizottság megjelölt tagjai a pénzügyi
gondnok, a polgármester, a jegyző, a pénzügyi bizottság elnöke, ezen kívül egy delegált képviselő tag.
Erre a módosításra azért van szükség, mert választás előtt még másképp állt fel a Pénzügyi
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, akkor még Németh Lajos képviselő úr volt a bizottság elnöke
és Oravecz Mihály képviselő úr, mint választott tag került a bizottságba. Annyi változás van, hogy
Németh Lajos képviselő úr, mint tag, Oravecz Mihály képviselő úr, mint a Pénzügyi Településfejlesztési
és Ügyrendi Bizottság elnöke kerül a bizottságba.
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Nagy Szilárd polgármester úr megkéri Szatmáry Tibor urat, hogy ismertesse az adósságrendezési eljárás
jelenlegi állását és milyen kilátások vannak jelenleg a most aktuális információk alapján az
Önkormányzatnál.
Szatmáry Tibor pénzügyi gondnok köszönti a megjelenteket. Feladatuk, hogy ellenőrizzék az
adósságrendezési folyamatot és a törvényességet biztosítsák és segítsék az Önkormányzatot. Tény, hogy
van egy igen jelentős hitelezői igény, ami szemben áll kötelezettségként az önkormányzattal. Különböző
háttér következmények vezettek oda, hogy ez kvázi megfizetésre kötelezte az Önkormányzatot ez a
vállalkozás. Tulajdonképpen ez egy kompenzációs összeg terhét rótta annak idején az önkormányzatra,
ami a szemétszállításhoz kapcsolódott. Ez egyébként más önkormányzatoknál is felmerült. Ennél az
önkormányzatnál ez vita tárgyát képezte, és erről a vitáról most első fokon jogerős döntés van, illetve
másodfokon Kúria előtt van. Ez idáig egy jogos követelés, amit ki kell fizetni valamilyen módon, vagy
egyszeri kifizetéssel, vagy részletfizetéssel. Az Önkormányzat pénzügyi mutatóját tekintve nyereséges.
Úgy gondolja, megfelelő hozzáértéssel, tárgyalások lefolytatásával lehet olyan helyzetbe hozni az
Önkormányzatot, hogy ne ingassa meg ez az adósságrendezési eljárás. Törvényi határidőkön belül
lefolytatható az adósságrendezési eljárás. Továbbá, bármilyen kérdés merülne fel az adósságrendezés
kapcsán, nyitottak mindenféle megoldásokra. Próbálnak segíteni, hogy hatékonyan és minél hamarabb
lezáródjon ez az ügy, hogy emelt fővel tudja majd tovább folytatni a munkáját a Hivatal, melyhez sok
sikert kíván az önkormányzatnak és a megválasztott képviselőknek.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdések, hozzászólások:
Varga Márta képviselő tag kérdése Szatmáry Tibor úrhoz: Hogyan látják, kb. mennyi időn belül
realizálódhat az adósságrendezési eljárás ügye?
Szatmáry Tibor pénzügyi gondnok válasza: Felmerültek különböző megoldások. Minimum időszak az fél
év, de ezt lehet hosszabbítani is, van amikor 9 hónapig is eltarthat ez az eljárás. De, ha sikerül előbb
megegyezni a hitelezőkkel, akkor hamarabb is lezárulhat.
Oravecz Mihály képviselő tag kérdése Szatmáry Tibor úrhoz: A Kúria döntésére várunk. Nyilván nem
tudjuk, hogy merre fog elbillenni a mérleg. Feltételezzük, hogy amennyiben kötelességünk az ügynek a
tisztázása, kifizetése, abban a Pénzügyi gondnok, mint képviselet, mint biztosíték tudnak az
Önkormányzat számára lenni, vagy esetleg egy hosszabbtávú hitelben, vagy esetleg egy RÖT-öt
megigényelve tudnak-e ez ügyben előremutatóan lépni vagy tenni? Hatás körük-e ez a dolog?
Szatmáry Tibor pénzügyi gondnok válasza: Nem hatáskörük, de segítenek.
Oravecz Mihály képviselő tag hozzászólása: „Kérnénk is a segítségüket, köszönjük.”
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja adósságrendezési bizottság összetételével
kapcsolatos 100/2019.(X.04.) kt. határozat módosításával kapcsolatos határozati javaslatot, melyet
szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
110/2019.(X.24.) Kt.
Határozat
Adósságrendezési bizottság egy önkormányzati képviselő tagjának megválasztásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a megalakuló
16

adósságrendezési bizottságba Németh Lajos képviselőt
Adósságrendezési Bizottság megalakult, melynek tagjai:
Elnök:
Tagok:

választja

meg,

ezáltal

az

Szathmáry Tibor Tamás pénzügyi gondnok
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Oravecz Mihály a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
Németh Lajos Képviselő-testületi tag

.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
A 100/2019.(X.04.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Szathmáry Tibor Tamás pénzügyi gondnok
Oravecz Mihály a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
Németh Lajos Képviselő-testületi tag
Irattár

Nagy Szilárd polgármester úr elmondja, hogy még a mai nap folyamán megtartja alakuló ülését az
elfogadott felállás szerint.

Napirenden kívüli hozzászólás:
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Tájékoztatja a Képviselő tagokat és a bizottsági tagokat, hogy a
jogszabály szerint a képviselő-testületi tagoknak és a külsős bizottsági tagoknak a megválasztásuktól
számított 30 napon belül kérelmezni kell felvételüket a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az erről
szóló igazolást az ezt követő hónap utolsó napjáig, tehát november 30-ig kell benyújtani a Polgármesteri
Hivatalban. Ehhez ügyfélkapura van szüksége mindenkinek, tehát akinek még nincs, az a
Kormányhivatalnál tud ilyet létesíteni. Másik dolog, hogy mindenkinek a megválasztását követő 30
napon belül kell vagyonnyilatkozatot tennie, a hozzátartozóknak is ki kell tölteniük az erre vonatkozó
nyomtatványt. A tagok saját vagyonnyilatkozata nyilvános, mely kengyel honlapján lesz megtekinthető.
A nyomtatványokat az ülés után mindenki megkapja.
Nagy Szilárd polgármester szünetet rendel el.
Szünet
X. NAPIREND:
Egyebek /szóban/
1. Ügyvéddel kapcsolatos tájékoztatás
Nagy Szilárd polgármester : Dr. Vincze Gyula úr benyújtotta hitelezői igényét. Javasolja, hogy vizsgálják
meg a szerződését, hogy milyen lehetőség van ennek felmondására.
A Képviselő-testület egyetért abban, hogy az Önkormányzat jogi képviselőjének szerződését vizsgálják
felül, hogy milyen lehetőség van a felmondásra.
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2. Jogi eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás kérés
Oravecz Mihály képviselő tag: Tájékoztatást várnak arról, hogy milyen jogi procedúrákra lehet számítani
még a közeljövőben és kéri a polgármester úr beszámolóját erről.
Nagy Szilárd polgármester: Jegyző asszony perébe a napokban lesz II. fokon eredményhirdetés.
Amennyiben a II. fokon is helyben hagyják az I. fokú ítéletet, akkor megilleti, azaz összeg, amivel
beperelte a Polgármesteri Hivatalt. Amennyiben erre sor kerül, jelezte jegyző asszony, hogy részletekben
törlesztheti neki az Önkormányzat, vagy másik lehetőség, hogy az önkormányzat benyújtja a RÖT-öt és
ebből egy összegben kifizetik részére a követelését.
Nagy Szilárd polgármester úr: Jegyző asszony elbocsátásával kapcsolatban személyes felelőségét
elismeri és vállalja.
Nagy Szilárd polgármester úr: Amikor Dr. Fekete Nóra volt jegyző asszony feljelentette több
hatóságoknál is 11 esetben, ebből 8 ügyben megszüntették személye ellen az eljárást, másik 3 esetben
hamarosan a bíróság fog döntést hozni, ebből két ügyben érintett az Önkormányzat.

A Képviselő-terület úgy nyilatkozik, hogy az Önkormányzatot érintő ügyben, mint sértett szeretne egy új
ügyvédet megbízni.
Oravecz Mihály képviselő úr Polgármester úrhoz fordul: „Te már az előző ciklusban értesültél arról,
hogy, mikor lesz az egyeztető tárgyalás ideje és kötelességed lett volna tájékoztatni a Képviselőtestületet, hogy erre érdemben tudjunk reagálni.”
Nagy Szilárd polgármester úr: A döntés után szerette volna erről tájékoztatni a Képviselő-testületet
Oravecz Mihály képviselő úr: „Keres a Képviselő-testület ügyvédet”.
Oravecz Mihály képviselő úr elmondta, hogy Polgármester Úr nem tájékoztatta időben a testületet és
nem tarja ezt korrekt kommunikációnak.
A Képviselő-testület abban egyezett meg, hogy a hamarosan tartandó egyeztető tárgyaláson a Kengyel
Községi Önkormányzatot Németh Lajos alpolgármester úr képviselje, valamint a testület megkeresi Dr.
Boróczki Mihály ügyvéd urat az együttműködés érdekében.
A Képviselő-testület számon kérte Polgármester urat a feljelentésével kapcsolatban.

3. Egészségüggyel kapcsolatos téma
Varga Márta képviselő tag: Dr. Feledi József december 1-től nem tudja vállalni mindkét körzetet, mivel
nagyon megterhelő számára. Sürgősen keresni kell helyettesítő orvost az I. körzetbe. Elmondása szerint
elég áldatlan állapotban élnek a jelenlegi lakásban.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Pályázott volna az Önkormányzat a Magyar Falvak programban orvosi
szolgálati lakás felújításra, de sajnos oda már nem tudott a kialakult helyzet miatt.
Kaszonyi Mónika képviselő tag: Bagi-majorban a háziorvos rendelési ideje nincs rendesen
kommunikálva.
A Képviselő-testület javasolja, hogy hívják meg a következő ülésre a doktor urat és beszéljék meg
közösen ezt a helyzetet.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Mindent megtesz az Önkormányzat, hogy megtartsák a doktor urat.
Nagy Szilárd polgármester úr keres helyettesítő orvost az I. számú körzetbe.
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Árvai János képviselő tag: A Tavasz utcán a fogorvosnál sokan parkolnak autóval, valami megoldást
kellene erre találni, esetleg a rendelő udvarát kellene megnyitni, hogy oda álljanak be az gépjárművel
érkező betegek.
Kengyelen a patika még mindig nem egészségkártya elfogadó hely. Ezen valamit változtatni kellene, ha
ebben lehetne lépni valamit esetleg, az Önkormányzat próbálja már meg kieszközölni, hogy ezt a kártyát
használni lehessen, mert a szomszédos városokba kell átmenni ahhoz, hogy használni tudják.
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Nem a patika dönti el ennek az elfogadását.

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelentést az ülést
berekeszti.

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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