TÁRGYMUTATÓ
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. február 20-án megtartott rendes NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez

8/2020.(II.20.) Kt. Hat.

A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé
nyilvánításáról

9/2020.(II.20.) Kt. Hat.

Két ülés közötti beszámolóról

2/2020.(II.21.) Önk. rend.

Kengyel Község
költségvetéséről

Önkormányzatának

2020.

évi

válság

10/2020.(II.20.) Kt. Hat.

Reorganizációs hitel igénybevételéről

11/2020.(II.20.) Kt. Hat.

a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint
az Egészségügyi Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság
elnökének és tagjainak megválasztásáról

12/2020.(II.20.) Kt. Hat.

A kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde
2020. évi nyári zárva tartásának meghatározásáról

13/2020.(II.20.) Kt. Hat.

A lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő képviselőtestületi határozatok végrehajtásának helyzetéről

14/2020.(II.20.) Kt. Hat.

TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai
értékeinek megőrzése pályázat marketing tevékenységének
ellátására

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20 napján, 16:00 órakor
megtartott rendes NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Németh Lajos alpolgármester valamint
Árvai János, Kaszonyi Mónika, Oravecz Mihály, Varga Márta és Tóthné Rácz Zsuzsanna
testületi tagok.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Bartók László
Pozsa Sándorné
Szathmáry Tibor
dr. Csontos Ferenc
Kozák Ferencné
Szöllősi Krisztina
Szőke Adorján
Ökrös Kálmán

az önkormányzat helyettesítő jegyzője
az önkormányzat gazdaságvezetője
pénzügyi gondnok
a Varga és Társa Kft. pénzügyi gondnok jogtanácsosa
a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde vezetője
a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője
vállalkozó
vállalkozó

valamint Müller Krisztián, Mikus Mihályné és további 4 fő
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző
Németh Lajos alpolgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi
tagok közül 6 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Németh Lajos alpolgármester úr kéri a képviselőket, ha van interpellációs kérdésük tegyék meg.
Kérdés és javaslat nem hangzott el.
Németh Lajos alpolgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a
kiegészítéssel, hogy a testület még két napirendi pontot tárgyaljon meg az alábbi sorrend szerint.
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
2. Tájékoztató a Kengyel községben folyó beruházások helyzetéről
3. Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása
4. Reorganizációs hitel igénylésével kapcsolatos döntés
5. Az önkormányzati bizottságok összetételével kapcsolatos döntés
6. A kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2020. évi nyári zárva tartásának
meghatározásáról
7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
8. A TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat
marketingterv készítésére vonatkozó ajánlatok
9. Egyebek
Zárt ülés:
1. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ álláshelyre történő
kinevezés

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
8/2020.(II.20.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés b.)
pontjában foglaltak szerint a zárt ülés 1. napirendi pontot zárt üléssé nyilvánítja.
N A P I R E N D E K:
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
2. Tájékoztató a Kengyel községben folyó beruházások helyzetéről
Előadó: Kivitelező vállalkozások képviselői
3. Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
4. Reorganizációs hitel igénylésével kapcsolatos döntés
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
5. Az önkormányzati bizottságok összetételével kapcsolatos döntés
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
6. A kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2020. évi nyári zárva
tartásának meghatározásáról
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Kozák Ferencné óvodavezető
7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
8. A TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése
pályázat marketingterv készítésére vonatkozó ajánlatok
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
9. Egyebek
Zárt ülés:
1. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ álláshelyre
történő kinevezés
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Varga Márta képviselő, a Szakértői bizottság képviseletében
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I. NAPIREND:
Két ülés közötti tájékoztató /szóban/
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Németh Lajos alpolgármester úr a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt
Képviselő-testületet:
2019.12.18-án

Részt vett az idősek otthona karácsonyi ünnepségén.

2019.12.20-án

A csépai polgármesteri hivatalban részt vett a Boldog István, országgyűlési
képviselő úr tájékoztatóján a 2020. évi pályázati lehetőségekről.

2019.12.21-én

Részt vett a művelődési házban a hagyományos Mindenki karácsonya
rendezvényen.

2020.01.22-én

Részt vett a magyar kultúra napi ünnepi hangversenyen a művelődési házban.

2020.01.23-án

Szőke Adorján vállalkozóval és képviselőtársaival bejárást tartottak a piacon és
az idősek klubjában.

2020.01.28-án

Boldog István országgyűlési képviselő úrral bejárást tartottak a jelenleg folyó
beruházásokon.

2020.01.31-én

Megbeszélést folytatott a törökszentmiklósi földhivatalban a sportpályát érintően
a laposon lévő osztatlan közös tulajdonú legelővel kapcsolatosan.

2020.02.03-án

Dr. Kozma Katalin gyermekorvossal áttekintették az orvosi műszerek vásárlására
kapott támogatás felhasználását.

2020.02.04-én

A polgármesteri hivatalban átvette a polgármesteri munkakört Nagy Szilárdtól.

2020.02.06-án

Részt vett a Kengyel Község Víziközmű-társulat tisztújító ülésén.

2020.02.11-én

Megbeszélést folytattam Hajnal László, szervezővel a 2020. évben
Törökszentmiklóson megrendezésre kerülő Vándorló bográcsok előkészületeiről.

2020.02.15-én

Részt vettem a művelődési házban megrendezett alsós farsangon.

2020.02.19-én

Megbeszélést folytatott Bene Attilával, a Tempel Kft. képviselőjével a Magyar
Falu Programban való esetleges szerepvállalásukról.

Németh Lajos alpolgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
9/2020.(II.20.) Kt.
Határozat
Két ülés közötti beszámolóról
Kengyel Községi
elfogadja.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

két

ülés

közötti

beszámolót

II. NAPIREND:
Tájékoztató a Kengyel községben folyó beruházások helyzetéről /szóban/
Előadó: Szőke Adorján vállalkozó
Ökrös Kálmán vállalkozó
Németh Lajos alpolgármester elmondja, hogy Szőke Adorján a kengyeli piac és a Kengyeli Szociális
Intézmény új épület kivitelezésénél végzi tevékenységét. Ezekről szeretnének tájékoztatást kérni. Már
nagyon szeretnék, ha befejeződne a két kivitelezés.

4

Szőke Adorján vállalkozó: A piacnál a pályázatban leírtak közül minden megvalósult. Vállalták az
asztalok elkészítését, igaz ez nem volt benne a pályázatban, de a jövő héten ezt is befejezik és ekkor teljes
egészében lezárul a munka. Úgy tudja, hogy egy-két garanciális probléma merült még fel az
Önkormányzat részéről, ha ezeket felírják neki javításra kerülnek.
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézménynél minden papír rendben van. Megvan a kémény, a kazán
bekötése, a villany, az érintésvédelem. A mellette lévő épület áramszolgáltatását is megjavították, mivel
rosszul volt bekötve a villanyóra. A gázzal volt probléma. Pálinkás Istvánnal és alpolgármester úrral úgy
egyeztek meg, hogy jövő héten pénteken, vagy utána való hét hétfőn egy bejárást tartanának, ezért
addigra mindennek készen kellene lennie.
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdések:
Oravecz Mihály képviselő tag kérdése: Amikor az Öregek Napközi Otthonánál bejárták az épületet,
beszélték az felső rész szigetelését.
Szőke Adorján vállalkozó válasza: Igen, az is meglesz. Megcsinálják a tetőszerkezet szigetelését.
Varga Márta képviselő tag kérdése: A csapadékvíz elvezetése a piacon nincs megoldva. Meddig kell még
nézniük, hogy ázik a fal? Egy oldalra vezessék el a csatorná,t és a végén kifelé folyjon.
Szőke Adorján vállalkozó válasza: Ha 21 méter hosszan fognak lejtést adni egy csatornának, akkor lesz
benne 50 cm eltérés, akkor ferde lesz a csatorna. Intézkedni fog.
Varga Márta képviselő tag hozzászólása: A piac bejáratánál az újonnan lerakott kő eléggé meg van
süllyedve, ha esik az eső ott áll a víz. Ilyen meleg tél már régen volt, nem érti ezt az időhúzást a
vállalkozó részéről, ha valaki valamit vállal, azt meg kell csinálni.
Szőke Adorján vállalkozó: Fél évvel ezelőtt másként rendeződtek a munkaelosztások.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Németh Lajos alpolgármester: Nagyon fontos az Önkormányzatnak, hogy minél hamarabb befejeződjön
mindkét pályázat. Bízik benne, hogy a piacnál megkapják az engedélyt. A Kengyeli Egyesített Szociális
Intézménynél januártól már 10 főre kért az Önkormányzat támogatást, jelenleg 4 fő van.
Németh Lajos alpolgármester elmondja, hogy Ökrös Kálmán Bagi-majorban végzi a kivitelezést.
Ökrös Kálmán vállalkozó elmondja, hogy a Kúria közel 50%-ban van kész. A malom belső részén a
munkálatok 90%-ban elkészültek. Úgy gondolják, hogy március 15-től tudják folytatni az időjárási
körülmények miatt a külső munkálatokat, szerinte a megbeszélt időpontban át is tudják majd adni. A
kúriánál a május 30-át célozták meg, hamarabb át tudják adni a kijelölt határidőnél. Olyan dolgok tűntek
el a Kúria épületéből, amelyet vissza kellett volna építenie, melyet jelzett Pálinkás Istvánnak és Németh
Lajos alpolgármester úrnak is, ebben a segítséget szeretne kérni. Ha nem tud visszaépíteni egy elemet
abból nagy problémája lesz, mivel műemlékről van szó. Sajnos nem zárható az épület. Egyik napról
másikra eltűntek az épületben lévő képek, jelezni kellett volna ezt neki, ha valaki elviszi. Ez egy
munkaterület idegeneknek nem lehet bemenni. A zárható ajtót is feltörték. Segítség kellene a
polgárőröktől, hogy többször járjanak a környéken, hogy idegenek ne menjenek be.
A villanyvezetékelés megvan, a padlókat felszedték, festés, födém, szigetelés, az aljzat kész van. Új
ablakokat készítettek. A parkoló rész kialakításkor lezárást kell majd alkalmazni, az ottani lakókkal
kellene majd erről egyeztetni. Műhelymunkán vannak a szélmalom lapátjai, melynek felrakása kb.
májusban lesz, a szélmalom átadása előtti napokban.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondta, hogy a képeket az önkormányzat dolgozói hozták be, hogy a
munkák során ne porosodjon.
A tájékoztatókat a Képviselő-testület tudomásul vette.
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III. NAPIREND:
Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása /írásban/
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést.
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága
a Kengyel Község Önkormányzatának 2020. évi válság költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottsága a Kengyel Község Önkormányzatának 2020. évi válság költségvetéséről szóló rendelettervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a Kengyel Község Önkormányzatának 2020.
évi válság költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az
alábbi rendeletet.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.21.) rendelete
Kengyel Község Önkormányzatának 2020. évi válság 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

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 Minibölcsőde
2. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári
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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 2020. évi
Költségvetési bevételét
Részleteiben:

685.807 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:

310,180 e Ft
41.090 e Ft
53.522 e Ft
57.680 e Ft
0
0
223.335 e Ft

685.807 e Ft főösszeggel

Személyi juttatások

259.525 e Ft

Járulékok, szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

44.080 e Ft
161.081 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Támogatások
Felhalmozási kiadásai

11430 e Ft
1.550 e Ft
199.998 e Ft

Tartalék:
Céltartalék
Egyenlegét

8.143 e Ft
0 e Ft
0 e Ft hiánnyal

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

285.415 e Ft-ban
285.415 e Ft-ban

(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
képviselő-testület.
(3) A költségvetésbe beépülő intézmények részletes bevételeit, és kiadásait a 3. a-e)
melléklet alapján határozza meg.
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(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 2020. évi hitelállományát és törlesztésének
alakulását lejárat és eszközök szerint a 9. sz. 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 a 1. mellékletek 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 2020. évben engedélyezett létszámát
2020. január 1-jétől: 84 főben állapítja meg:
1. Kengyeli Polgármesteri hivatal : 12 fő
2. Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde: 22,75 fő
3. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári 3 fő
4. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény : 19 fő
5. Önkormányzati alkalmazottak: 10 fő
6. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata: 17,25 fő.
5. A személyi kiadásokkal kapcsolatos rendelkezések:
(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetmény alapját 2020. március 1től : 55.370 forintban állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester,
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

a

(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.
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(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.
(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.
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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 2020. év
január 1. napjától kell alkalmazni.

Kengyel, 2020. február 20.

Németh Lajos
alpolgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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Részletes indokolás
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.21.) rendelete
a Kengyel Község Önkormányzatának 2020. évi válság költségvetéséről
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, 2020. február 20.

Németh Lajos
alpolgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Kengyel Község Önkormányzatának 2020. évi válság költségvetéséről szóló
2/2020.(II. 21.) rendelete

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 2020 évi költségvetési rendelet az
Áht, az Ávr-ben szabályozottak szerint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
LXXI 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 rendelet 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, 2020. február 20.

Németh Lajos
alpolgármester

A 2/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

IV. NAPIREND:
Reorganizációs hitel igénylésével kapcsolatos döntés /írásban/
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést.
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Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága
a reorganizációs hitel igénylésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő- testületnek.
Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottsága a reorganizációs hitel igénylésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a Képviselő- testületnek.
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Németh Lajos alpolgármester kéri a reorganizációs hitel igénybevételéről szóló 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 és 1 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatot.
10/2020.(II.20.) Kt.
Határozat
Reorganizációs hitel igénybevételéről
A Kengyel Községi Önkormányzat 32millió Ft összegű reorganizációs célú kölcsön felvételét határozta el
az adósságrendezésben, benyújtott hitelezői igények kielégítése érdekében.
A kölcsön végső lejárata: 2022. május 31.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön teljes futamideje alatt a kölcsönt, kamatát
és járulékos költségeit az éves költségvetéseibe beépíti.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály
nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön futamideje alatt amennyiben a Kengyel
Községi Önkormányzat fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása
érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók fogadására
szolgáló számláiról a szükséges összeget a Kengyel Önkormányzat fizetési számlájára átvezeti.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. óvadékot alapítson a Kengyel Községi
Önkormányzat fizetési számlájára, valamint a helyi adó fogadására szolgáló fizetési számlákra.
A Képviselő-testület feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul a Kengyel 086/27 hrsz-ú ingatlanra az
OTP Bank Nyrt. jelzálogjogának a kölcsön és járulékai erejéig első zálogjogi ranghelyen történő
bejegyzéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a kölcsönszerződést, valamint annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel a Kengyel
Községi Önkormányzat képviseletében megkösse:
Németh Lajos alpolgármester.
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Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

OTP Nyrt Szolnok
Németh Lajos alpolgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Képviselő testület tagjai
Irattár

V. NAPIREND:
Az önkormányzati bizottságok összetételével kapcsolatos döntés /írásban/
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
Czakóné Molnár Mária a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsős tagja 2020. január
21-én lemondott, helyére javasolja Müller Krisztiánt.
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
11/2020.(II.20.) 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:
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.
Bekker Gábor
Kengyel, Petőfi út 17.
Müller Krisztián
Kengyel, Ady E. út 16.

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:
Tóthné Rácz Zsuzsanna
Kengyel, Thököly út 111.

képviselő
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Kaszonyi Mónika
Vágner Ferencné
Mikus Mihályné

Kengyel, Kaffka M. út 6.
Kengyel, Tóth Á. út 39.
Kengyel, Bajcsy-Zs. út 28.

képviselő
külső tag
külső tag

A Képviselő-testület a 4/2020.(I. 23.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Németh Lajos alpolgármester
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
Németh Lajos alpolgármester felkéri Müller Krisztiánt az eskü letételére.
Müller Krisztián bizottsági tag Németh Lajos alpolgármester előtt az esküt letette.
(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Németh Lajos alpolgármester átadja Müller Krisztián bizottsági tag részére az esküokmányt és a
megbízólevelet, gratulál és munkájához kitartást és jó egészséget kíván!
VI. NAPIREND:
A kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2020. évi nyári zárva tartásának
meghatározásáról /írásban/
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Kozák Ferencné óvodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést.
Kozák Ferencné óvodavezető elmondja, hogy törvényi kötelezettség az intézmény nyári zárva tartásának
meghatározása.
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
12/2020.(II.20.) Kt.
Határozat
A kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2020. 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 Minibölcsőde nyári zárva tartását:
15

2020. augusztus 03. (hétfő) – 2020. augusztus 19. (szerda)
időszakban határozza meg.
A zárva tartást megelőző ügyeleti óvodai ellátást
2020. június 02-től - 2020. július 31-ig határozza meg.
Az ügyeleti ellátást 10 fő feletti igénybevétel esetén engedélyezi, amellyel kapcsolatosan az
igényfelmérést az óvoda igazgatója 2020. május 22-ig köteles elvégezni.
Az intézmény téli szüneti zárva tartását:
2020. december 28. (hétfő) 2020. december 31. (csütörtök)
időszakban határozza meg.

Határidő: 2020. május 22.
Felelős: Németh Lajos alpolgármester
Értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Képviselő-testület tagjai Helyben
Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde
Kengyeli Polgármesteri Hivatal Helyben
Irattár

VII. NAPIREND:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról /írásban/
Előadó: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy
kötelező napirendi pont, adminisztratív feladat, a képviselő-testületi határozatokról tájékoztató. A 2019.
évben hozott határozatok 90%-ban végrehajtásra kerültek, de vannak még folyamatban lévő ügyek is.
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.
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13/2020.(II.20.) Kt.
Határozat
A lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásának
helyzetéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évben meghozott, lejárt határidejű, valamint
a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerinti
részletezettséggel elfogadja:

Határozat kivonat
száma

A határozat tárgya
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
Falugondnokok Duna-Tisza Közi kötendő
együttműködési megállapodás
Pályázat benyújtása, önerő biztosítása a VII
Büszke Vidék Kulturális Fesztivál támogatására
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár vezetői állására kiírt pályázattal
kapcsolatos szakértői bizottság megválasztása
A napirendi pontokra tett javaslatról
Két ülés közötti beszámolóról
Nagy Szilárd polgármester 2019. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyásáról
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és
Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásának
meghatározásáról
A kengyeli II. számú háziorvosi körzet
betöltésével kapcsolatos előzetes döntés
"Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című
pályázat benyújtásáról
TOP
1.2.1-16-JN1-2017-0005
KengyelBagimajor turisztikai értékeinek megőrzése
pályázat
közbeszerzési
feladatainak
lebonyolítására ajánlat kérés
A napirendi pontokra tett javaslatról

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

2019.I.22.
2019.I.25.

végrehajtva
végrehajtva

2019.I.30.

végrehajtva

2019.I.28.

végrehajtva

2019.I.22.

végrehajtva

2019.II.19.
2019.II.19.

végrehajtva
végrehajtva

2019.II.28.

végrehajtva

2019.V.17.

végrehajtva

2019.III.15.

végrehajtva

2019.II.28.

végrehajtva

2019.III.31.

végrehajtva

2019.II.26.

végrehajtva

1 / 2019.
2 / 2019.

(I.22.)
(I.22.)

3 / 2019.

(I.22.)

4 / 2019.

(I.22.)

5 / 2019.

(I.22.)

6 / 2019.
7 / 2019.

(II.19.)
(II.19.)

8 / 2019.

(II.19.)

9 / 2019.

(II.19.)

10 / 2019.

(II.19.)

11 / 2019.

(II.19.)

12 / 2019.

(II.19.)

13 / 2019.

(II.26.)

14 / 2019.

(II.26.)

A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának
ingyenes átadásáról

2019.III.31.

végrehajtva

15 / 2019.

(II.26.)

Feledi és Társa Egészségügyi és Szolgáltató
Betéti Társaság (ejsz: 02-06-065021) székhely
létesítése

2019.II.26.

végrehajtva
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Határozat kivonat
száma
16 / 2019. (III.21.)

17 / 2019. (III.21.)
18 / 2019. (III.27.)
19 / 2019. (III.27.)
20 / 2019. (III.27.)
21 / 2019. (III.27.)

22 / 2019. (III.27.)

23 / 2019. (III.27.)
24 / 2019. (III.27.)
25 / 2019. (III.27.)

26 / 2019. (III.27.)

27 / 2019. (III.27.)

28 / 2019. (III.27.)

29 / 2019. (III.27.)

30 / 2019. (III.27.)
31 / 2019. (IV.25.)
32 / 2019. (IV.25.)

33 / 2019. (IV.25.)

34 / 2019. (IV.25.)

35 / 2019.

(V.23.)

A határozat tárgya
A napirendi pontokra tett javaslatról

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

2019.III.21.

végrehajtva

TOP
1.2.1-16-JN1-2017-00005
KengyelBagimajor turisztikai értékeinek megőrzése
2019.III.21.
végrehajtva
pályázat
közbeszerzési
feladatainak
lebonyolítására ajánlat kérés
A napirendi pontokra tett javaslatról
2019.III.27.
végrehajtva
Két ülés közötti beszámolóról
2019.III.27.
végrehajtva
A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
2019.III.27.
végrehajtva
TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005
KengyelBagimajor turisztikai értékeinek megőrzése
2019.III.31.
végrehajtva
pályázat közbeszerzési lebonyolító feladatainak
ellátása
TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005
KengyelBagimajor turisztikai értékeinek megőrzése
2019.III.31.
végrehajtva
pályázat műszaki ellenőr kiválasztása
Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának
2019.IV.01.
végrehajtva
meghatározása
Németh Lajos döntés hozatalából való kizárásáról
2019.III.27.
végrehajtva
A Kengyeli József Attila Művelődési ház és
2024.III.31.
folyamatban
Könyvtár intézményvezetőjének megbízása
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár 2018. évi könyvtári és közművelődési
2019.III.31.
végrehajtva
beszámolóinak elfogadása
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár 2019. évi könyvtári és közművelődési
2019.III.31.
végrehajtva
munkaterveinek elfogadása
A Kengyel, Kossuth út 139. szám alatti
2019.III.IV.01. végrehajtva
Egészségház elnevezéséről
Pályázat kiírása a Kengyeli Egyesített Szociális
Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető6
2019.IV.30.
végrehajtva
munkakör betöltésére
A
Kengyeli
Egyesített
Szociális
2019.IV.27.
végrehajtva
Intézményvezetőjének megbízása
A napirendi pontokra tett javaslatról
2019.IV.25.
végrehajtva
A I. számú körzetben a háziorvosi tevékenység
2019.V.01.
végrehajtva
helyettesítéssel történő ellátása
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító
számú
energetikai
beruházás
tárgyú
2019.V.31.
végrehajtva
projektmenedzsmenti feladatok ellátásra ajánlat
kérés
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak
megválasztásáról szóló 69/2018. (V.31.) Kt. 2019.VI.30.
végrehajtva
Határozat módosításáról
A napirendi pontokra tett javaslatról és az üléssé
2019.V.23.
végrehajtva
nyilvánításról
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Határozat kivonat
száma

A határozat tárgya

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

36 / 2019.

(V.23.)

Két ülés közötti beszámolóról

2019.V.23.

végrehajtva

37 / 2019.

(V.23.)

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018.
évi tevékenységről

2019.V.23.

végrehajtva

38 / 2019.

(V.23.)

A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2018. évi tevékenységéről

2019.V.23.

végrehajtva

39 / 2019.

(V.23.)

A
Tiszaföldvári
Önkormányzati
tűzoltó
Parancsnokság 2018. évi szakmai beszámolójáról

2019.V.23.

végrehajtva

40 / 2019.

(V.23.)

A Kengyel Községi Polgárőrség 2018. évi
munkájáról

2019.V.23.

végrehajtva

41 / 2019.

(V.23.)

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019.
évi munkatervének jóváhagyása

2019.V.23.

végrehajtva

42 / 2019.

(V.23.)

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
működéséről

2019.V.23.

végrehajtva

43 / 2019.

(V.23.)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-0022
Önkormányzati
épületek
energetikai
felújítása
pályázat
lebonyolításához
projekt
menedzser
kiválasztására

2019.VI.15.

végrehajtva

44 / 2019.

(V.23.)

A Napsugár Művészeti Modellóvoda és
Minibölcsőde módosító okirata és alapító okirata

2019.V.23.

végrehajtva

45 / 2019.

(V.23.)

A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító
számú energetikai beruházás tárgyú projekt
pályázatba új épületek bevonása

2019.VI.30.

végrehajtva

46 / 2019.

(V.23.)

Magyar Falu program keretében Orvosi eszköz
pályázat benyújtására

2019.V.27.

végrehajtva

47 / 2019.

(V.23.)

Pályázat Önkormányzati fejlesztése

2019.VI.30.

végrehajtva

48 / 2019.

(V.23.)

A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli
önkormányzatok támogatás igényléséről

2019.VI.15.

végrehajtva

49 / 2019.

(V.23.)

TOP
1.2.1-16-JN1-2017-0005
KengyelBagimajor turisztikai értékeinek megőrzése
pályázat kivitelezési feladatainak elvégzéséhez
ajánlat kérés

2019.V.23.

végrehajtva

50 / 2019.

(V.23.)

Kengyel, Erdő utca 38. szám alatti szociális bérlő
kijelölésének elnapolása

2019.V.23.

végrehajtva

51 / 2019.

(V.23.)

A Kengyel, József Attila út 56. szám alatti
szociális bérlakás bérlő- kijelöléséről

2019.V.23.

végrehajtva

52 / 2019. (VI.18.) A napirendi pontokra tett javaslatról

2019.VI.18.

végrehajtva

53 / 2019. (VI.18.) Helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáról

2019.VI.18.

végrehajtva

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról 2018. évben

2019.VI.18.

végrehajtva

Szakmai bizottság tagjainak megválasztásáról a
55 / 2019. (VI.18.) Kengyeli Egyesesített Szociális Intézmény
vezetői pályázat elbírálásához

2019.VI.18.

végrehajtva

56 / 2019. (VI.18.) Pályázat Önkormányzati fejlesztése

2019.VI.18.

végrehajtva

54 / 2019. (VI.18.)
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Határozat kivonat
száma

57 / 2019. (VI.18.)

58 / 2019. (VI.18.)

59 / 2019. (VII.04.)
60 / 2019. (VII.04.)
61 / 2019. (VII.04.)

62 / 2019. (VII.04.)

63 / 2019. (VII.04.)

64 / 2019. (VII.04.)
65 / 2019. (VII.04.)
66 / 2019. (VII.09.)
67 / 2019. (VII.09.)

68 / 2019. (VII.09.)

69 / 2019. (VII.23.)
70 / 2019. (VII.23.)

71 / 2019. (VII.23.)

72 / 2019. (VII.23.)

A határozat tárgya

A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító
számú energetikai beruházás tárgyú pályázat
nyilvánossági feladatainak lebonyolítása
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító
számú energetikai beruházás tárgyú pályázat
közbeszerzési feladatainak lebonyolítására ajánlat
kérés
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés
zárt üléssé nyilvántartásáról
Guttyán Edina döntés hozatalból való kizárásáról
Kengyeli
Egyesített
Intézmény
intézményvezetőjének
megválasztásának
megszavazásáról
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetői /magasabb vezető/ álláshelyre
történő kinevezés
Kengyel Község Önkormányzat viziközműrendszere gördülő fejlesztési tervének 2019-2033
évekre szóló javaslatának elfogadása
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő
háztartási
szennyvizek
begyűjtésével
és
átadásával kapcsolatos közszolgáltatási szerződés
jóváhagyásáról
Czakóné Szabó Mária támogatására
A napirendi pontokra tett javaslatról és az üléssé
nyilvánításról
Kengyel külterület 072/18 és 072/19 hrsz.-ú
ingatlanok elővásárlási jogának fenntartása
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító
számú energetikai beruházás tárgyú projekt
pályázatba új épületek bevonása
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés
zárt üléssé nyilvánításáról
A Kengyel Községi Önkormányzat szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz támogatás igénylése
Kengyel Község Önkormányzata részére a
„Társadalmi
és
környezeti
szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.116-JN1 -2017-00005 azonosító számú „KengyelBagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása
TOP
1.2.1-16-JN1-2017-0005
KengyelBagimajor turisztikai értékeinek megőrzése
pályázat kivitelezési feladatainak elvégzéséhez
ajánlat kérés
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A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

2019.VI.18.

végrehajtva

2019.VI.18.

végrehajtva

2019.VII.04.

végrehajtva

2019.VII.04.

végrehajtva

2019.VII.04.

végrehajtva

2019.VII.05.

végrehajtva

2019.VII.04.

végrehajtva

2019.VII.04.

végrehajtva

2019.VII.12.

végrehajtva

2019.VII.09.

végrehajtva

2019.VII.09.

végrehajtva

2019.VIII.31.

végrehajtva

2019.VII.23.

végrehajtva

2019.XII.31.

végrehajtva

2019.VII.23.

végrehajtva

2019.VIII.31.

végrehajtva

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

2019.VII.23.

végrehajtva

2019.VII.23.

végrehajtva

2019.VII.23.

végrehajtva

2019.VII.23.
2019.VIII.27.

végrehajtva
végrehajtva

2019.IX.01.

végrehajtva

2019.VIII.31.

végrehajtva

2019.VIII.27.

végrehajtva

2019.VIII.27.

végrehajtva

2019.IX.15.

végrehajtva

2019.IX.02

végrehajtva

2019.IX.10.

végrehajtva

2019.IX.05.

végrehajtva

2019.IX.30.

végrehajtva

Kengyel belterületi utak zúzott kővel való
87 / 2019. (IX.05.) borításának, hengerezésének és kátyúzásának
elvégzésével kapcsolatos árajánlat elbírálása

2019.IX.30.

végrehajtva

A
TOP-1.4.1-19
Bölcsődei
férőhelyek
88 / 2019. (IX.05.) kialakítása, bővítése pályázat megírásának
elvégzésére ajánlat kérés

2019.IX.30.

végrehajtva

89 / 2019. (IX.24.) A napirendi pontokra tett javaslatról

2019.IX.24.

végrehajtva

90 / 2019. (IX.24.) Két ülés közötti beszámolóról

2019.IX.24

végrehajtva

2019.IX.24

végrehajtva

Határozat kivonat
száma

73 / 2019. (VII.23.)

74 / 2019. (VII.23.)

75 / 2019. (VII.23.)
76 / 2019. (VII.23.)
77 / 2019. (VIII.27.)

78 / 2019. (VIII.27.)

79 / 2019. (VIII.27.)
80 / 2019. (VIII.27.)

81 / 2019. (VIII.27.)

82 / 2019. (VIII.27.)
83 / 2019. (IX.02.)
84 / 2019. (IX.02.)
85 / 2019. (IX.05.)

86 / 2019. (IX.05.)

91 / 2019. (IX.24.)

A határozat tárgya
A
„Kengyel
Községért”
kitüntető
díj
adományozásáról /arany fokozat – Dr. Kozma
Katalin/
A
„Kengyel
Községért”
kitüntető
díj
adományozásáról /arany fokozat – Csibrány
István/
A
„Kengyel
Községért”
kitüntető
díj
adományozásáról /ezüst fokozat – Medgyesné
Csatos Klára/
A Büszke Vidék Fesztivál megrendezéséről
A napirendi pontokra tett javaslatról
A 2019. október 13. napján tartandó helyi
önkormányzati képviselők és polgármester
választáson közreműködő helyi választási
bizottság tagjainak megválasztására
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Kengyel
Község Önkormányzat
gördülő
fejlesztési terv TTK-SZV víziközmű rendszerre
2020-2034 évekre szóló javaslatának elfogadása
Kengyel
Község Önkormányzat
gördülő
fejlesztési terv KGY-IV vízikömű rendszerre
2020-2034 évekre szóló javaslatának elfogadása
A Büszke Vidék Fesztivál megrendezésének
elfogadásáról
A napirendi pontra tett javaslatról
Magyar Falu program keretében pályázatok
benyújtására
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Község Önkormányzata részére a
„Társadalmi
és
környezeti
szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.11 6-JNI -2017-00005 azonosító számú „KengyelBagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I.
félévi teljesítésére

21

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
szóló 5/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletre
92 / 2019. (IX.24.)
érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos
előterjesztést

2019.IX.24.

végrehajtva

A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és
93 / 2019. (IX.24.) Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
és egyéb dokumentumainak elfogadásáról

2019.IX.24.

végrehajtva

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Kengyel
94 / 2019. (IX.24.) területén nyújtott 2018. évi üzemeltetési
tevékenységéről

2019.IX.24.

végrehajtva

95 / 2019. (IX.24.)

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola
2018/2019. tanév működéséről

2019.IX.24.

végrehajtva

96 / 2019. (IX.24.)

A Napsugár Művészeti
Minibölcsőde munkájáról

2019.IX.24.

végrehajtva

97 / 2019. (IX.24.)

A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj
rendszerhez való csatlakozásról

2019.XII.05.

végrehajtva

98 / 2019. (IX.24.)

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola
körzethatárának véleményezéséről

folyamatos

végrehajtva

99 / 2019.

(X.04.)

A napirendi pontra tett javaslatról

2019.X.04.

végrehajtva

100 / 2019.

(X.04.)

Adósságrendezési bizottság egy önkormányzati
képviselő tagjának megválasztásáról

2019.X.04.

végrehajtva

101 / 2019.

(X.24.)

A napirendi pontokra tett javaslatról

2019.X.24

végrehajtva

102 / 2019.

(X.24.)

2019. október 13-én lebonyolításra került
önkormányzati képviselő és polgármester
választás eredményéről

2019.X.24.

végrehajtva

103 / 2019.

(X.24.)

Nagy Szilárd
elfogadásáról

2019.X.24.

végrehajtva

104 / 2019.

(X.24.)

Az alpolgármesteri tisztség betöltésére

2019.X.24.

végrehajtva

105 / 2019.

(X.24.)

A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság, valamint az Egészségügyi Szociális,
Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztásáról

2019.X.24.

végrehajtva

106 / 2019.

(X.24.)

A
polgármester
illetményének
költségtérítésének megállapításáról

és

2019.X.24.

végrehajtva

107 / 2019.

(X.24.)

Az
alpolgármester
tiszteletdíjának
költségtérítésének megállapításáról

és

2019.X.24.

végrehajtva

108 / 2019.

(X.24.)

Pályázat kiírása a Kengyeli Egyesített Szociális
Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/
munkakör betöltésére

2019.XII.31.

végrehajtva

109 / 2019.

(X.24.)

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetőjének megbízása

2019.X.24.

végrehajtva

110 / 2019.

(X.24.)

Adósságrendezési bizottság egy önkormányzati
képviselő tagjának megválasztásáról

2019.X.24.

végrehajtva

Határozat kivonat
száma

A határozat tárgya

Modellóvoda

polgármester
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és

programjának

Határozat kivonat
száma

A határozat tárgya

A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés
zárt üléssé nyilvánításáról
a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság, valamint az Egészségügyi Szociális,
112 / 2019. (XI.12.)
Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztásáról
111 / 2019. (XI.12.)

113 / 2019. (XI.12.)
114 / 2019. (XI.12.)
115 / 2019. (XI.12.)
116 / 2019. (XI.12.)
117 / 2019. (XI.12.)
118 / 2019. (XI.12.)
119 / 2019. (XII.03.)
120 / 2019. (XII.03.)
121 / 2019. (XI.12.)
122 / 2019. (XI.12.)
123 / 2019. (XII.10.)
124 / 2019. (XII.10.)
125 / 2019. (XII.10.)
126 / 2019. (XII.10.)

Az NHSZ Szolnok Kft. és az Önkormányzat
közötti egyezség egyeztetésének megkezdéséről
Dr. Fekete Nóra hitelezői igényével kapcsolatos
egyeztetés kezdeményezéséről
Az Önkormányzati követelések behajtásáról
Dr.
Vincze
Gyula
ügyvéd
megbízási
szerződésének megszüntetéséről
Nagy Szilárd polgármester méltatlansági ügyéről
Dr. Boróczki Mihály ügyvéd megbízási
szerződésével kapcsolatos döntés
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés
zárt üléssé nyilvánításáról
Az I. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi
tevékenység helyettesítéssel történő ellátásáról
A 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálatáról
Sulák Jánosné Kengyel, Kossuth út 166. szám
alatti szociális bérlakás bérlőjének való
kijelöléséről
A napirendi pontokra tett javaslatról
Két ülés közötti beszámolóról
2020. évi közfoglalkoztatási programban való
részvétel
A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének
jóváhagyásáról

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

2019.XI.12.

végrehajtva

2019.XI.12.

végrehajtva

2019.XI.12.

folyamatban

2019.XI.12.

folyamatban

2019.XI.12.

folyamatban

2019.XI.12.

végrehajtva

2019.XI.12.

végrehajtva

2019.XI.12.

végrehajtva

2019.XII.03.

végrehajtva

2019.XII.31.

végrehajtva

2019.XII.05.

végrehajtva

2019.XII.31.

végrehajtva

2019.XII.10.
2019.XII.10.

végrehajtva
végrehajtva

2019.XII.20.

végrehajtva

2019.XII.31.

végrehajtva

Értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Németh Lajos alpolgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport Helyben
Irattár

Oravecz Mihály képviselő tag az ülésről egyéb elfoglaltsága miatt időközben távozott, így a Képviselőtestület létszáma 5 főre csökkent.
VIII. NAPIREND:
A TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat
marketingterv készítésére vonatkozó ajánlatok /írásban/
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy e
tárgyban már a Képviselő-testület a 2018. november 15- i ülésén már döntött, de akkor nem került
aláírásra a szerzős, az akkori döntés már nem érvényes, ezért újbóli árajánlatokat kellett bekérni, melyet
meg kell tárgyalni. A legkedvezőbb árajánlatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. adta.
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot.

14/2020.(II.20.) Kt.
Határozat

TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat
marketing tevékenységének ellátására

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 KengyelBagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat marketing tevékenységének ellátására megbízza
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szolnok, Kossuth
Lajos út 2.
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő összeg bruttó 2.673.350,- Ft
A képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2020. február 29.
A képviselő-testület a korábban e tárgyban meghozott 136/2018.(XI.15.) Kt. határozatát hatályon kívül
helyezi.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Németh Lajos alpolgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Irattár

IX. NAPIREND
Egyéb
Az étkeztetési szolgáltatási díjak emelésével kapcsolatban
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Castrogast Kft. az
étkezési szolgáltatási díjak áremelését szeretné érvényesíteni 2020. március 1-jével. A szolgáltató
étkeztetési díjakat 10%-kal, egyedül a szociális étkezést 20%-kal kívánja emelni, az utóbbi félévben
történt rendkívüli magas áremelések miatt. Az étkeztetési díjak emelésének igénye a válság költségvetés
elkészítése után érkezett, tehát a rendelet-tervezetben az étkeztetés még az eredeti szerződésben megfelelő
árakkal van betervezve. 2020. június 30-án valamennyi intézmény esetében lejár a közétkeztetési
szerződés.
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A Képviselő-testület következő ülésére a térítési díjak emelését elő kell készíteni.

Mivel több napirend nem hangzott el, Németh Lajos alpolgármester a nyílt ülést berekeszti, a Képviselőtestület az ülést zárt ülés keretében folytatja.
K.m.f.

Németh Lajos
alpolgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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