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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2020. március 24-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

18/2020.(III.24.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 

4/2020.(III.25.) Önk. rend. Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő 
Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról 
szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

19/2020.(III.24.) Kt. Hat. Kengyel Községi Önkormányzat hitelezői egyezségi javaslat 
elfogadásáról (NHSZ Szolnok Zrt.) 

20/2020.(III.24.) Kt. Hat. Kengyel Községi Önkormányzat hitelezői egyezségi javaslat 
elfogadásáról (dr. Fekete Nóra)  

21/2020.(III.24.) Kt. Hat. Kengyel Községi Önkormányzat hitelezői egyezségi javaslat 
elfogadásáról (dr. Vincze Gyula)  

22/2020.(III.24.) Kt. Hat. Kengyel Községi Önkormányzat hitelezői egyezségi javaslat 
elfogadásáról (Magyar Államkincstár)  

23/2020.(III.24.) Kt. Hat. Kengyel Községi Önkormányzat hitelezői egyezségi javaslat 
elfogadásáról (Tiszaföldvári Önkormányzat Tűzoltó Parancsnokság) 

24/2020.(III.24.) Kt. Hat. Kengyel Községi Önkormányzat Reorganizációs Program 
elfogadásáról 

25/2020.(III.24.) Kt. Hat. A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

26/2020.(III.24.) Kt. Hat. Az óvodai és minibölcsődei beiratkozás időszakának 
meghatározására 

27/2020.(III.24.) Kt. Hat. Általános iskola intézmény átszervezésével kapcsolatos döntés 

28/2020.(III.24.) Kt. Hat. A Kengyel 02 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés kötéséről a DIGI 
Távközlési és Szolgáltató Kft-vel 

29/2020.(III.24.) Kt. Hat. Étkezési szolgáltatási díj norma és rezsi árával kapcsolatos 
döntés 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 24. napján, 15:30 órakor 
megtartott rendkívüli 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 az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 
Kozák Ferencné Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde vezetője 

 
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.  
 
A rendkívüli Képviselő-testület ülésének összehívása a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2017.(VIII.01.) számú önkormányzati rendelet 11.§ (8) bekezdése 
alapján telefonon történt. 
 
Németh Lajos alpolgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

Nyílt ülés: 
1. Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról 

2. Reorganizációs terv és hitelezői egyezségi javaslat elfogadásáról 

3. Kengyel község közbeszerzési tervének elfogadása 

4. Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának meghatározásáról 

5. Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola intézmény átszervezésével kapcsolatos döntés 

6. A Kengyel 02 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés kötéséről a DIGI Távközlési és Szolgáltató 
Kft-vel 

7. Étkezési szolgáltatási díj norma és rezsi árának megtárgyalásáról 

A napirendre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
18/2020.(III.24.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
 

N A P I R E N D E K: 
Nyílt ülés: 
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1. Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális 
Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának 
megállapításáról 

Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 

2. Reorganizációs terv és hitelezői egyezségi javaslat elfogadásáról 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 

3. Kengyel község közbeszerzési tervének elfogadása 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
 
4. Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának meghatározásáról 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

Kozák Ferencné óvodavezető 

5. Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola intézmény átszervezésével kapcsolatos döntés 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 

6. A Kengyel 02 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés kötéséről a DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft-vel 

Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 

7. Étkezési szolgáltatási díj norma és rezsi árának megtárgyalásáról 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

 

I. NAPIREND: 

Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
kiszállítás díjának változtatását nem javasolják, az marad 75 ft. Az idősek klubjánál a támogatást 10 főre 
kérik le, jelenleg ennyi főre van engedélye az intézménynek, itt sem javasolják térítési díjat a 
továbbiakban sem bevezetni. A térítési díj mind a bennlakásos intézménynél, mind a szociális étkezésnél 
az étkezési költségek miatt kerül emelésre.  A jelenlegi szolgáltatóval június 30-ig szól az étkeztetési 
szerződés. A közétkeztetést nem kötelező közbeszerzés útján kiírni, mivel az értékhatárt felemelték, de a 
beszerzési szabályzat alapján mindenféleképpen meg kell keresni több vállalkozót, árajánlat bekérése 
céljából. A gyermekétkeztetési díjak felülvizsgálta is megtörtént, de ott nem indokolt a térítési díjak 
emelése. 

Kozák Ferencné óvodavezető elmondja, hogy az óvodában 3 olyan gyermek van, akiket speciális 
étkeztetésben kell részesíteni. Az a céljuk, hogy mindenkinek tudjanak étkezést biztosítani. 
 
Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottsága a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 
7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyalta, és a 
beterjesztett formában elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
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Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja a Kengyel Községi Önkormányzat 
fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az 
alábbi rendeletet. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020. (III.25.) rendelete 
 

Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f.) pontjában foglalt elhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 
1.§. A Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 
7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 

1.§ A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi 
térítési díjak az alábbiak: 
1. Házi segítség nyújtás esetén:                                 400 Ft/óra 
2. Szociális étkeztetés:                                 760 Ft/adag 
3. Kiszállítási díj:                                   75 Ft/ adag 
4. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja:                                  0 Ft/ nap 
5. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja, étkezéssel:              760 Ft/adag 
6. Idősek bentlakásos otthona napi térítési díj: 3.500 Ft/nap 

  
 

2.§. A rendelet 2020. május 1-én lép hatályba. 
 
 
Kengyel, 2020. március 24. 
 
 
 
 
 Németh Lajos      Dr. Bartók László 
         alpolgármester      helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 

7/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
 

4/2020.(III.25) rendelethez 
 

 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A rendeletnek közvetlen társadalmi gazdasági hatása nincs. 
 
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 

Szükséges módosítások végrehajtása. 
5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak. 
 

 
 

Kengyel, 2020. március 24. 
 
 
 Németh Lajos 
  alpolgármester 
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Részletes indokolás 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

4/2020.(III.25.) rendelete 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1 § 
 

Az új megállapított térítési díjakat tartalmazza. 
 
 

2.§. 
Záró rendelkezést tartalmazza. 
 
 
 
Kengyel, 2020. március 24. 
 
 
 
 
 Németh Lajos Dr. Bartók László 
 alpolgármester helyettesítő jegyző 
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II. NAPIREND: 

Reorganizációs terv és hitelezői egyezségi javaslat elfogadásáról /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester  

 Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az 
Önkormányzat nem tudja a Rendkívüli Önkormányzati Támogatásba beterjeszteni az NHSZ Zrt. felé való 
tartozás összegét, mivel a Kúria elhalasztotta az e szolgáltatóval kapcsolatos döntéshozatalt. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy azért kell most elfogadnia a Képviselő-testületnek a 
hitelezői egyezségi javaslatot, mert március 27-ig ki kell küldeni a hitelezőknek. A hitelezőknek 30 nap áll 
rendelkezésükre, hogy a javaslatot elfogadják. Amennyiben a hitelezők elfogadják az egyezségi javaslatot, 
akkor beterjesztésre kerül a bírósághoz, aki jóváhagyja, majd megszünteti az adósságrendezési eljárást. 
Amikor megszűnik az adósságrendezési eljárás, attól az időponttól számítva 30 napon belül kell kifizetnie 
az Önkormányzatnak a tartozások összegét. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag kérdése: Ha az Önkormányzat az NHSZ Zrt. felé való tartozás 
50%-át kifizeti, van rá biztosíték, hogy a másik felét havi szinten tudja vállalni? 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Igen. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja a Kengyel Községi Önkormányzat az NHSZ 
Szolnok Zrt-re vonatkozó hitelezői egyezségi javaslatát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

 
19/2020.(III.24.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Községi Önkormányzat hitelezői egyezségi javaslat elfogadásáról 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi egyezségi javaslatot teszi az 50 M feletti 
követelések megjelölésű hitelező (NHSZ Szolnok Zrt.) számára: 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Hitelező bejelentett teljes hitelezői 
igényének 50%-os kiegyenlítését, azaz 25.894.574,- Ft összegben, melyet az adósságrendezési eljárás 
befejezéséről szóló jogerős bírósági végzés közzétételétől számított 30 napon belül teljesít a NHSZ 
Szolnok Zrt. számlájára történő átutalással. A fennmaradó 50%-os hitelezői igényt az Önkormányzat 18 
havi egyenlő (havi 1.438.586,- Ft, az utolsó részlet 1.438.585,- Ft) részletben, minden hónap 15. napjáig 
vállalja megfizetni a fenti egyösszegű 50%-os kifizetést követő hónappal kezdődően. 
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Jelen egyezségi javaslat értelmében a hitelezői igényként bejelentett késedelmi kamatokon túl további 
késedelmi kamat megfizetését Kengyel Község Önkormányzata nem vállalja.  

 

Határozatról értesülnek: 

1. Kengyel Község Alpolgármestere 
2. Kengyel Község Jegyzője 
3. Pénzügyi Gondnok 
4. Gazdasági és Költségvetési Iroda 
5. NHSZ Szolnok Zrt. 

 

Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a Kengyel Községi Önkormányzat dr. Fekete Nórára vonatkozó 
hitelezői egyezségi javaslatát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

 
20/2020.(III.24.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Községi Önkormányzat hitelezői egyezségi javaslat elfogadásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi egyezségi javaslatot teszi a Peresített 
követelések megjelölésű hitelező (dr. Fekete Nóra) számára: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Hitelező bejelentett, s abból jogerősen 
megítélt teljes hitelezői igényének 100%-os kiegyenlítését, azaz 5.572.000,- Ft összegben, melyet az 
adósságrendezési eljárás befejezéséről szóló jogerős bírósági végzés közzétételétől számított 30 napon 
belül teljesít a Hitelező által megjelölt számlájára történő átutalással. A fennmaradó, még jogerősen el 
nem bírált  
436.045,- Ft összegű követelésére az Önkormányzat elkülönítetten fedezetet kezel, s a követelés jogerős 
elbírálásától számított 30 napon belül, vagy amennyiben ez hamarabb bekövetkezik, úgy az 
adósságrendezési eljárás befejezéséről szóló jogerős bírósági végzés közzétételétől számított 30 napon 
belül az elkülönített összegből a megítélt összeget teljesíti a Hitelező által megjelölt számlájára történő 
átutalással. 
 
Jelen egyezségi javaslat értelmében a fentieken túl további késedelmi kamat megfizetését Kengyel 
Község Önkormányzata nem vállalja. 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Kengyel Község Alpolgármestere 
2. Kengyel Község Jegyzője 
3. Pénzügyi Gondnok 
4. Gazdasági és Költségvetési Iroda 
5. dr. Fekete Nóra 

 
Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a Kengyel Községi Önkormányzat dr. Vincze Gyulára vonatkozó 
hitelezői egyezségi javaslatát. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

 
21/2020.(III.24.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Községi Önkormányzat hitelezői egyezségi javaslat elfogadásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi egyezségi javaslatot teszi a Szállítói 
követelések megjelölésű hitelező (dr. Vincze Gyula) számára: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Hitelező bejelentett hitelezői igényének 
100%-os kiegyenlítését, azaz 762.000,- Ft összegben, melyet az adósságrendezési eljárás befejezéséről 
szóló jogerős bírósági végzés közzétételétől számított 30 napon belül teljesít a Hitelező által megjelölt 
számlájára történő átutalással. 
 
Jelen egyezségi javaslat értelmében a fentieken túl további késedelmi kamat megfizetését Kengyel 
Község Önkormányzata nem vállalja. 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Kengyel Község Alpolgármestere 
2. Kengyel Község Jegyzője 
3. Pénzügyi Gondnok 
4. Gazdasági és Költségvetési Iroda 
5. dr. Vincze Gyula 

 
 

Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a Kengyel Községi Önkormányzat a Magyar Államkincstárra 
vonatkozó hitelezői egyezségi javaslatát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

 
22/2020.(III.24.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Községi Önkormányzat hitelezői egyezségi javaslat elfogadásáról 
  
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi egyezségi javaslatot teszi a 
Visszafizetendő támogatások megjelölésű hitelező (Magyar Államkincstár) számára: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Hitelező bejelentett hitelezői igényének 
100%-os kiegyenlítését, azaz 16.196,- Ft összegben, melyet az adósságrendezési eljárás befejezéséről 
szóló jogerős bírósági végzés közzétételétől számított 30 napon belül teljesít a Hitelező által megjelölt 
számlájára történő átutalással. 
 
Jelen egyezségi javaslat értelmében a fentieken túl további késedelmi kamat megfizetését Kengyel 
Község Önkormányzata nem vállalja. 
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Határozatról értesülnek: 

1. Kengyel Község Alpolgármestere 
2. Kengyel Község Jegyzője 
3. Pénzügyi Gondnok 
4. Gazdasági és Költségvetési Iroda 
5. Magyar Államkincstár 

 
 
Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a Kengyel Községi Önkormányzat a Tiszaföldvári Önkormányzat 
Tűzoltó Parancsnokságra vonatkozó hitelezői egyezségi javaslatát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
23/2020.(III.24.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Községi Önkormányzat hitelezői egyezségi javaslat elfogadásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi egyezségi javaslatot teszi az Nyújtott 
támogatások megjelölésű hitelező (Tiszaföldvári Önkormányzat Tűzoltó Parancsnokság) számára: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Hitelező bejelentett hitelezői igényének 
100%-os kiegyenlítését, azaz 1.350.000,- Ft összegben, melyet az adósságrendezési eljárás befejezéséről 
szóló jogerős bírósági végzés közzétételétől számított 30 napon belül teljesít a Hitelező által megjelölt 
számlájára történő átutalással.  
 
Jelen egyezségi javaslat értelmében a fentieken túl további késedelmi kamat megfizetését Kengyel 
Község Önkormányzata nem vállalja. 

 
Határozatról értesülnek: 

1. Kengyel Község Alpolgármestere 
2. Kengyel Község Jegyzője 
3. Pénzügyi Gondnok 
4. Gazdasági és Költségvetési Iroda 
5. Tiszaföldvári Önkormányzat Tűzoltó Parancsnoksága 

 

 
Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a Kengyel Községi Önkormányzat Reorganizációs Program 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
24/2020.(III.24.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Községi Önkormányzat Reorganizációs Program elfogadásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti Reorganizációs Programot 
elfogadja. 
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Határozatról értesülnek: 

1. Kengyel Község Alpolgármestere 
2. Kengyel Község Jegyzője 
3. Pénzügyi Gondnok 
4. Gazdasági és Költségvetési Iroda 

 
A 24/2020.(III. 24.) Kt. határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
III. NAPIREND: 

Kengyel község közbeszerzési tervének elfogadása /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy ez egy 
kötelező elem, amit el kell fogadnia az Önkormányzatnak. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja a Kengyel község közbeszerzési tervének 
elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
25/2020.(III.24.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról  

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kengyel Községi 
Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal e l f o g a d j a .  

 
Felelős:  Németh Lajos alpolgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
Erről értesül: 

1. Németh Lajos, alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 
A 25/2020.(III. 24.) Kt. határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
IV. NAPIREND: 

Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának meghatározásáról /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester  

Kozák Ferencné, óvodavezető 
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kozák Ferencné óvodavezető ismertette az előterjesztést szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az 
óvodai és bölcsődei beiratkozás ideje előtt 30 nappal a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni a kitűzött 
időpontot. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának 
meghatározásáról szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
 
26/2020.(III.24.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Az óvodai és minibölcsődei beiratkozás időszakának meghatározására 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján az 
óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontját 2020. április 28-29 napokban határozza meg. 

Felhívja az óvodavezető figyelmét, hogy a beiratkozás időpontjának közhíreléséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. április 1. 

Felelős: Kozák Ferencné óvodavezető 

Erről értesül: 

1. Dr. Bartók László  helyettesítő jegyző 
2. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde  
3. Irattár 

 

V. NAPIREND: 

Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola intézmény átszervezésével kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester  

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
szakmai alapdokumentumból törölni kell a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-
oktatása halmozottan fogyatékossági típust. 
 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola 
intézmény átszervezésével kapcsolatos döntést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

 
27/2020.(III.24.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Általános iskola intézmény átszervezésével kapcsolatos döntés 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy Kengyeli 
Kossuth Lajos Általános Iskolával kapcsolatosan hozzájárul ahhoz, hogy a szakmai 
alapdokumentumból kerüljön törlésre a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai 
nevelése-oktatása halmozottan fogyatékossági típus. 

 

Erről értesülnek: 

1. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
2. Németh Lajos alpolgármester 
3. Karcagi Tankerületi Központ 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6. 
4. Képviselő testület tagja helyben 
5. Irattár 
 

 
VI. NAPIREND: 

A Kengyel 02 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés kötéséről a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel 
/írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester  

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
megbeszéltek alapján készítette el a szolgáltató a bérleti szerződést. 
 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Varga Márta, képviselő tag kérdése: Le van rendezve a terület? 
 
Németh Lajos, alpolgármester válasza: Azt még egyeztetni kell. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel 
kötendő Kengyel 02 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződéskötésről szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
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28/2020.(III.24.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyel 02 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés kötéséről a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kengyel 
külterület 02 hrsz-ú, 250 m2 területű ingatlant a DIGI Távközlési és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 35.,) részére, távközlési 
állomás létesítése céljából bérbe adja a mellékelt bérleti szerződésben foglaltak szerint. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a bérleti szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2020. április 30. 
Felelős : Németh Lajos alpolgármester 
 
Erről értesülnek: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, 

Váci út 35.) 
4. Irattár 

 

A 28/2020.(III. 24.) Kt. határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
VII. NAPIREND: 

Étkezési szolgáltatási díj norma és rezsi árának megtárgyalásáról /írásban/ 
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
jelenlegi étkeztetési szolgáltató, a Castrogast Kft., aki mellékelt elterjesztés szerint kívánja emelni a 
normát. 
 
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag kérdése: Az iskolánál 720,50 Ft a térítési díj? 
 
Pozsa Sándorné, gazdaságvezető válasza: A szülők az iskolás gyermeke háromszori étkeztetéséért 450 
forintot fizet, a különbözetet az Önkormányzat fizeti. Természetesen ezt a gyerekétkeztetési normatívából 
finanszírozza az Önkormányzat. Április 1-től lép érvénybe ez a norma. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja a  szóló előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
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29/2020.(III.24.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Étkezési szolgáltatási díj norma és rezsi árával kapcsolatos döntés 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületet úgy határozott, hogy a Castrogast Kft. (5000 
Szolnok, Dr. Sebestény u. 4. 2/11.) által javasolt étkezési szolgáltatási díj norma és rezsi árát 2020. április 
1-től az alábbiak szerint elfogadja: 
 
 Nyersanyag ár         Rezsi költség                          Nettó ár 
 
Bölcsőde: Reggeli 35,60 Ft 53,30 Ft 88,90 Ft 
 Tízórai 30,40 Ft 45,50 Ft 75,90 Ft 
 Ebéd  134,60Ft 202,00 Ft 336,60 Ft 
 Uzsonna   28,20 Ft 42,40 Ft 70,60 Ft 
 228,80 Ft 343,20 Ft 572,00 Ft 
 
Óvoda: Tízórai 39,60 Ft 59,40 Ft 99,00 Ft 

 Ebéd 166,30 Ft 249,50 Ft 415,80 Ft 
 Uzsonna 22,90 Ft 34,30 Ft 57,20 Ft 
 228,80 Ft  343,20 Ft 572,00 Ft 

 
Iskola: Tízórai 57,60 Ft 86,50 Ft 144,10 Ft 

Ebéd 191,00 Ft 286,40 Ft 477,40 Ft 
Uzsonna 39,60 Ft 59,40 Ft 99,00 Ft 

 288,20 Ft 432,30 Ft 720,50 Ft 
 
Otthon Szociális étkezés 240,00 Ft 360,00 Ft 600,00 Ft 
 Bentlakásos 528,00 Ft 792,00 Ft 1320,00 Ft 
 (Ötszöri étkezés) 
 
 
 

 
Mivel több napirend nem hangzott el, Németh Lajos alpolgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti. 
 

K.m.f. 
 
 
 
Németh Lajos        Dr. Bartók László  
alpolgármester        helyettesítő jegyző 
 


