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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. augusztus 04-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez

91/2020.(VIII.04.) Kt. Hat.

A napirendi pontokra tett javaslatról

92/2020.(VIII.04.) Kt. Hat.

A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel
kapcsolatos árajánlatok kérése III.

93/2020.(VIII.04.) Kt. Hat.

Közétkeztetési feladatok szociális intézményben történő ellátásával
kapcsolatos döntés

94/2020.(VIII.04.) Kt. Hat.

a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde igazgatójának
illetményével kapcsolatos döntésről

95/2020.(VIII.04.) Kt. Hat.

Az Önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról szóló megbízási
szerződés megtárgyalásáról
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 04. napján, 16:00 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
Kovácsné Jancsovics Krisztina

az önkormányzat helyettesítő jegyzője
megbízott gazdaságvezető

Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző
Lakosság köréből: 1fő
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 javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján.
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval 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.
91/2020.(VIII.04.) Kt.
Határozat
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:
1. TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatos döntés
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
2.

Szociális étkeztetéssel kapcsolatos döntés
Előadó: Németh Lajos alpolgármester

3.

Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde igazgatójának illetményével kapcsolatos döntés
Előadó: Németh Lajos alpolgármester

4.

Az Önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról szóló megbízási szerződés megtárgyalásáról
Előadó: Németh Lajos alpolgármester

5.

Egyéb

I. NAPIREND:
TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatos döntés /írásban/
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester
(a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a TOP-1.2.1-16-JN-1-201700005 azonosító számú, „Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú projekt harmadik beruházására
vonatkozik a mellékelt határozati javaslat. Ebbe a körbe a műszaki cikkek kerültek.
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Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Árvai János, képviselő tag kérdése: Mi a helyzet a szélmalom vitorlájával és a tetővel?
Németh Lajos, alpolgármester válasza: A zsindely marad, de ami alatta volt fa szerkezet azt cserélni kellett. A vitorlatartó rúd
alatt elrepedt a tartógerenda, de az is ki lett cserélve. A projekt keretében szeptember végén várható a kúria épületének átadása.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.
92/2020.(VIII.04.) Kt.
Határozat
A TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005 azonosító számú projekttel kapcsolatos árajánlatok kérése III.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a TOP-1.2.1-16-JN-1-2017-00005
azonosító számú, „Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú projekt megvalósításához, a
Kengyel, Erdő utca 2. szám alatti 1471 hrsz-ú felújított kúriaépület berendezése (fotólabor eszközök, IT és konyhai
eszközök) beszerzésére vonatkozó ajánlattételre az alábbi gazdasági szervezeteket kéri fel:
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
2.) Yellow Brick Road Kft.
1163 Budapest Lillafüred u 42.
3.) POPULART PRODUKCIÓ Kft.
1078 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü8.
Határidő: 2020. augusztus 14.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Németh Lajos alpolgármester
Árajánlatra felkért cégek
Irattár

II. NAPIREND:
Szociális étkeztetéssel kapcsolatos döntés /írásban/
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester
(a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Kengyeli Egyesített
Szociális Intézménynél a közékeztetési feladatok ellátására vonatkozó szerződés lejárt. A kiküldött határozati javaslatban a
Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezetet javasolta a közétkeztetési feladat ellátására, de időközben problémák merültek fel
a normatíva miatt, mivel a gyermekétkeztetési feladatokat jelenleg a Zsani Cuki Kft. látja el 2021. június 30-ig, de adott
árajánlatot a szociális étkeztetésre is. Ezért javasolja, hogy a szociális intézményben is Ők végezzék el a közékeztetési
feladatokat 2020. augusztus 1-től 2021. június 30-ig. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a módosító javaslatot tárgyalja meg.
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

93/2020.(VIII.04.) Kt.
Határozat
Közétkeztetési feladatok szociális intézményben történő ellátásával kapcsolatos döntés
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2020. augusztus 1-től 2021. június
30-ig a Zsani Cuki Kft-vel (1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11., adószáma: 26176831-2-42)
szolgáltatóval vállalkozói szerződést köt a Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben történő közékeztetési
feladatok ellátására, a benyújtott árajánlatnak megfelelő szolgáltatási díjért.
A szolgáltatóval megkötött szerződést a Szociális Intézmény vezetőjének bevonásával az Önkormányzat
évente felülvizsgálja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Lajos alpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Németh Lajos alpolgármester
Zsani Cuki Kft. 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11.
Irattár

III. NAPIREND:
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde igazgatójának illetményével kapcsolatos döntés /írásban/
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Bartók László, helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Németh Lajos, alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot.

94/2020.(VIII.04.) Kt.
Határozat
a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde igazgatójának illetményével kapcsolatos döntésről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi LXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
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törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, fenntartói jogkörében, a következő
döntést hozta meg:
Kozák Ferencné (született: Nagy Judit, Szolnok, 1957.04.11., anyja neve: Gál Julianna) 5083 Kengyel,
Hunyadi út 16. szám alatti lakosnak, mint a kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde
igazgatójának vezetői illetményét, 2020. július 1-től, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 16. § (5a) bekezdés g) pontja alapján az
alábbiak szerint határozza meg:
NKT szerinti alapbesorolása pedagógus II.
Ágazati szakmai pótlék
Magasabb vezetői illetmény pótlék (mértéke 60 %)
Összesen:
azaz ötszázhuszonegyezer-hatszáznyolc forint.

374.535,- Ft
37.453,- Ft
109.620,- Ft
521.608,- Ft

Határidő: folyamatos
Felelős: Németh Lajos alpolgármester

IV. NAPIREND:
Az Önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról szóló megbízási szerződés megtárgyalásáról /írásban/
Előadó: Németh Lajos, alpolgármester
Németh Lajos, alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Dr. Boróczki Mihály ügyvéd
úr többször is segítet jogi ügyekben az Önkormányzatnak. Az Önkormányzatnak szükség lenne már egy folyamatos ügyvédi
képviseletre. Egyenlőre három hónapra javasolja megkötni a szerződést az Ügyvéd Úrral. Hétfői napokon tervezi, hogy
Kengyelre kijön.
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Németh Lajos, alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

95/2020.(VIII.04.) Kt.
Határozat
Az Önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról szóló megbízási szerződés megtárgyalásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szerződést kíván kötni Dr. Boróczki Mihály (5000
Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. II/231.) ügyvéddel az Önkormányzat jogi képviseletének
ellátására.
Felhatalmazza az alpolgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Németh Lajos alpolgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Dr. Boróczki Mihály 5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. II/231.
Irattár
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V. NAPIREND:
Egyéb
Árvai János, képviselő-tag: Mivel a Kengyel Községi Önkormányzat lesz a helyi Viziközmű-társulat jogutódja, ezért szeretné,
ha a következő Képviselő-testületi ülésen a jelenlegi Víziközmű-társulat elnöke beszámolna arról, hogy amióta átvette az
elnöksége azóta milyen tevékenységet folytatott a Viziközmű-társulatnál, milyen ügyeket intézet, történt-e bármilyen jogi
lépés.
Mivel több napirend nem hangzott el, Németh Lajos alpolgármester megköszöni a megjelenést az ülést berekeszti.
K.m.f.

Németh Lajos
alpolgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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