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T Á R G Y M U T A T Ó  

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2020. szeptember 22-én megtartott rendes NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

113/2020.(IX.22.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 

114/2020.(IX.22.) Kt. Hat. Két ülés közötti beszámolóról 

12/2020.(IX.23.) Önk. rend. Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

13/2020.(IX.23.) Önk. rend. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásáról 

115/2020.(IX.22.) Kt. Hat. 2019. évi háziorvosi tevékenységről 

116/2020.(IX.22.) Kt. Hat. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi munkájáról 

117/2020.(IX.22.) Kt. Hat. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény SZMSZ-ének és Szakmai Programjának 
módosításáról 

118/2020.(IX.22.) Kt. Hat. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2020-2021 évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

119/2020.(IX.22.) Kt. Hat. Kengyel Község Viziközmű-társulat elszámoló bizottságának tevékenységéről 

120/2020.(IX.22.) Kt. Hat. A Kengyel Községi Polgárőrség 2019. évi munkájáról 

121/2020.(IX.22.) Kt. Hat. A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról 

122/2020.(IX.22.) Kt. Hat. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi szakmai 
beszámolójáról 

123/2020.(IX.22.) Kt. Hat. A házi gyermekorvosi szolgálat 2019. évi működéséről 

124/2020.(IX.22.) Kt. Hat. A Kengyel Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálat 2019. évi működéséről 

125/2020.(IX.22.) Kt. Hat. A 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

126/2020.(IX.22.) Kt. Hat. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 
megtárgyalása 

127/2020.(IX.22.) Kt. Hat. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megtárgyalása 

128/2020.(IX.22.) Kt. Hat. Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közterület karbantartását 
szolgáló eszközbeszerzés” – MFP-KKE/2020 kódszámú pályázat megvalósítása 
során kis traktor beszerzésére árajánlatok kérésével 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. szeptember 22. 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, Varga Márta, Oravecz Mihály és Tóthné Rácz Zsuzsanna 
testületi tagok. 
 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Dr. Bartók László az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Kovácsné Jancsovics Krisztina  megbízott gazdaságvezető 
Dr. Feledi József II. számú körzet háziorvosa 
Szöllősi Krisztina a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője 
Bekker Gábor a Kengyel Község Viziközmű-társulat elnöke 
Müller Krisztián a Kengyel Község Polgárőrség elnöke 
Viski-Lator Elemér lelkész (később érkezett) 

 
 
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. 
 
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag: A Thököly út és Liliom út kereszteződésénél három szelektív 
hulladéklerakó edény tele van, illetve a környékére is helyeztek el hulladékot. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: A szélmalom vitorla minősíthetetlen fából készült, ami ránézésre is 
életveszélyes. Ennek felülvizsgálatát szorgalmazná, és meg se próbálják ezt a szerkezetet a helyére 
felrakni.  Nem szeretné, hogy ez a vitorla felkerüljön a malomra. Nem fogadja el a műszaki ellenőr 
megállapítását. Ha a műszaki ellenőr azt mondja erre a vitorla darabra, hogy használható, alkalmas akkor 
Ő mint felelős érdekképviselő, megbízó akkor véletlenül sem szeretné ilyen küllemmel, ilyen állapotban 
fent látni. 
 
Kaszonyi Mónika képviselő tag: Bagimajorban az átjárónál kellene valamit tenni, míg baleset nem 
történik, mióta megcsinálták az utat, az autók túl gyorsan hajtanak. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Kisebb fekvőrendőr elhelyezését és egy 30-as sebességkorlátozási tábla 
kihelyezését javasolná arra helyre. 
 
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag: A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t kellene megkeresni és egy 
gyalogátkelő hely kihelyezését kérelmezni. 
 
Interpellációs kérdésekre a válasz: 
Németh Lajos alpolgármester:  
- Kb. két hete kérte levélben az Önkormányzat, hogy mind a két helyen tele van a hulladéklerakó edény. 

Levél ismét formájában jelezni fogják.  
- A vitorlával kapcsolatban a vállalkozótól azt a választ kapta, hogy látta a Sisa Béla, műemlék-

védelemi munkatárs, aki elfogadja a vitorlákat. Illetve aki tud olyan 10 méteres fát, ami arra a helyre 
megfelelne, szívesen veszi. 

- Jelezte a vállalkozónak, hogy a szélmalom vitorlájával kapcsolatban vannak kifogásai az 
Önkormányzatnak. 

- A Bagimajori átkelővel kapcsolatban az Önkormányzat ír egy levelet a rendőrség és a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. részére. 

 
További kérdés és javaslat nem hangzott el. 
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Németh Lajos alpolgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a 
kiegészítéssel, hogy még hét napirendet tárgyaljon meg a Képviselő-testület, az alábbi sorendben: 
 
Nyílt ülés: 

1. Két ülés közötti tájékoztató 
2. Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása 
3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet 

megtárgyalása 
4. Beszámoló 2019. évi háziorvosi tevékenységről 
5. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi munkájáról 
6. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény SZMSZ-ének és Szakmai Programjának módosításával 

kapcsolatos döntés 
7. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2020-2021 évi munkatervével kapcsolatos döntés 
8. Tájékoztató Kengyel Község Viziközmű-társulat elszámoló bizottságának tevékenységéről 
9. Tájékoztató a Kengyel Községi Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről 
10. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2021. évi 

csatlakozással kapcsolatos döntés 
11. Tájékoztató a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről 
12. Beszámoló a házi gyermekorvosi szolgálat 2019. évi működéséről 
13. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi tevékenységéről 
14. Beszámoló a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
15. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának megtárgyalása 
16. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megtárgyalása 
17. Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közterület karbantartását szolgáló 

eszközbeszerzés” – MFP-KKE/2020 kódszámú pályázat megvalósítása során kis traktor 
beszerzésére árajánlatok kérésével kapcsolatos döntés 

18. Egyebek 
 

Zárt ülés: 

1. Dr. Rucz István részére díszsírhely adományozásával kapcsolatos döntés 
 

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
113/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
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. 
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N A P I R E N D E K: 
 
Nyílt ülés: 

1. Két ülés közötti tájékoztató 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

2. Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

Kovácsné Jancsovics Krisztina megbízott gazdaságvezető 

3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet 
megtárgyalása 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 

4. Beszámoló 2019. évi háziorvosi tevékenységről 
Előadó:  Dr. Feledi József háziorvos 

5. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi munkájáról 
Előadó:  Szöllősi Krisztina intézményvezető 

6. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény SZMSZ-ének és Szakmai Programjának módosításával 
kapcsolatos döntés 
Előadó:  Szöllősi Krisztina intézményvezető 

7. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2020-2021 évi munkatervével kapcsolatos döntés 
Előadó:  Szöllősi Krisztina intézményvezető 

8. Tájékoztató Kengyel Község Viziközmű-társulat elszámoló bizottságának tevékenységéről 
Előadó: Bekker Gábor elnök 

9. Tájékoztató a Kengyel Községi Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről 
Előadó:  Müller Krisztián elnök 

10. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2021. évi 
csatlakozással kapcsolatos döntés 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

11. Tájékoztató a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységérő 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

12. Beszámoló a házi gyermekorvosi szolgálat 2019. évi működéséről 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

13. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi tevékenységéről 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

14. Beszámoló a 2019. évi  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előadó:  Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 

15. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának megtárgyalása 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

16. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megtárgyalása 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

17. Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közterület karbantartását szolgáló 
eszközbeszerzés” – MFP-KKE/2020 kódszámú pályázat megvalósítása során kis traktor 
beszerzésére árajánlatok kérésével kapcsolatos döntés 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

18. Egyebek 
 

Zárt ülés: 
1. Dr. Rucz István részére díszsírhely adományozásával kapcsolatos döntés 

Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 



5 

Németh Lajos alpolgármester tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mai ülésen adják át a 
„Kengyel Községért” kitüntető díjat, de mivel Viski-Lator Elemér, lelkész úr jelezte késését, azt  
javasolja, hogy a díj átadásra akkor kerüljön sor, amikor megérkezik lelkész úr.  

 
 

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: 
 
2020.07.08. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

2020.07.14. Tárgyalás Tiszatenyő polgármesterével és gazdaságvezetőjével a szociális 
étkeztetésről 

2020. 07.15. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

2020.07.17. Tárgyalás Bordás Imre vállalkozóval a szociális étkeztetésről 

2020. 07.22. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

2020. 07.29. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

2020. 08.05. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

2020. 08.12. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

2020. 08.19. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

2020. 08.26. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

2020. 09.02. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

2020. 09.09. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

2020. 09.09. Részvétel a 4642 út ünnepélyes átadásán 

2020.09.09. Az új költségvetés intézményvezetői egyeztetése 

2020. 09.10. Szemle az idősek klubjánál Pálinkás István műszaki ellenőrrel, Bernáth Teréz 
műszaki ügyintézővel – hibalista készítése 

2020.09.16. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

2020. 09.17. Egyeztetés a vírushelyzetről az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények 
képviselőivel 

2020.09.18. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

2020.09.18. Részvétel a bagimajori kúriaépület első műszaki átadási kezdeményezésén 

2020.09.21. Videókonferencia a térségi polgármesterekkel 

 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 



6 

 
Németh Lajos alpolgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot. 
 
114/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Két ülés közötti beszámolóról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót 
e l f o g a d j a .  

 

II. NAPIREND: 

Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

Kovácsné Jancsovics Krisztina megbízott gazdaságvezető 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az 
intézményvezetői egyeztetés megtörtént. A kötelező elemeket tartalmazza. Az Önkormányzat működni 
tud. 
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága 
a Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta , a 
véleményét külön dokumentumban benyújtotta a Képviselő- testületnek és a rendeletet elfogadásra 
javasolja. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
Varga Márta képviselő tag: A talajterhelési díj beszedését el kell kezdeni . 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Talajterhelési díjat annak kell fizetnie, akinek lenne rá lehetősége, 
hogy csatlakozzon a csatornára, de mégse teszi meg, és a szennyvizet az emésztőbe vezeti el. Korábban 
kapott az Önkormányzat a TRV Zrt-től egy listát arról, hogy kik azok, akik nem csatlakoztak rá a 
csatornára, de ez a lista nem volt jó. Az Önkormányzat felkeresi a TRV Zrt-ét és megkéri a helyes, 
aktuális listát, hogy tudjanak lépni a talajterhelési díj beszedésében. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló rendelettervezetet. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az 
alábbi rendeletet. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2020.(IX.23.) önkormányzati rendelete 
 

Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
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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 Modellóvoda egységes óvoda bölcsőde 
2. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári 
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   867.629 eFt főösszeggel 
    Részleteiben: 
     

Önkormányzat működési támogatásai 323.307 e Ft 
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről  137.995 e Ft 
Működési bevételek 54.153 e Ft 
Közhatalmi bevételek  52.480 e Ft 
 Működési és Felhalmozási  Átvett 
pénzeszköz 102 e Ft0 
Felhalmozási bevételek  15.346 e Ft 
 Maradvány 284.246 e Ft 

 
Költségvetési kiadását    867.629 e Ft főösszeggel 

    Részleteiben: 
     

Személyi  juttatások 350.887 e Ft 

Járulékok, szociális hozzájárulási adó 59.414 e Ft 

Dologi  kiadások 211.364 e Ft  
Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.430 e Ft  
Támogatások 1.550 e Ft 
Felhalmozási kiadásai 215.644 e Ft 
Belföldi finanszírozás kiadásai 12.407 e FT 
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    Tartalék:         4.933 e Ft 
    Céltartalék                  0 e Ft 
    Egyenlegét             0  e Ft hiánnyal 
 
    Az intézmények finanszírozási bevételeit: 299.283 e Ft-ban 
    Az önkormányzat finanszírozási kiadásait: 299.283 e Ft-ban 

  állapítja meg. 
 
(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)   
számú melléklet alapján határozza meg. 
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten    5 . melléklet részletezi. 
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 4. melléklet alapján 
hagyja jóvá. 
 

  3. A költségvetés részletezése 
 

 5. §  (1) Kengyel Község Önkormányzata 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 képviselő-
testület fenntartja magának. 

 
 4. Engedélyezett álláshelyek alakulása 
 
6. §  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2020. évben engedélyezett létszámát  

2020. szeptember 1-jétől:  130 főben állapítja meg: 
1. Kengyeli Polgármesteri  hivatal :  12 fő 
2. Kengyeli Napsugár Modellóvoda: 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: 63,25 fő.  

 
5. A személyi kiadásokkal kapcsolatos rendelkezések: 
 

7. §  (1) A Képviselő-testület  a  közszolgálati tisztviselők illetmény alapját 2020. március 1-
től : 55.370 forintban állapítja meg.  
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 (2) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatott 
közalkalmazottakat éves szinten 60.000,- forint cafetéria juttatás illeti meg. 

 
 6. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
8. §  (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 
 
 (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  
  
 (3) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is 

fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint 
határozza meg: 

  a)  100 e Ft alatt a jegyző és a polgármester engedélyezi 
  b)  100 e Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi. 
 
 (4) A (4) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések 

adósonként számítandók. 
 

  (5)Folyószámla-hitel ( likvid hitel) igénybevételét szükség szerint engedélyezheti  a 
Képviselő-testület,   amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek 
függvényében történhet.   

 
 (6)A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális 

hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: 
a) A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére   

kötelezettség nem vállalható. 
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra 

többletkötelezettség nem vállalható. 
c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés 

nem történhet. 
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett 

pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók. 
e) Települési rendezvények tartására csak az önkormányzat előzetes engedélyével 

kerülhet sor, amelyre a rendezvény  részletes költségvetését is be kell nyújtani. 
f) Önkormányzat nevében kötendő valamennyi szerződés tervezetét a Képviselő-testület 

elé kell terjeszteni. 
g) A polgármester önállóan nem rendelhet munkákat, a beszállítókkal önállóan nem 

tárgyalhat. 
 

  7. Az előirányzatok módosítása 
 
9. §  (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.  
 (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben 

módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A 
polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a 
Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 

 (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

 (4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós 
kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel. 
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 (5) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi 
önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, 
azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.  

 (6) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester 
dönt, mely döntéséről a Képviselő-testületet a következő negyedéves előirányzat 
módosítással -  előterjesztésében- , a költségvetési rendelet egyidejű módosítására tett 
javaslattal tájékoztatja. 

 (7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosításáról a Képviselő-testület dönt. 

 (8) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül 
finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási 
szerződés alapján változhat. 

 
 8. A gazdálkodás szabályai 

 
10. § (1) Belső szabályzatban rögzíteni szükséges a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan 

a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi 
szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 

 (2) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezeti. 

 
 9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
 
11. §  (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 

keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért 
az önkormányzat esetében a jegyző felelős. 

 (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján 
gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző 
köteles gondoskodni. 

 
 III. FEJEZET 
 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
 10. Záró rendelkezések 
 
12. §   (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. 

év január 1. napjától kell alkalmazni. 
(2) A rendelet hatályba lépével egyidejűleg a 2/2020.(II.21.) Kengyel Község 
Önkormányzatának 2020. évi válság költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 
hatályát veszti. 

 
Kengyel, 2020. szeptember 22. 
 
 
 
 
 Németh Lajos Dr. Bartók László 
 alpolgármester helyettesítő jegyző 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 
 

Részletes indokolás 
Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

 
12/2020.(IX.23.) önkormányzati rendeletéhez 

 
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. szeptember 22. 
 
 
 
 Németh Lajos Dr. Bartók László 
 alpolgármester helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
 

12/2020.(IX.23.) önkormányzati rendeletéhez 
 

 
 
1./ A rendelet-tervezet 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-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 
3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet-tervezet minimális adminisztratív teher jelentkezik.  
4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak 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. szeptember 22. 
 
 
 Németh Lajos 
  alpolgármester 
 
A 12/2020.(IX.23.) önk. rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
 
III. NAPIREND: 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet 
megtárgyalása /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 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 a Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az 
alábbi rendeletet. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2020.(IX.23.) önkormányzati rendelete 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában és a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján biztosított jogkörében eljárva, valamint a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007 
(III.26.) Kormányrendeletben (továbbiakban Korm. Rend.) foglaltak alapján csatlakozva az Emberi 
Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) által kezdeményezésre kerülő Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz, a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatáról 
az alábbi rendeletet alkotja:  
 
I. Általános rendelkezések 
1 § (1) A rendelet célja, hogy a szellemi javakhoz való hozzáférésé egyenlő esélyének megteremtése 
érdekében Kengyel Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer keretén belül költségvetésének terhére támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű 
tanulók továbbtanulását felsőoktatási intézményekben, és ezzel segítséget nyújtson tanulmányik 
eredményes befejezéséhez. 
(2) A rendelet meghatározza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj (továbbiakban: 
ösztöndíj) feltételeit, az összeget és igénylésének eljárásrendjét.  
 
 
2§ (1) Az Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében, 
az Önkormányzat költségvetése terhére ösztöndíj támogatásban részesíti az Önkormányzat területén 
bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű , felsőoktatási intézményben („ A „ típus) 
és a felsőfokú tanulmányokat kezdeni kívánó ( „ B „ típus ) nappali tagozaton tanuló hallgatókat , akik a 
pályázati kiírásban és e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek. 
 
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Korm.Rend.  , a Minisztérium évenként kiadott 
utasításai, különösen a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer támogatásról 
szóló „Általános Szerződési Feltételek” című leirata, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a 
továbbiakban: Támogatáskezelő) közleményei az irányadók. 
 
 
3. § Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet: 
a) aki a pályázatban előírt feltételeknek megfelel, 
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 % - át, és 
c) aki az Önkormányzathoz a pályázatát határidőre benyújtotta, és a pályázat nem minősül formai 
hibásnak. 
 
 
4 § (1) Amennyiben a hallgató háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 280 % - át az ösztöndíj havi összege 4 000 ,- forint. 
(2) Amennyiben a hallgató háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 280 %- át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %- át az ösztöndíj havi összege 3.000,- forint. 
(3) Az ösztöndíj havi összege 5.000,- forint, amennyiben a hallgató háztartásában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 % - át és a 
pályázó a rendelet 2. mellékletében meghatározott feltételek közül legalább egy feltételnek megfelel. 
(4) Az ösztöndíj összege „A” és „B” típusú pályázat esetén azonos. 
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II. Eljárási szabályok 
 
5 § (1) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete évente dönt a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról. 
(2) A Kengyel Községi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) – a sikeres csatlakozást követően 
– köteles gondoskodni a pályázati kiírás megfelelő időben történő közzétételéről. 
 (3) Az „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerése érdekében a Hivatal – azonos időben – pályázatot köteles 
közzétenni, amelynek tartalmaznia kell a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott szempontokat. 
 
6 § (1) A pályázatot benyújtani kizárólag az adott évi pályázati rendszer Általános Szerződési 
Feltételeiben meghatározottak szerint az EPER-Bursa rendszerben rögzített, véglegesített és onnan 
kinyomtatott pályázati űrlappal lehet. 
(2) A pályázatot a Hivatalnál kell benyújtani. 
(3) A pályázó az ösztöndíj elnyerése iránt az (1) bekezdés szerinti űrlapon a pályázati kiírásban előírt 
határidőig nyújthatja be a pályázatát, amelyhez csatolnia kell a rendelet 1. és 2. mellékletében megjelölt 
igazolásokat, nyilatkozatokat. 
(4) A pályázatok benyújtásának és elbírálásának határideje az adott évi pályázati rendszer Általános 
Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint kerül kiírásra. 
(5) A pályázat csak a jelen rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. 
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.  
 
7 § (1) A pályázat mellékleteként csatolni kell:  
a) az EPER-Bursa rendszerben rögzített, véglegesített és onnan kinyomtatott pályázati űrlapot aláírva; 
b) A pályázó lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal Járási Hivatala által kiadott a pályázó lakcíméről 
szóló hatósági bizonyítványt ; 
c) az „A” típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény eredeti igazolását arról, hogy a pályázó a 
pályázati kiírásban felsorolt képzési formák valamelyikében részt vesz; 
d) a pályázó rászorultságának igazolására köteles becsatolni saját és a vele egy háztartásban élők 
jövedelmi körülményeikre vonatkozó, a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatot, illetve azokat 
igazoló (2) bekezdés szerinti dokumentumokat; 
d) a pályázóval közös háztartásban élő 16. életévét betöltött gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyáról 
szóló igazolást; 
e)  egy lakcímen, egy háztartásban élőkről szóló igazolást. 
(2) A pályázó és vele egy háztartásban élő jövedelmi viszonyainak igazolásához csatolni kell a 
vizsgálandó időszakról: 
a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolást (amennyiben a 
vizsgálandó időszakban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre 
került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni); 
b) munkaviszony hiányában kapott egyéb ellátás esetén az ellátást megállapító hatóság által kiállított 
igazolást; 
c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a folyósító szerv által a tárgyév elején megküldött 
elszámolási lapot, vagy vizsgálandó időszakban kifizetett ellátásokat igazoló szelvényt és a nyugdíjas 
igazolvány fénymásolatát; 
d) családtámogatási ellátások esetén a folyósított ellátást igazoló szelvényt vagy a kifizető szerv 
igazolását; 
e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatát , és az állami adóhatóság által 
kiállított jövedelemről szóló igazolást, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolást; 
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság igazolását , továbbá az adóbevallással 
nem lezárt időszakra vonatkozó nettó jövedelemről szóló könyvelői igazolást havi bontásban, vagy 
amennyiben könyvelői igazolás beszerzésére jogszabály alapján nem kötelezhető, az érintett nyilatkozatát 
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g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló iratot és a szülők közötti egyezséget tartalmazó 
közokiratot, vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, állam által megelőlegezett 
gyermektartásdíj esetén a gyámhatóság határozatát; 
h) ösztöndíjról szóló igazolást; 
i) a foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a támogatást igénylő személy és a vele egy háztartásban 
élő regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül; 
j) a Kormányhivatal illetékes Járási Hivatala által nyújtott aktív korúak ellátása, ápolási díj, időskorúak 
járadékáról szóló igazolást; 
k) az a) –j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolást. 
(3) Amennyiben (2) bekezdés d), g), és h), pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek 
átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható. 
 
8 § (1) A pályázókat Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete bírálja el. 
(2) A Képviselő – testület határozatban dönt a támogatásban részesülők köréről, és a támogatás 
mértékéről. 
(3) A Képviselő – testület határozatban dönt a támogatási kérelmek elutasításáról, melyet indokolni 
köteles. 
(4) A Hivatal a pályázati felhívásban közzétett időpontig az EPER-Bursa rendszerében érkezteti, 
ellenőrzi, és az elbírálást követően a bírálati döntést a rendszerben rögzíti. 
(5) A Képviselő – testület a Hivatal hirdetőtábláján, honlapján és a helyben szokásos egyéb módon 
nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa 
nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER – Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesíti a 
pályázókat döntéséről, valamint döntésének indokolásáról. 
 
III. Az ösztöndíjra jogosultság  
 
9 § (1) E rendeletben foglaltak vizsgálata során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) szabályozott fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni. 
(2) Jövedelemszámítás vonatkozásában a Korm. rend.- ben nem szabályozottak esetén a Szt.- ben 
megfogalmazottak az irányadóak. 
 
10 § (1) A szociális rászorultság megállapításához a Hivatal köteles vizsgálni a pályázó, illetve a vele 
közös háztartásban élők jövedelmi viszonyait. 
(2) A pályázónak a 8.§ (3) bekezdés szerinti ösztöndíj összegének megállapításához a rendelet 3. 
melléklete szerint okmányokat is csatolnia kell. 
 
11 § (1) A Képviselő – testület határozattal megszünteti annak a hallgatónak az ösztöndíj támogatását, 
akinek kengyeli lakóhelye a döntést követően megszűnik. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a határozat keltét magában foglaló tanulmányi félév 
utolsó napja. 
 
12 § (1) A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát a Hivatal évente egyszer köteles 
felülvizsgálni. 
(2) A megítélt ösztöndíj folyósítását Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete határozattal 
megszünteti, ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat során megállapítja, hogy az ösztöndíjas 
jogosultsági feltételei már nem állnak fenn. 
(3) Amennyiben az ösztöndíjas az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat során a Hivatal által kért 
igazolásokat nem csatolja be, vagy a Hivatallal a felülvizsgálat során bármely módon nem működik 
együtt, a megítélt ösztöndíj folyósítását Képviselő – testület határozattal megszünteti. 
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a határozat keltét magában foglaló tanulmányi 
félév utolsó napja. 
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(5) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat esetén az „A” típusú pályázatokra vonatkozó határidőket kell 
megfelelően alkalmazni azzal, hogy a felülvizsgálat megegyezik a tárgyévi pályázati fordulóban 
szabályozott és alkalmazott móddal. 
 
13. § A Hivatal a 11.§ (1) bekezdése és a 12. § (2)-(3) bekezdése szerinti határozatát annak keltét követő 
5 munkanapon megküldi a Támogatáskezelőnek. 
14. § A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pénzügyi fedezete évente az 
Önkormányzat éves költségvetésének az  „A szociális kiadások” előirányzatában kerül meghatározásra. 
 
IV. Záró rendelkezések 
15. § (1) E rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő és a hatályba lépést követő ügyekben is alkalmazni kell.  
 
Kengyel, 2020. szeptember 22. 
 
 
 
 Németh Lajos  Dr. Bartók László  
 alpolgármester                                                                      helyettesítő jegyző  
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INDOKOLÁS 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2020.(IX.23.) önkormányzati rendeletéhez 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásáról 

 
1.§-hoz 

Az 1. § rendelkezik a rendelet céljáról 
2.§-hoz 

A 2.§ rendelkezik hatályáról mely Kengyel község közigazgatási területe. 
3.§-hoz 

Az ösztöndíjban részesülők körét szabályozza  
4.§-hoz 

A jogosultsági jövedelemhatárokat és a támogatási összegeket  
5.§-hoz 

A Kengyel Községi Önkormányzat Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozását és a 
pályázat közzétételét szabályozza.  

6.§-hoz 
A pályázat benyújtásának módját tartalmazza.  

7.§-hoz 
A csatolandó mellékletekről rendelkezik.  

8.§ -hoz 
Az elbírálás módját szabályozza  

9.§ -hoz 
Az ide vonatkozó jogszabályokat tartalmazza  

10.§ -hoz 
A szociális rászorultság megállapításához szükséges csatolandó mellékletekről rendelkezik 

11.§ -hoz 
A ösztöndíj megszüntetésére vonatkozó szabályok 

12.§ -hoz 
Az ösztöndíj felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 

13.§ -hoz 
A döntés továbbítását szabályozza 

14.§ -hoz 
Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét tartalmazza 

15.§ -hoz 
A rendelet kihirdetését és hatályba lépését szabályozza 
 
 
Kengyel, 2020. szeptember 22. 
 
 
 
 Németh Lajos Dr. Bartók László 
 alpolgármester helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

13/2020. (IX.23.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásáról 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 
 

I.       Várható társadalmi hatások 
         A javaslatnak közvetlen pozitív társadalmi hatása várható. 

 
II.     Várható gazdasági, költségvetési hatások 
         A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget 

befolyásoló hatással nem bír. 
 
III.    Várható környezeti hatások 

         A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 

IV.    Várható egészségügyi következmények 
         A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek. 

 
V.     Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
         A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 

VI.    A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 

         A rendelet megalkotására az egységes elbírálás miatt volt szükség. 
 
VII.  A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
         A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség 

nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé. 
 
 
 

Kengyel, 2020. szeptember 22. 
 
 
 

Németh Lajos 
alpolgármester 

 
IV. NAPIREND: 

Beszámoló 2019. évi háziorvosi tevékenységről /írásban/ 
Előadó:  Dr. Feledi József háziorvos 
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Feledi József háziorvos ismertette a beszámolót. 
 
 
Németh Lajos alpolgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 



19 

 
Hozzászólások és kérdések: 
Varga Márta képviselő tag Doktor úrnak elmondja, hogy sajnos más ígéretét nekik kell tovább vinni. 
Amit a minimum feltétel megkövetel, azt át fogják nézni, amint az Önkormányzat helyzete rendeződik ,és 
az elkövetkezendőkben ezeket biztosítani fogják. 
 
Dr. Feledi József háziorvos: Sok minden nem volt meg az átadáskor. Amit kellett, ők beszereztek, mert 
azt a tájékoztatást kapták, hogy nincs pénze az Önkormányzatnak. Most a rendelőnél a készenléti táska 
volt a hiánycikk, amit megkaptak az Önkormányzattól, de szinte nem volt benne semmi, azt felszerelték 
és most jelenleg minden van már benne. Tulajdonképpen ma már az alapdolgokból szinte minden meg 
van, igaz nagy részét saját költségén saját maga vásárolta meg. Azt a programot, amivel most jelenleg 
dolgoznak az önkormányzattól kapták, amely pályázat keretén belül lett beszerezve. A II. számú 
háziorvosi körzet eddigi ápolója nyugdíjba ment, helyére egy fiatal ápolónőt vett fel. Kérésre 
megváltoztatták a rendelési időt, kedd és csütörtökön este 6 óráig rendel. 
 
Németh Lajos alpolgármester úr kéri a háziorvost, hogy tájékoztassa a testület tagjait a helyi vérvételi 
lehetőséggel kapcsolatban.  
 
Dr. Feledi József háziorvos: Megérti a kengyelieknek azt a kérését, hogy valahogy oldják meg a helyben 
történő vérvételt. A jelenleg kialakult helyzetben a helyileg történő vérvétel kialakítása nem aktuális, de 
ehhez kellene egy szakasszisztens, akinek van megfelelő rutinja. Illetve erről az igényről egyeztetni 
kellene az I. számú körzet orvosaival is.  
 
Árvai János képviselő kérdése: Olvasta a beszámolóban, hogy a kérések között van a klimatizáció. 
Honnan hiányzik klíma? 
 
Dr. Feledi József háziorvos: A rendelő legmelegebb része a védőnői helyiség és a gyermekorvosi 
helyiség, valamint a felnőtt váró. 
 
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
Németh Lajos alpolgármester úr elmondja, hogy próbálnak segíteni. 
 
Ezután alpolgármester úr szavazásra bocsátja a 2019. évi háziorvosi tevékenységről szóló beszámolót. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
115/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
2019. évi háziorvosi tevékenységről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. számú felnőtt háziorvosi körzet 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 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 

 
 
 
Viski-Lator Elemér lelkész úr megérkezett. 
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Alpolgármester úr javasolja, hogy mivel vendégük megérkezett adják át a kitüntető díjat. 
 
Németh Lajos alpolgármester úr szeretettel köszönti Viski-Lator Elemér tiszteletes urat. Elmondja, hogy a 
falunapon szokták átadni a „Kengyel Községért” kitüntető díjakat, de mivel ebben az évben 
elmaradt, a kialakult járvány helyzet miatt is, így a mai ülésen kerül sor ennek átadására. 
 
Németh Lajos alpolgármester úr elmondja, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
107/2020.(VIII.27.) Kt. határozatában Viski-Lator Elemér részére a „Kengyel Községért” kitüntetés arany 
fokozatát adományozta. 
Viski-Lator Elemér református lelkész közel 25 éven át tevékenykedett Kengyelen. 2020. július 12-én 
tartotta utolsó istentiszteletét templomunkban. Szolgálatának felmondása mellett egészségi állapota miatt 
döntött. Így a lelkipásztor életében lezárult egy 25 évnyi időt átfogó szakasz, amely alatt hűséggel, olykor 
nehézségek között végezte szolgálatát a kengyeli gyülekezet javára és épülésére. A vasárnaponkénti 
rendszeres istentiszteletek mellett végzett egyéb folyamatos tevékenységének gyümölcsei a református 
közösség javát szolgálják a mai napig is. 
Először a templomunk megújult épületét említhetjük meg. Nagy erőfeszítések árán jutott el a mai 
állapotába, és lett településünk egyik büszkesége. Tiszteletes úr kitartásának és a segítőinek köszönhetően 
először belülről sikerült komfortosabbá tenni a gyülekezet számára. Most pedig külsejében is megújulva 
várja a vasárnapi istentiszteletre igyekvőket, illetve hirdeti a későbbiekben is az ő maradandó érdemeit a 
református közösség és Kengyel életében. 
Viski Lator Elemér lakhelye nem Kengyel, a kezdetektől fogva mégis részesévé vált a falu életének. Ha 
felkértük, részt vett minden jelentősebb rendezvényünkön, így a falunapokon, az ünnepségeken, az átadó 
ceremóniákon.  
Számtalanszor hívott ő is bennünket a templomába, és mi szívesen követtük, hiszen így betekintést 
nyerhettünk a gyülekezet szerteágazó tevékenységébe. 
És voltak közös rendezvényeink is, ahol együtt próbáltuk Kengyel közösségét építeni. Emlékezetesek 
azok a napok, amikor hol a gyerekeket, hol a családokat igyekeztünk összekovácsolni , és utána egy 
közös ebédnél jóízűeket beszélgettünk. 
Az eltelt 25 év alatt általa és a bevont segítő kezeknek köszönhetően a következő fontosabb 
megvalósítások történtek meg:  

- Kapcsolattartás a hollandiai testvér gyülekezettel. 
- A templom vizesblokkjának kialakítása, a gáz bevezetése, a gyülekezeti terem kialakítása, fűtése, 

toronyablakot csináltatása. 
- 2013. 08. 22. Harang javítatása. 
- A templombelső mennyezetén megjelenő erőteljes repedezések megszüntetése. Gávai Zsolt 

vállalkozó végezte a munkálatokat, már 2013. szeptember 1-től. 
- Ereszcsatorna tisztítása, javítása, melyet Gödér György végzett. 
- 2013. szeptember 13-15-én a falunapon egy asztali standdal vettek részt, templomról szőtt 

képeket, fényképeket a templom belsejéről, egyházi kiadványokat, énekeskönyveket árultak. 
- 2013. október 27-én a Kengyeli Református Templom felszentelésének 70. évfordulója, ünnepi 

Istentisztelet. 
- 2014-ben folytatódott a belső felújítás, a falak kijavítása, kifestése, a padok lerövidítése és újra 

festése, a templombelső teljes aljzatának kialakítása, szőnyegvásárlás, toronylépcső javítása, 
bejárati ajtó javítása, festése. 

- 2014-ben rácsatlakoztak a szennyvízcsatornára. 
- 2018-ban a harangtorony felújítása adományból és önerőből. 
- 2018-ban a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak rajzkiállítása és a rajzok díjazása. 
- 2019-ben a harang átalakítása, a harangozás mágneses kapcsolással lentről történik. 
- 2019-ben a templomtest felújítása, villámhárító cseréje az egész tetőfelületen, vakolati hibák 

kijavítása, ablakkeret festése, teljes külső falfelület festése. 
- 2019. október Hálaadó Istentisztelet a felújított templomért. 
- 2020. február 17-én kérelem a Püspök Úrhoz a templomhajó tetőszerkezetének felújításához 

szükséges pénzösszegért. 
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- 2020. június 4-én a 100 éve történt Trianoni békediktátumról közös megemlékezés a település 
vezetésével 

- Kezdetektől végezte a református hitoktatást a Kengyeli Kossuth Lajos Általános iskolában. 
 
 
Németh Lajos alpolgármester átadja a Kengyel Községért” kitüntető díjat Viski-Lator Elemér lelkész 
úrnak, melyhez szívből gratulál. 
 
Viski-Lator Elemér tiszteletes úr elmondja, hogy hálás szívvel köszöni a kitüntetést. Hálájának és 
köszönetének jeléül a szent írás 34 zsoltár 1:9 versét felolvassa: 

„Dávidé, 
Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van! 
Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek. 
Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét! 
Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. 
A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul. 
Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. 
Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket. 
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.” 

(Ámen) 
 
Lelkész úr az elmúlt 25 évre pár mondatban visszatekint. Elmondja, hogy az utolsó 14 és fél évet úgy 
töltötte el Kengyelen, hogy isten dicsőségére fizetés nélkül végezte a lelkipásztori szolgálatot. Semmit 
nem vesztett, mivel a jóisten mindent megadott neki. „Szívemben marad Kengyel, nem szakadunk el 
egymástól, lélektől-lélekig, szívtől szívig. Isten áldását kívánom valamennyiükre, családjukra és a további 
szolgálatra.” 
 

V. NAPIREND: 

Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi munkájáról /írásban/ 
Előadó:   Szöllősi Krisztina intézményvezető  
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Szöllősi Krisztina intézményvezető ismertette az írásos beszámolót, szóbeli kiegészítésként elmondja, 
hogy nehéz körülmények között van az intézmény, ami azt jelenti, hogy a személyi feltételek nagyjából 
megvannak, de még mindig vannak bizonyos hiányosságok. 2019. óta kerestek a családsegítőbe 
családgondozót, az idén májusban sikerült találni egy szakképzett személyt. A nagy probléma inkább az 
intézmény elavultsága. Éveken keresztül nem lett felújításra költve, ami sok hiányosságot is okoz. 
Igyekszik adományból, amit csak lehet kilobbizni. Például most sikerült a kerítést lefesteni, egy helyi 
gazda vette meg az anyagot és az önkormányzat dolgozói végezték el a festést. Időközben sikerült az 
ebédlőt leburkolni, illetve kifesteni. De még mindig felújításra szorul az épület, vannak problémák, a 
legnagyobb gond az intézményben az áram vezetékelése, ami anyagilag is és kivitelezés szempontjából is 
nagy probléma. A Covid vírus az intézményt is érintette, mivel elhalálozás után sokáig nem vehettek fel 
újabb lakót. Most már úgy vehetnek fel ellátottat, hogy Covid tesztet kell készíttetni. Az új beköltözőnek 
nem kell anyagilag finanszírozni a Covid tesztjét, ezt törvényileg lett szabályozva, de finanszírozni kell 
annak, aki különböző szakkezeléseken vesz részt, és van ilyen ellátottjuk, ez sajnos növeli az intézmény 
költségét és ezek nem előre tervezet kiadások. A szabadságolás és a helyettesítés is probléma a Szociális 
Intézményben. Nagyon sok segítséget kapott, amit nagyon szépen köszön. Működik a falugondnoki 
ellátás, jelenleg 65 házi gondozott van, 5 gondozónő látja el ezt a feladatot. Az étkeztetésnél szolgáltató 
változás történt, sajnos vannak ebben az ügyben problémák. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés és hozzászólás: 
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag: Az iskola is panaszkodik az étkeztetésre. 
 
Németh Lajos alpolgármester Szociális Intézmény vezetőjével, az óvoda vezetőjével, az iskolai konyhán 
dolgozókkal és a vállalkozóval kellene közösen megbeszélni az étkeztetéssel kapcsolatos problémákat. A 
hétre megszervezi ezt a találkozót. 
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További kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
2019. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
116/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi munkájáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
2019. évi munkájáról készült beszámolót 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 
 
 
 

VI. NAPIREND: 

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény SZMSZ-ének és Szakmai Programjának módosításával 
kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

Szöllősi Krisztina intézményvezető  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szöllősi Krisztina intézményvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
dokumentumok aktualizálása szükségessé vált. 
 
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. 

 
117/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény SZMSZ-ének és Szakmai Programjának módosításáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített Szociális 
Intézmény SZMSZ-ét és Szakmai Programját a melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja. 

Felelős:  Németh Lajos alpolgármester 
Szöllősi Krisztina intézményvezető 

 
Határidő:  azonnal 
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Erről értesül: 

1.Németh Lajos alpolgármester 
2.Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3.Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
4.Irattár 
 
 

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény SZMSZ-e és Szakmai Programja a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
VII. NAPIREND: 

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2020-2021 évi munkatervével kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

Szöllősi Krisztina intézményvezető  
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szöllősi Krisztina intézményvezető 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
118/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2020-2021 évi munkatervének jóváhagyásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített Szociális 
Intézmény 2020-2021 évi munkatervét a melléklet szerinti részletezettséggel 
e l f o g a d j a .  

Felelős:  Németh Lajos alpolgármester 
Szöllősi Krisztina intézményvezető 
 

Határidő:  azonnal 
 

Erről értesül: 

1.Németh Lajos alpolgármester 
2.Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3.Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
4.Irattár 

 

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2020-2021 évi munkaterve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

VIII. NAPIREND: 

Tájékoztató Kengyel Község Viziközmű-társulat elszámoló bizottságának tevékenységéről /írásban/ 
Előadó:  Bekker Gábor elnök 
(a tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 



24 

Bekker Gábor elnök ismertette a tájékoztatót, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: 
Kaszonyi Mónika testületi tag kérdése: A régi elnök leadta már a házipénztárt? 
 
Bekker Gábor elnök válasza: Nem. 
 
Kaszonyi Mónika testületi tag kérdése: Miért nem lett feljelentve? 
 
Bekker Gábor elnök válasza:  A feljelentés megtörtént, de azóta nem történt semmi. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag hozzászólás: A feljelentés egy olyan időszakról fogalmazódott meg, ami a 
volt elnök büntető ügyének lezárása után keletkezett. 
 
Bekker Gábor elnök: A volt elnök az évek során 7.620.000 ft-ot vett fel, ami elszámolható volt azt 
figyelembe vették, de 3.172.110 Ft nem volt elszámolható. Igaz ,számla volt, de nem volt hozzá se 
teljesítésigazolás, se szerződés, se iktatott anyag. 
Kellene hozni egy határozatot a Képviselő-testületnek, hogy a Viziközmű-társulat megszűnhessen, vagyis 
egy engedményezést a Viziközmű-társulat részéről, hogy az összes követelést az Önkormányzat átvegye. 
Vannak tartozásai a társulatnak, amit nem tud kifizetni ezt is át kellene vállalnia az Önkormányzatnak, 
behajtás függvényében az Önkormányzat ki tudná fizetni.  
 
Oravecz Mihály képviselő kérdése: Miből tudná ezeket az összegeket az Önkormányzat költségvetése 
kigazdálkodni? 
 
Bekker Gábor elnök: Ebben vannak behajtandó összegek. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Javasolja, hogy az engedményezésbe egy ügyvédet is vonjon be a 
Képviselő-testület, mivel közokiratot kell készíteni. Megfelelően át kell nézni ezt az ügyet. 
 
A Képviselő-testület az engedményezéshez egyenlőre nem járul hozzá, de egyetért abban, hogy ügyvéd 
bevonásával kellően át kell tekinteni ezt az ügyet. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
119/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Kengyel Község Viziközmű-társulat elszámoló bizottságának tevékenységéről 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel Község Viziközmű-társulat 
Elszámoló Bizottságának eddigi tevékenységéről szóló tájékoztatót jóváhagyja. 
 
Felelős:  Németh Lajos alpolgármester 

Bekker Gábor elnök 
Határidő:  azonnal 
 
Erről értesül: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 
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IX. NAPIREND: 

Tájékoztató a Kengyel Községi Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről /írásban/ 
Előadó:  Müller Krisztián elnök 
(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Müller Krisztián elnök ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az 
egyesületnek jelenleg egy kis helyisége van, szeretne kérni egy nagyobb helyiséget ahová pakolni is 
tudnak. Sikerült a nyáron három ifjú polgárőrt egy hétre a gyenesdiási táborba elküldeni a Megyei 
Polgárőrég jóvoltából. Technikailag fejlődik a Polgárőrség.  Az egyesület kapott egy motort. Próbálnak 
segíteni mindenkinek, akik felkérik Őket. A kinti fóliasátras részt rendszeresen figyelik, de oda egy 
kamerarendszert kellene kiépíteni a szivattyúk, az eszközök, a sátrak véget. 
 
Kovácsné Jancsovics Krisztina megbízott gazdaságvezető elmondja, hogy a Kengyel, Áchim út 1/a szám 
alatti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan jelenleg üres. 
 
A testületi tagok egyetértenek, hogy a Kengyel, Áchim út 1/a szám alatti önkormányzati ingatlant 
ingyenes használatba vegye a Kengyel Községi Polgárőrség, valamint a rezsi költséget az Önkormányzat 
vállalja magára. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, amennyiben a Polgárőrségnek megfelel az ingatlan, 
előkészíti a szerződést. 
 
Müller Krisztián elnök elmondja, hogy megfelelő lenne az ingatlan, és köszöni a segítséget. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: 
Árvai János testületi tag kérdése: Lenne rá lehetőség, hogy a Polgárőrséget üzemanyag támogatással 
segítse az Önkormányzat? 
 
Kovácsné Jancsovics Krisztina megbízott gazdaságvezető válasza: Átnézik a lehetőségeket és 
megpróbálnak segíteni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a beszámolót. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
120/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyel Községi Polgárőrség 2019. évi munkájáról 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel Községi Polgárőrség 
2019. évi munkájáról szóló beszámolót 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 
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X. NAPIREND: 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2021. évi 
csatlakozással kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Németh Lajos alpolgármester 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

 
121/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete -  az  51/2007.(III.26.) Korm. rend. 18.§ (4) 
bek. biztosított jogkörében eljárva – csatlakozik  a Bursa Hungarica   Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához, amelynek keretében a következő feladatokat kell   
elvégezni. 
 

          1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
               2021. évi fordulójához való csatlakozási szándéknyilatkozatot 

                      el kell juttatni a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
    1381 Budapest, Pf. 1418. címre.  

         
               Határidő: 2020. október 1. 
 
          2./ El kell készíteni a pályázati kiírást – az oktatási miniszter által 
               kiadott részletes  feltételnek megfelelően, amelyeket az 
               önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon 
               közhírelni kell. 

 
               Határidő: 2020. október 5. 
               Felelős:  Alpolgármester 
 

3./ Az Önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett 
pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.  

 
                Határidő: 2020. december 4. 
                Felelős: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

Erről értesül: 
1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1418. 
4. Irattár 
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XI. NAPIREND: 

Tájékoztató a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről 
/írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Németh Lajos alpolgármester elmondja, hogy a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság a 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megküldte, melyet a Képviselő-testületi tagok időben 
megkaptak. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a beszámolót. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 

 
122/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi szakmai beszámolójáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről készült szakmai beszámolót  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. Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
4. Irattár 

 
XII. NAPIREND: 

Beszámoló a házi gyermekorvosi szolgálat 2019. évi működéséről /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Németh Lajos alpolgármester elmondja, hogy a Kengyel Község házi gyermekorvosi szolgálat a 2019. évi 
működéséről szóló beszámolóját megküldte, melyet a Képviselő-testületi tagok időben megkaptak. 
 
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. 
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123/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A házi gyermekorvosi szolgálat 2019. évi működéséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi gyermekorvosi szolgálat 2019. 
évi működéséről szóló beszámolóját 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 
 

XIII. NAPIREND: 

Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi tevékenységéről /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Németh Lajos alpolgármester elmondja, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálat 2019. 
éves beszámolóját megküldte, melyet a Képviselő-testületi tagok időben megkaptak. A fogorvostól is 
kérte az Önkormányzat a tevékenységéről szóló beszámolóját, de nem küldte meg. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a beszámolót. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
124/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A Kengyel Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálat 2019. évi működéséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel Községi Önkormányzat 
Védőnői Szolgálat 2019. évi működéséről szóló beszámolóját 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 
 

 
XIV. NAPIREND: 

Beszámoló a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
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(a beszámoló 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 a beszámolót. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
125/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló 2019. évi beszámolót  e l f o g a d j a .  

 
XV. NAPIREND: 

Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának megtárgyalása /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oravecz Mihály a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke megkéri Németh Lajos 
igazgató urat, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy törvényi 
rendelkezés szerint 2020. november 1-től a kultúra területén dolgozó közalkalmazottak átkerülnek a 
Munka törvénykönyve alá, ez alapján lett elkészítve a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár alapító okirata, ennek elfogadásával hatályát veszti a 122/2017.(XII.18.) Kt. számú határozat. 
 
Oravecz Mihály a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke kéri a testület tagjait, 
kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Oravecz Mihály a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke szavazásra 
bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta. 
 
126/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának megtárgyalása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kengyeli József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a 122/2017.(XII.18.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
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Erről értesül: 

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

 

A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár módosító okirata és alapító okirata a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 

XVI. NAPIREND: 

Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megtárgyalása /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oravecz Mihály a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke megkéri Németh Lajos 
igazgató urat, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy törvényi 
rendelkezés szerint 2020. november 1-től a kultúra területén dolgozó közalkalmazottak átkerülnek a 
Munka törvénykönyve alá, ezért szükséges a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani. 
 
Oravecz Mihály a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke kéri a testület tagjait, 
kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Oravecz Mihály a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke szavazásra 
bocsátja az előterjesztést. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta. 
 

 
127/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megtárgyalása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kengyeli József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti részletezettséggel 
elfogadja.  
 
Erről értesül: 

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

 
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
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XVII. NAPIREND: 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közterület karbantartását szolgáló 
eszközbeszerzés” – MFP-KKE/2020 kódszámú pályázat megvalósítása során kis traktor 
beszerzésére árajánlatok kérésével kapcsolatos döntés/írásban/ 
 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Németh Lajos alpolgármester 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
128/2020.(IX.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közterület karbantartását szolgáló 
eszközbeszerzés” – MFP-KKE/2020 kódszámú pályázat megvalósítása során kis traktor 
beszerzésére árajánlatok kérésével kapcsolatos döntés 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a Magyar Faluprogram 
keretében meghirdetett Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020 című, MFP-
KKE/2020 kódszámú pályázat megvalósítása során egy SOLIS 26 4WD kis traktor beszerzésére, 
ajánlattételre az alábbi gazdasági szervezeteket kéri fel:  

 
1.) Odisys Bt. 

6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 109. 
2.) Megazet Kft. 

8200 Veszprém, Kistó utca 13. 
3.) Agramír 97 Kft. 

3200 Gyöngyös, Kenyérgyári út 1. 
 

Határidő: 2020. október 1. 
 
Erről értesül: 
1. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
2. Németh Lajos alpolgármester 
3. Árajánlatra felkért cégek 
4. Irattár 

 

Mivel több napirend nem hangzott el, Németh Lajos alpolgármester a nyílt ülést berekeszti, a Képviselő-
testület az ülést zárt ülés keretében folytatja. 
 

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


