
KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű
szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési szerződés II. fejezet 2.2
bekezdése rendelkezik a rendszerfűggő elemek éves bérleti díjának meghatározásáról.
A rendszerfüggő elemek éves bérleti díja – a szolgáltatási díjba beépítethető amortizáció
mértékétől függően - a víziközművek tárgyévre eső amortizációjával egyezik meg.
2013-2014. évben a vízdíjba beépíthető amortizáció mértéke 20 forint+ÁFA/m3.
Az éves bérleti díj a vízdíjba beépíthető amortizáció mértéke 20 forint+ÁFA/m3 x a
szolgáltatott ivóvíz mennyiség.
Kérem, Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Kengyel, 2014. január 14.

Nagy Szilárd
Polgármester

____/2014.(____) Kt.

H a t á r o z a t

A rendszerfüggő víziközműelemek 2013-2014. évi bérleti díjának megállapítására

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-2014. évben a vízdíjba
beépíthető amortizáció mértékét 20 forint+ÁFA/m3 határozza meg.
Az éves bérleti díj összegét a vízdíjba beépíthető amortizáció mértéke: 20 forint+ÁFA/m3 és a
szolgáltatott ivóvíz mennyiségének szorzata alapján hagyja jóvá.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok
4. Irattár



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2014. január 1-től az Önkormányzat fenntartásában működik. A
működési engedély megadásához a személyi és tárgyi feltételeket a jogszabálynak megfelelően teljesíteni
kell. Az Intézményhez új álláshelyet kellett létre hozni, melyet a Képviselő-testület a 2/2014.(I.02.) Kt.
határozatával engedélyezett. A Képviselő-testület a 3/2014.(I.02.) Kt. számú határozatával 2014. január 1-től
2014. március 31-ig terjedő időszakra Mezei Arankát bízta meg ideiglenesen intézményvezetőnek. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B.§ (1) bekezdése értelmében
magasabb vezető ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a Képviselő-testület írja ki.
A munkakör legkorábban 2014. április 01. napjától tölthető be.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményvezetői munkakör betöltésére a határozati javaslat
mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelően írja ki a pályázatot.

Kengyel, 2014. január 14.

Nagy Szilárd
Polgármester

____/2014.(____) Kt.

H a t á r o z a t

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

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kengyeli Egyesített
Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakör betöltésére a mellékelt
pályázati feltételek szerint.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár



Mellétket a ___/2014.(I.14.) Kt. számú határozathoz

Pályázati felhívás

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pályázatot hirdet

a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakor betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014.04.01-2019.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
5083 Kengyel, Kossuth út 81-83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes vezetése, irányítása, működtetése, teljes körűen a
feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos jogszabályok, a szakmai követelmények alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, vagy egyetemen szerzett felsőfokú végzettség, az 1/2000.(I.07) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 8. pontban előírtak

alapján,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajza.
- Képesítést igazoló okiratok másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot.
- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő

kezeléséhez hozzájárul.
- Ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett

nyilatkozatát.
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt adatokat a képviselő-testület tagjai, valamint a

döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fekete Nóra nyújt, a 06/56/583-417 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat bizottság által történő véleményezését követően a végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a Kengyeli Önkormányzat honlapja.



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

A Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány pályázatának támogatásáról
az EMVA turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez támogatási kérelemhez Tisza-menti

LEADER Közhasznú Egyesület felé

Tisztelt képviselő-testület!

Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítványnak lehetősége van pályázni a EMVA
turisztikai tevékenységek ösztönzésére.

A pályázat keretében támogatható a lovas turizmus bevezetése, valamint az ahhoz csatlakozó
bázishely kialakításának költsége. A LOVAS OKTATÓ ÉS LOVAGOLTATÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ BÁZIS pályázati cél megvalósítható a
707/14 belterületi géppark megnevezésű ingatlanon, A fenti célok kielégítésére
leggazdaságosabb megoldás a területen található tárolóépület átalakítása és felújítása lenne,
hiszen itt egy épületen belül mindkét funkció biztosítható. A fentieken túl szükség lenne egy
kb. 100 m2-es burkolt területre közvetlenül a pályák mellett, ahol rendezvények,
megbeszélések tarthatók, valamint a területet megközelítő járdák kialakítására.
A terület az Önkormányzat tulajdonában van, szükséges tulajdonosi hozzájárulás a pályázat
megvalósításához, valamint annak fenntartásához a fenntartási időszak végéig.

Kérem tisztelt képviselő-testületet támogassa a pályázat benyújtását, valamint nyilatkozzon a
fenntartási időszak végéig történő használhatóságról.

Kengyel, 2014. január 14. Nagy Szilárd
polgármester

____/2014.(______) Kt.

H a t á r o z a t

A Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány pályázatának támogatásáról
az EMVA turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez támogatási kérelemhez Tisza-menti
LEADER Közhasznú Egyesület felé

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát
képező 707/14 belterületi géppark megnevezésű ingatlanon Művelt és Egészséges Kengyeli
Lakosságért Alapítvány, LOVAS OKTATÓ ÉS LOVAGOLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ BÁZIS KIALAKÍTÁSÁRA pályázzon a Tisza-menti
LEADER Közhasznú Egyesület felé, és sikeres pályázat esetén a beruházást megvalósítsa.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a megvalósult beruházást az Alapítvány az
üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használhassa.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány
4. Irattár
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A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

A 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására pályázat benyújtására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vidékfejlesztési Minisztérium a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosítására pályázatot írt ki.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati programból támogatást a,
Magyarországon hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok
vagy települési önkormányzatok társulása kaphat, amely saját felelősségi körében megkötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik vagy legalább többségi
tulajdonnal rendelkezik, hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó
szervezetben, valamint vállalja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó szervezettel
kapcsolatban megadott adatokért, információkért a pénzügyi, valamint büntetőjogi
felelősséget.
A támogatható célterületek közül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
kompenzációjára kíván önkormányzatunk pályázatot benyújtani.
A pályázató összeg nincs maximalizálva.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 20.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kengyel, 2014. január 14.

Nagy Szilárd
Polgármester

____/2014.(____) Kt.

H a t á r o z a t

A 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására pályázat benyújtására

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására, a támogatható célterületek közül a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációjára .
Felhatalmazza a polgármester a támogatási igény benyújtására és a pályázati dokumentumok
aláírására.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár




