
KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

Támogatás megelőlegező és felhalmozási célú hitel felvételére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk a 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján a helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban a só szoba, tornaszoba kialakításához 19.811.143 Ft támogatást nyert. A pályázathoz 
szükséges önerő 5.349.000 Ft. A pályázati támogatást utólag lehet csak lehívni a projekt megvalósításához. A Tisza 
Takarékszövetkezethez fordultunk, azzal a kéréssel, hogy a támogatás megelőlegezésére 19.811.143 Ft támogatást 
megelőlegező hitelt szeretnénk felvenni 2014. december 31-i visszafizetéssel, az önerő biztosítására 5.349.000 Ft 
felhalmozási célú hitelt szeretnénk igényelni 4 éves futamidőre.  
 
A TISZA Takarékszövetkezet kérésünkre megküldte indikatív ajánlatát. 

Támogatást megelőző hitel: 

A kölcsön összege: 19.811.000,- Ft 
A kölcsön kamata:  változó, mindenkori jegybanki alapkamat + 5,0 % (jelenlegi évi 7,70%) 
Egyszeri kezelési költség: a hitel összeg 1,0 %-a (198.110,- Ft) – szerződéskötéskor fizetendő 
Rendelkezésre tartási jutalék: nincs 
Előtörlesztési díj: nincs 
A kölcsön biztosítéka:  az Önkormányzat saját bevételeinek TISZA Takarékszövetkezetre történő engedményezése, 

a 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján nyújtandó támogatás engedményezése 
Lejárat: 2014. december 31. 
 
Felhalmozási célú hitel: 
 
A kölcsön összege: 5.349.000,- Ft 
A kölcsön kamata:  változó, mindenkori jegybanki alapkamat + 5,0 % (jelenlegi évi 7,70%) 
Egyszeri kezelési költség: a hitel összeg 1,0 %-a (53.490,- Ft) – szerződéskötéskor fizetendő 
Rendelkezésre tartási jutalék: nincs 
Előtörlesztési díj: nincs 
A kölcsön biztosítéka:  az Önkormányzat saját bevételeinek TISZA Takarékszövetkezetre történő engedményezése 
Lejárat: 2018. december 31. 
 
A szerződések közokiratba foglalásának költsége az Önkormányzatot terheli.  
 
 
A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő. 
 
 
 
Kengyel, 2014. március 25. 
 
 
 
        Nagy Szilárd  
        polgármester 
 
 



 
____/2014.(____) Kt. 

H a t á r o z a t  
Támogatás megelőlegező és felhalmozási célú hitel felvételére 
 

Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 3/2014.(III.01.) önkormányzat 
rendelet Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 3.§-a alapján biztosított jogkörében 
eljárva 
A TISZA Takarékszövetkezet Kengyeli Kirendeltségétől (5083 Kengyel, Szabadság út 14.) 
 
19.811.000,- Ft támogatást megelőző hitel felvételét határozta el a 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján a 
helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban a só szoba, tornaszoba 
kialakításához nyert támogatás megelőlegezésére. 
A hitel visszafizetésének határideje: 2014. december 31. 
A kölcsön biztosítékaként az Önkormányzat saját bevételeit, valamint a 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján 
elnyert támogatást a TISZA Takarékszövetkezetre engedményezi. 
 
Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 3/2014.(III.01.) önkormányzat 
rendelet Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 3.§-a alapján biztosított jogkörében 
eljárva 

 
5.349.000,- Ft felhalmozási célú hitel felvételét határozta el a 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján a helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban a só szoba, tornaszoba 
kialakításához önerő biztosítására. 
A hitel visszafizetésének határideje: 2018. december 31. 
A kölcsön biztosítékaként az Önkormányzat saját bevételeit a TISZA Takarékszövetkezetre engedményezi. 

 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert és Dr. Fekete Nóra jegyzőt, hogy a 
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést a Tisza Takarékszövetkezettel megkösse. 
 
Határidő:  2014. április 25. 
Felelős:    Nagy Szilárd polgármester 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. TISZA Takarékszövetkezet Kengyeli Kirendeltsége 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja 
5. Irattár 

 



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

 
az Önkormányzat 2014 évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

 
Tisztelt Képviselő –testület ! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. §-ának (1) 
bekezdése értelmében a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott ajánlatkérők – 
kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés 
során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a költségvetési év elején, legkésőbb március 
31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) 
kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az 
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 
 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési 
igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani 
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
  
A Kbt. 31. § (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, 
valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását 
követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban. Amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból 
nem lehetséges, az ajánlatkérő a szóban forgó közzétételi kötelezettségének a saját vagy 
fenntartója honlapján tehet eleget. 
A közbeszerzési tervet Kengyel Községi Önkormányzat www.kengyel.hu honlapján közzé 
kell tenni. 
Kérem a melléklet szerinti közbeszerzési terv elfogadását, határozat-tervezet jóváhagyását.: 
 
Kengyel, 2014. március 21. 
 
 
                                                                            Nagy Szilárd 
                                                                            polgármester 
 
____/2014.(____) Kt. 

H a t á r o z a t  
 
Kengyel Községi Önkormányzat 2014.évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.évi közbeszerzési tervét a 
Közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII.tv 33.§. (1) bek-ben biztosított jogkörében 
eljárva a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
A közbeszerzési terv nyilvános azt a  www.kengyel.hu honlapon közzé kell tenni. 
 
Erről értesül: 
1.Nagy Szilárd polgármester 
2.Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.Közbeszerzési Hatóság 
4.Irattár 



 
Melléklet a ___/2014.(___) Kt. határozathoz 

 
 
 

Kengyel Község Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési  terve 
 

 

  A közbeszerzés 
tárgya  Eljárás típusa   Eljárás tervezett 

indítása   

1. Só és tornaszoba 
kialakítása 

Hirdetmény nélküli 
Eszközbeszerzéssel vegyes építési 
beruházás beszerzés- 

2014.02.hó 

2.Közétkeztetés  Hirdetmény nélküli szolgáltatás 
beszerzés 

2014.04 hó 

3. Iskola épület és 
tálaló konyha 
felújítása 

Hirdetmény nélküli 2014.06.hó 

4. Közvilágítás 
korszerűsítése 

Hirdetmény nélküli 2014. 04. hó 

 
Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete   ____/2014 (____ ) Kt. 
határozatával. 
 
 
            Nagy Szilárd                                                              Dr. Fekete Nóra        
             polgármester                                                                    jegyző 
 
   
 
 



HRSZ m.ág terület m2 hossz

118/1. csat. 2536 180

026/4. árok 4496 350

036. csat 10300 1250

0113. csat 9069 1100

0132. csat 4630 700

0144/2 árok 7061 600

0157/2 csat 3167 1000

062/4 árok 3884 900

0153/15. csat 9751 630
0153/8. csat 3514 450
0160/2 árok 703 200

0174. csat 2180 900

0179. árok 1619 400

0180. csat 2740 400

0182. csat 8920 1100

0189. csat 4223 600
016. árok 518 200

0207. árok 1873 300

1192., 1174, 652 csatorna 1 ha 730 1600

0166. töltés 8285 550

615. anyaggödör 7478

_____/2014.(_____).Kt. határozat melléklete



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

A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 
 

Belvízelvezetést  szolgáló vagyontárgyak  felajánlása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vízgazdálkodásról szóló  1995. évi LVII. tv 2014.január 1-től hatályos  45/D.§(1) bekezdése alapján  a helyi 
önkormányzatok a tulajdonukban lévő  belvízelvezetést, vagy öntözést szolgáló vízfolyást, csatornát felajánlhatja 
üzemeltetésre és fenntartásra  a működési terület  szerinti vízügyi igazgatási szervnek. 
 
A törvény indoklása szerint  ezen rendelkezés  a belvíz elleni  védekezés megerősítését és az öntözővíz továbbítás 
eredményességének fokozását szolgálja. 
A csatornák üzemeltetését a  vízügyi igazgatóság a tulajdonos felajánlása esetén  ellenérték nélkül átvállalhatja. 
 
Javaslom Tisztelt Képviselő testületnek, hogy a határozati javaslat melléklete szerinti vagyontárgyakat, valamint a 
belvízelvezetéshez szükséges, de a mellékletben nem szereplő csatornákat, árkokat ajánlja fel üzemeltetésre, fenntartásra. 
 
Kérem Tisztelt  Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására: 
 
 
Kengyel, 2014. március 25. 
 
 
 
       Nagy Szilárd 
       polgármester 
 
 
 
 
____/2014.(____) Kt. 

H a t á r o z a t  
 
Belvízelvezetést szolgáló vagyontárgyak  felajánlása 
 

Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX tv. 13.§.(1)bekezdése 11. pontja, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII.tv. 45/D § (1)bek. 
alapján  az alábbi határozatot hozza: 
 
1.A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, az Önkormányzat  tulajdonában álló  és kezelésében lévő 
belvízelvezetést, vagy öntözést szolgáló vízfolyásokat és csatornákat felajánlja üzemeltetésre  és fenntartásra  a 
működési terület szerinti vízügyi  igazgatási szerv, a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság részére. 
 
2.A képviselő-testület felhatalmazza  a Polgármestert a felajánlás megtételére, egyéb szükséges  intézkedések 
végrehajtására, és okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2014.03.31. 
Felelős:   Nagy Szilárd polgármester 

 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 
4. Irattár 



  
 
KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 
 

A helyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 2.000.000 Ft-ot különített el civil 
szervezetek támogatásának biztosítására. Az összeg felosztására az elmúlt évhez hasonlóan pályázati 
úton kerül sor.  
 
A pályázatok beérkezésének időpontja a kiírás szerint 2014. március 17. volt. Határidőn belül 10 
szervezet nyújtott be pályázatot, határidőn kívül 1 pályázat érkezett. A pályázatok mindegyike 
megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi- formai szempontoknak. 
 
A pályázó szervezetek szolgáltatásaikat a pályázati kiírásnak megfelelően a település lakossága, ill. a 
szervezet által képviselt társadalmi csoport részére kívánják biztosítani sikeres pályázat esetén. 
 
A civil szervezetek együttműködése, programjaik közös megvalósítása általánosnak mondható. Több 
szervezet közös összefogással, partnerek bevonásával valósítja meg programjait, élnek a közös munka 
lehetőségével. Ez elősegíti, hogy az adott program valóban minél szélesebb rétegekhez jusson el. 
 
A pályázó szervezetek jelen pályázatainak összes költségvetése  3.792.080 Ft, a kiosztható összeg 
ebben az évben 1.750.000 Ft, mivel 200.000 Ft-ot a helyi Polgárőr Egyesület, 50.000 Ft-ot pedig a 
Vöröskereszt helyi szervezete kapott meg. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a mellékelt táblázatban szereplő támogatási 
javaslatok alapján az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni. 
 
Kengyel, 2014. március 24. 

 
Nagy Szilárd 
polgármester 

____/2014.(____) Kt. 

H a t á r o z a t  
 
A helyi civil szervezetek 2014. évi pályázati támogatásáról. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek 2014. évi 
pályázati támogatására a település 2014. évi költségvetésében a 2.000.000,- Ft, „civil 
szervezetek támogatása” biztosítására szolgáló összegből 1.750.000 Ft felosztását a határozat 
mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg. 

 
Erről értesülnek: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Helyi civil szevezetek 
4. Irattár 

 
 



2014. évi civilszervezeti program támogatásra beérkezett pályázatok összefoglaló táblája 
 

Pályázó szervezet, 
iktatószám 

Program megnevezése, esemény, 
tevékenység 

Célcsoport Várható 
létszám 

( fő ) 

Együttműkö-
dő partnerek 

Saját 
forrás (Ft-

ban) 
 

Kért 
támogatás 
(Ft-ban) 

Teljes 
pályázati 
költség 

( Ft-ban) 

Saját 
forrás 
%-a 

Megítélt 
támogatás 

Ft-ban 

          
 

 2

Kengyeli Ifjúság 
Jövőjéért egyesület 
 

- Kirándulások, vetélkedők. 6-18 éves korú 
kengyeli 
gyermekek 

240 fő Ált. Iskola, 
Kengyeli 
Önkéntes 
Tűzoltó E., 
Kengyeli E.SZ.I. 
 

28.900 554.100 583.000 5% 300.000 
 
 

Kengyeli 
Mozgáskorlátozottak 
egyesülete 
 

- Évzáró rendezvény Mozgáskorláto
zottak.  

50 fő Mozgáskorlátoz
ottak JNSZ 
Megyei 
Egyesülete, 
Nyugdíjas 
klubok, Ált. isk. 
tanulói 

- 60.000 60.000 - 50.000 

Kengyeli Kunkorgó 
Kulturális és 
hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület 

- VII. Léderer Károly fogathajtó 
emlékverseny 

Helyi, megyei 
és megyén 
kívüli 
fogathajtók, 
helyi és 
környékbeli 
lakosság 

2500 fő Helyi 
vállalkozók és 
civil szervezetek 

- 500.000 500.000 - 300.000 

KengyelÖnkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

- Szent Flórián ünnep 
megrendezése 

Községi 
lakosok és 
gyermekek 

100 fő Helyi civil 
szervezetek. 

 40.000 40 .000  30.000 

R-25 
Postagalambsport 
Egyesület 

- Versenyeken, kiállításokon való 
részvétel 

   28.000          150.000 178.000 16% 50.000 
 

Nefelejcs nyugdíjas 
Klub 

- Szilveszteri program nyugdíjasok 200 fő Kengyeli LSE 200.000 460.000 660.000 30% 160.000 

Kengyel LSE - Utánpótlás torna Gyermekek, 
felnőttek, 
közönség 

50-100 fő Nefelejcs 
nyugdíjas klub, 
helyi 
vállalkozók 

1.039.000 1.560.000 2.599 .000 40% 600.000 

Gitt1let zenekar - Települési ünnepségek Kengyeli 
lakosság 

100-1500 fő Helyi civil 
szervezetek 

- 207.980 207.980 - 50.000 



2014. évi civilszervezeti program támogatásra beérkezett pályázatok összefoglaló táblája 
 

Pályázó szervezet, 
iktatószám 

Program megnevezése, esemény, 
tevékenység 

Célcsoport Várható 
létszám 

( fő ) 

Együttműkö-
dő partnerek 

Saját 
forrás (Ft-

ban) 
 

Kért 
támogatás 
(Ft-ban) 

Teljes 
pályázati 
költség 

( Ft-ban) 

Saját 
forrás 
%-a 

Megítélt 
támogatás 

Ft-ban 

          
 

 3

Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub 

- Berekfürdő nyugdíjas találkozó. 
- Kengyeli nyugdíjas találkozó 

Nyugdíjas klub 
tagjai 

40 fő - Nefelejcs 
nyugdíjas klub 

200.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200.000 400.000 50% 160.000 

Dalma Dance Klub 
Kengyel 

- Községi rendezvényeken fellépés. Helyi lakosság Több ezer 
fő 

  60.000 60.000   50.000 

Összesen 1.495.900 3.792.080 5.287.980  1.750.000 
 
 
 
 



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

A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft-nél történő képviselet ellátásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2013. december 23-ai 
ülésén döntött, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft-nél lévő 100.000 Ft értékű tagi törzstőkéjét felosztja a tag önkormányzatok között. 
Ezen döntés értelmében a korábbi egy szavazatra jogosító törzsbetét a korábbi tag 
önkormányzatok közös tulajdonába került. 
Önkormányzatunk 14.286,- Ft névértékű részesedést kapott a Társulás törzsbetétjéből. A 
100.000 Ft törzsbetét csak egy egységként kezelhető, továbbra is egy szavazat leadására 
jogosít ezért a hét település közös tulajdonába került törzsbetét képviseletére a 
Területfejlesztési Ügynökség ülésein célszerű egy résztulajdonos település polgármesterét 
megbízni, hogy képviselje a többi törzsbetét tulajdonost is.   
Javaslom, hogy a hét település polgármesterei közül Rédai János urat Kuncsorba község 
polgármesterét jelöljük képviselőnek. 
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Kengyel, 2014. március 24. 
 
      Nagy Szilárd 
      polgármester 
 
 
____/2014.(____) Kt. 

H a t á r o z a t  
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft-nél történő képviselet ellátásáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-nél történő képviselet ellátásával 
Rédai János Kuncsorba község polgármesterét bízza meg. 
 
Határidő: 2014. április 1. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Rédai János Kuncsorba község polgármestere 
4. Irattár 

 
 



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

A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 
 

Az óvodai felvétel időpontjának meghatározására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a fenntartó az óvodai 
beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről 
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első 
határnapját megelőzően legalább harminc nappal. 
 
A vonatkozó jogszabályok szerint a beiratkozást május 5 – 6- 7. között kell lebonyolítani. 
A beiratkozás napjainak közzétételéről az Óvoda vezetője gondoskodik. 
Mindezekre figyelemmel a következő határozati javaslatot kérem megtárgyalni, elfogadni. 
 
Kengyel, 2014. március 21. 
 
 
     Dr. Fekete Nóra 
           jegyző 
 
 
 
____/2014.(____) Kt. 

H a t á r o z a t  
 
Az óvodai felvétel időpontjának meghatározására 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendelet alapján az óvodai beiratkozás időpontját 2014. május 5-6-7. napokban 
határozza meg. 
Felhívja az óvodavezető figyelmét, hogy a beiratkozás időpontjának közhíreléséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. április 7. 
Felelős: Kozák Ferencné óvodavezető 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Napsugár Művészeti Óvoda  
4. Irattár 




