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A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére
A Hortobágyi Nemzeti Park megkeresése alapján tett intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága megkeresése alapján a Kengyel 042 hrsz-ú területen
Volgamenti hérics (Adonis volgensis) állomány található.
Az állomány megóvása érdekében a termőhely beszűkülését okozó kökény eltávolítását
tervezik.
A Volgamenti hérics (Adonis volgensis) igen ritka növényfaj, ezért a Hortobágyi Nemzeti
park kérelmezi a terület saját költségen történő megosztását, és kéri nyilatkozatunkat az állami
tulajdonba adásról.
Tájékoztatom Tisztelt képviselő-testületet, hogy a 042 hrsz-ú terület Önkormányzatunk
tulajdonában van, kivett közút, mely az önkormányzat törzsvagyonának része.
Közút, mint forgalomképtelen törzsvagyon nem idegeníthető el.
A közút, vagy annak területrésze, csak településrendezési eszközzel (rendezési terv,
szabályozási terv) nyilvánítható forgalomképes vagyonná, amennyiben azt közérdek
megkívánja, és vonatkozó előírásokat nem sérti az út megszüntetése, területének csökkentése.

Javaslom Tisztelt képviselő-testületnek, hogy a következő rendezési terv módosításakor
vizsgálja meg az út területének csökkenthetőségét.
Fenti döntéséről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságát tájékoztassa.
Javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Kengyel,2013. október 15.

Nagy Szilárd
polgármester
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A Hortobágyi Nemzeti Park megkeresése alapján tett intézkedésekről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kengyel 042 hrsz-
ú területen Volgamenti hérics termőhely beszűkülését okozó kökény eltávolítását, a
növény gondozását a Hortobágyi Nemzeti park Igazgatósága által.
A Képviselő-testület a soron következő Rendezési terv és Építési szabályzat
módosításakor megvizsgálja a közút terület megosztásának lehetőségét,
amennyiben az megvalósul, a növényzettel érintett területet állami tulajdonba adja.

Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága
4. Irattár
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A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

A szociális szolgáltatások 2014. évtől történő ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Ebben az évben 16/2013.(II.14.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2013.
július 1-től a szociális feladatok ellátásával az Összefogással az idősekért Alapítványt bízza
meg.

A Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásból (TTTKT) való kiválás nem
valósult meg, így ebben a félévben is a TTTKT KSZSZK végzi az ellátást.

Mivel a 2014. január 1-től a kiválás megtörténik, vagy a TTTKT megszűnik, az ellátást meg
kell szervezni.

Ha az önkormányzat vállalná a működtetést, a kötelező feladatok (családsegítés,
gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) finanszírozásra kerülne,
a bentlakásos otthon működtetése viszont a mostani jogszabályok szerint nem.

Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy mégis vállalja a bentlakásos intézmény fenntartását, a
saját bevételei terhére megteheti. Kb. 30 millió forint saját bevételt kellene erre a célra
elkülöníteni.

A további lehetőségek között szerepel, hogy más önkormányzattal társulva történne a
feladatellátás, vagy egyedi elbírálást kérne a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól az
önkormányzat a finanszírozási rendszerbe történő befogadásról. A levelet mellékeltük.

Tárgyalások már történtek a Fegyverneki Mikrotérséggel, de nem vállalják fel a bentlakásos
otthon működtetését.

Megkerestük Rákóczifalva polgármesterét is, aki jelenleg a tárgyalások kezdeményezését
javasolja. A döntésnek hamarosan meg kell születnie, hiszen az idő rövid, a működési
engedélyezési eljárás pedig hosszadalmas.

A mai nap kaptuk a hírt, hogy az Egri Egyházmegye is várja a tárgyalások önkormányzat
általi kezdeményezését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a választható alternatívák közül dönteni
szíveskedjenek.

Kengyel, 2013. október 16.

Nagy Szilárd
polgármester
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A szociális szolgáltatások 2014. évtől történő ellátásáról

A) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kengyel
településen a szociális alapellátást és szakellátást ellátási szerződés keretében az
Összefogással az idősekért Alapítvány üzemeltesse 2014. január 1-től. Felhatalmazza
a polgármestert az alapítvánnyal a tárgyalások lefolytatására. Az elkészült ellátási
szerződést a Képviselő-testület hagyja jóvá.

B) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a polgármester
tárgyalásokat folytasson Rákóczifalva településsel, valamint az Egri Egyházmegyével
a szociális ellátás társulásban történő illetve egyházi fenntartásában történő
működtetéséről.

C) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz a szociális szakellátás méltányosságból történő
fenntartása miatt azért, hogy az önkormányzatot a finanszírozási rendszerbe fogadja
be.

Határidő: 2013. október 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Összefogással az idősekért Alapítvány
4. Irattár




