Kengyel Község Jegyzőjétől
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. november 14-i ülésére
a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és
természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzésre, valamint a környezet- és természetvédelem
költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvényt.
A törvény értelmében talajterhelési díjat kell fizetni annak a kibocsátónak, aki a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá
tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
A talajterhelési díj mértékét is a törvény határozza meg:
TTD=ExAxT
TTD=talajterhelési díj
E= egységár (az egységár mértéke a törvény szerint 1200 Ft/m3
A= a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában átalány alapján
meghatározott víz mennyisége
T= területérzékenységi szorzó
A területérzékenységi szorzót a 27/2004(XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint kell megállapítani.
Kengyel település esetében ez a szorzó: 1,5.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó
szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék
jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását.
Kengyel, 2016. november 11.
Dr. Fekete Nóra
jegyző

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2016.(______) számú önkormányzati rendelete
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.tv.26.§.(4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1.§.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Kengyel község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(továbbiakban Ktd.) 11.§-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki.
2.§.
A talajterhelési díj megállapítása
1.

2.
3.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell a rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott számítási mód szerint megállapítani és az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az önkormányzati
adóhatósághoz bevallani.
A bevallott talajterhelési díjat a kibocsátónak a Kengyel Községi Önkormányzat Talajterhelési beszedési számlájára kell
a tárgyévet követő március 31-ig megfizetni.
A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj
alapját.
3.§.
Ellenőrzési, adatszolgáltatási és eljárási szabályok

1.

A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében
adatszolgáltatásra köteles az alábbiak szerint:
1. a tárgyévet követő február 28-ig a kibocsátó részére szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről,
2. a kibocsátó közcsatornára való rákötéséről, a rákötést követő hó 5. napjáig.
2. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság az e rendeletben, valamint a Ktdben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján látja el.
4.§.
Díjfizetési mentesség
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót, aki időskorúak járadékában, ápolási díjban, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, fogyatékossági támogatásban részesül.
5. §.
Záró rendelkezések
1.

Ez a rendelet 2016. december 15. napjától lép hatályba.

Kengyel, 2016. november ……..

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

1.

számú melléklet Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2016. (_____) számú rendeletéhez

Benyújtás ideje:: …………….év……………….hó ……………………nap
Átvevő aláírása: …………………………………………………………………..

BEVALLÁS
A TALAJTERHELÉSI DÍJ …….ÉVI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

A díjfizető (kibocsátó) neve:

………………………………………………………………………………………………..

Születési helye: ……………………….Ideje: ……………………………….év…………………….hó……………….nap
Anyja születési családi és utóneve:
………………………………………………………………………………………………………
Adóazonosító jele: ………………………………………………….. Adószáma: …………………………………………………
Statisztikai számjele: ………………………………………………………………………………………………………………
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………………………………………………
Levelezési címe: …………………………………………………………………………………………………………………..
Telefonszáma: ………………………………………, e-mail címe: ………………………………………………………………….
A díjfizetéssel érintett ingatlan címe: ……………………………………………………………………………………………..
hrsz-a ………………………………………………………………………………………….
Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):
Neve (cégneve): ………………………………………………………………………………………………………………………..
Születési helye: ………………………………………….. ideje: ………………….év……………………hó ………………..nap
Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………..............
Levelezési címe: ……………………… város, község ……………………………..út ………………………………….….hsz.
Bevallás jellege: Éves bevallás

záró bevallás

A díjfizetéssel kapcsolatos adtok:
Bevallási időszak: ……….. január 1-től ……………december 31-ig
1.) Tárgyében felhasznált vízmérő alapján mért vízmennyiség:
……………...…………………………………m3
Vízmérő hiányában a 50 liter/fő/ nap : …………………………………………………………………………….m3
2.) Külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált mennyiség:
……………………………………………….. m3
3.) Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége : .....……………….m3

4.) A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve 2. , 3., sor összegével): …………..………………………….m3
5.) A talajterhelési díj egység mértéke:
1.200,-Ft/m3
6.) Területérzékenységi szorzó: (A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terülteken lévő települések
besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján )
1,5
7.) A számított, talajterhelési díj: (4. sor x 5. sor x 6 sor):
…………………….……………… Ft
8.) Önkormányzati rendelet alapján mentes a díjfizetés alól, mert
időskorúak járadékában

…..

ápolási díjban

…..

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban

…..

fogyatékossági támogatásban

..…

részesül. (A megfelelő részhez X-et tegyen)
9.) Fizetendő talajterhelési díj

…………………………………….. Ft

Kengyel, ……………………………………………………………

……………………………………………

Csatolandó dokumentumok:
-

elszállított szennyvíz mennyiséget igazoló számlák másolatai
mentességet igazoló szociális juttatást megállapító határozat

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. november 14-i ülésére
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendeletalkotásról

Tisztelt Képviselő-testület!
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján
önkormányzati rendeletalkotás vált szükségessé a szociális célú tüzelőanyag /szén/ támogatás helyi
szabályairól.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet tervezet elfogadását.
Kengyel 2016. november 8.
Dr. Fekete Nóra
jegyző
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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2016. (_____) önkormányzati rendelete

a szociális célú barnaszén támogatás helyi szabályairól

Kengyel Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32.Cikk (2) bekezdésében,
továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott
felhatalmazás, a 25.(3) bekezdés bb) pontjában, a 26. §-ban, 32.§ (3) bekezdésében és a 47. §(1)
bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdésében foglaltak, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya

1.§ (1) A települési önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzat részére
szociális célú szén vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.
(2) E rendelet célja, hogy a Kengyel településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján - tekintettel a törvényi felhatalmazásra- meghatározza a természetben nyújtott
szociális ellátás, mint egyszeri szén juttatás ellátási forma jogosultságai feltételeit, és az igénylés,
odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Kengyel Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy a tartózkodási
hellyel rendelkező állampolgárokra, amennyiben életvitelszerűen itt tartózkodnak.
(4) Az e rendeletben használt fogalmakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell érteni.
2. A támogatás feltételei

2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, barnakőszént biztosít annak
a személynek, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint
c) annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
200%-át (2016. évben: 57.000.-Ft).
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő barnakőszént nem
biztosít.
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(3) A barnakőszén a támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési idényben
csak egy alkalommal állapítható meg kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 10 q
mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
3. § (1) Nem jogosult szociális célú barnakőszén támogatásra – függetlenül a 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely
barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás nem
kérhető.
3. A támogatás menete
4.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A
kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot, ha az nem áll a hivatal
rendelkezésére. Amennyiben kérelmező nem csatolja kérelméhez a jogosultság meglétét igazoló iratot
az eljáró hatóság hivatalból szerzi be.
(2) A kérelmeket 2016. december 16. napjáig lehet Kengyel Község Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálását Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi,
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság hatáskörébe ruházza át. A bizottság a támogatásról
legkésőbb 2017. január 15. napjáig dönt.
(4) A barnakőszén átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja. A barnakőszén házhozszállításáról 2017. február 15. napjáig az önkormányzat
térítésmentesen gondoskodik.
4. Záró rendelkezések

5.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. december 31. napjával hatályát
veszti.
6.§ E rendelet hatályba lépését követően hatályát veszti Kengyel Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 16/2015. (XI.06.) számú
önkormányzati rendelete.

Kengyel, 2016. november

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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1. melléklet a …………… számú önkormányzat rendelethez
A kérelem benyújtható 2016. december 16. napjáig

Kérelem
1.a kérelmezőre vonatkozó adatok
Neve: ……………………………………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………….
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………
TAJ szám:…………………………………..állampolgárság:……………………………………
2.A szociális barnakőszén támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert*:
a) rendszeres települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a
határozat száma: …………………………………………………………………………
b) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a határozat száma: …………………………….
c) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a határozat száma:…………………………….
d) gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű, a határozat száma: ………………………
e) egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy vagyok, akinek egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az 57.000.-Ft.-ot. 2016.évben a havi nyugdíjam összege:
…………………………………………………………………………………………..
3.Nyilatkozatok
Kijelentem, hogy az általam lakott ingatlan barnakőszénnel fűthető.
Kijelentem, hogy e rendelet 3. §-ban foglalt kizáró ok nem áll fenn.
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket az eljáró hatóság ellenőrízheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
*(a megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő)

Dátum: ………………………………..
…………………….
kérelmező aláírása
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2.melléklet a …………. számú önkormányzati rendelethez
Átvételi elismervény

………………………………….(név) Kengyel, …………………………………………….út
………………szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kengyel Községi
Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
szóló …………………….. önkormányzati rendelete alapján megállapított …………….…mázsa/m3
mennyiségű barnakőszenet átvettem.

Kengyel, 20………………………………..

…………………………………………….
átadó

…………………………………………….
átvevő

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. november 14-i ülésére

Előterjesztés
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület előtt ismeretes az önkormányzat támogatottsága évről-évre csökken a
feladatok finanszírozása nem teljes körű, azért az önkormányzatok rákényszerülnek a
feladataik átgondolására, illetőleg többlet bevételi források lehetőségét kell keresni. A
kommunális területen az önkormányzat ellátja a közvilágítási, temető üzemeltetési, ivókút
üzemeltetési, szervezett hulladékszállítási, parkosítási, útjavítási feladatokat. A feladatok
egy részét az állami támogatás, és a közfoglalkoztatás keretében benyújtott pályázatok útján
biztosítjuk. Ez évtől a szabad kapacitás terhére önköltségi áron szolgáltatást is kínáltunk a
lakosságnak.
A feladatok finanszírozása így sem teljes körű, ebben tud segíteni a lakossági befizetés, ezért
a magánszemélyek kommunális adó mértékének emelésére teszek javaslatot.
A magánszemélyek kommunális adójának jelenlegi mértékét 2007. január 1-től 12.000,- Ftban állapította meg az önkormányzat.
A magánszemélyek kommunális adójának felső határa, amit az önkormányzatok
meghatározhatnak 2016. január 1-től: 28.567 ft / adótárgy.
Kengyel településen jelenleg 1417 adótárgy után vetettünk ki adót.
A javasolt adómérték ingatlanonként: 15.000,- Ft, 2017. január 1-től.
A adó mértének emelésén túl szeretnénk pontosítani az adómentesség fogalmát szabályozó 5
§-t. Jelenlegi szabály az tartalmazza, hogy kérelmet mentességre, kedvezményre az az előző
évben 70 életévet betöltött „egyedülálló „
Az egyedülálló kifejezés helyett : a lakcím nyilvántartás szerint ott más személy nem
rendelkezik állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.
Kérem, a Képviselő testületet a rendelet tervezet megvitatására.
Kengyel,2016. november 8.

Dr. Fekete Nóra
jegyző

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2016. (_____) önkormányzati rendelete

A 17/2003.(XI.28.) önkormányzati rendelet – a magánszemélyek kommunális adójáról –
módosításáról

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 17/2003(XI.28.) szám rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak
szerint módosítja.
1.§
A R 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az adó mértéke adótárgyanként, illetve
lakásbérleti jogonként 15.000-Ft/év.

2.§

A R 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
Kérelemre az alábbi mentességben, kedvezményben részesülhet a magánszemélyek
kommunális adója megállapításánál az ott állandó lakcím bejelentéssel tartózkodó tulajdonos
haszonélvező, bérlő ha a 70. életévét az adóévet megelőző évben betöltötte és a lakcím
nyilvántartás szerint ott más személy nem rendelkezik állandó lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel.

a./ 100%-os kedvezményben részesül, ha jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg.
b./ 50 %-os kedvezményben részesül, ha jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200%-át meghaladja.

3.§
Záró rendelkezés

A rendelet 2017. január 1. lép hatályba.

Dr Fekete Nóra
jegyző

Nagy Szilárd
polgármester

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. november 14-i ülésére
a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde alapító okiratának módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde 2015. szeptember 1-től egységes
óvoda-bölcsődei csoportot indított.
Az alapító okiratban a 104030 gyermekek napközbeni ellátása kormányzati funkció jelentette a feladat
ellátását. A legújabb módosítás szerint a 104031 bölcsődei ellátás kormányzati funkciót kell
alkalmazni.
Az alapító okiratban szerepeltetni kell a sajátos nevelési igényű gyermekeket is.
Valamint a csoportok maximális létszámát 30 főben kell meghatározni.
A fentiekre tekintettel kérem az alapító okirat módosításának elfogadását.
Kengyel, 2016. november 07.
Nagy Szilárd
polgármester
____/2016.(____) Kt.
Határozat
A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde alapító okiratának módosításáról

1.Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes
óvoda-bölcsőde alapító okiratának módosító okiratát az 1. számú melléklet szerint elfogadja.
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Modellóvoda ,
Egységes óvoda-bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint elfogadja.
Erről értesül:
1.Nagy Szilárd polgármester
2.Dr. Fekete Nóra jegyző
3.MÁK JNSZ Megyei Igazgatósága
4. Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde
4.Irattár

1. számú melléklet a___/2016.(_____.) Kt. határozathoz

Okirat száma:

Módosító okirat
A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde Kengyel Községi Önkormányzat
által 2016. november 27. napján kiadott, 537-17/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI
rendelet 178-179. §-ára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.4 pontja 6. alpontja törlésre kerül „ 104030 gyermekek napközbeni
ellátása, helyébe az alábbi szövegrész kerül: „104031 bölcsődei ellátás”
2. Az alapító okirat 6.2.2. az alábbi szövegrésszel egészül ki: „többi gyermekkel együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése”
3. Az alapító okirat 6.3.1 pontja alábbi szövegrésze törlésre kerül: „5 csoport,
csoportonként 25 fő, de legfeljebb 33 fő,” helyébe az alábbi szövegrész kerül: „5 csoport,
csoportonként 25 fő, de legfeljebb 30 fő”
Záradék:
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Kengyel, 2016. november….

P.H.

aláírás

Okirat száma:____/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Napsugár Művészeti
Modellóvoda Egységes óvoda-bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde
1.1.2. rövidített neve:

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5083 Kengyel, Áchim út 12.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992. 05.16.

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5083 Kengyel, Szabadság út 10.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 7. § (1)
bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján – óvodai
nevelés, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 178-179. §-a alapján egységes
óvoda-bölcsőde

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás, étkeztetés, valamint
sajátos nevelésű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, étkeztetése, egységes óvodabölcsődei csoport működtetése

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

3

091140

óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104031

bölcsődei ellátás

104035

gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

1
2

7
4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kengyel község közigazgatási
területével megegyező

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységet nem folytat

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét pályázat útján
a képviselő-testület nevezi ki 5 évre, a vezetői megbízást a képviselő-testület
visszavonhatja, az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazott

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

2

munkavállaló

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.

3

egyéb foglalkoztatás

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

2

5.3.

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Napsugár Művészeti
Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának
megfelelően történik

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Kengyel Községi Önkormányzat
6.1.2. székhelye: 5083 Kengyel, Szabadság út 10.

6.2.

A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: többcélú intézmény,óvoda, egységes óvoda-bölcsőde intézmény egységgel
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, többi gyermekkel
együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A Kengyel Községi Önkormányzat által
jóváhagyott költségvetésének személyi és dologi előirányzata felett önállóan
rendelkezik. Munkaügyi feladatokat az intézmény látja el. A pénzügyi-gazdasági
feladatait a Kengyeli Polgármesteri Hivatal látja el megállapodás alapján.

6.3.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.3.1. székhelyén: 5 csoport, csoportonként 25 fő, de legfeljebb 30 fő, ezek közül az egységes
óvoda-bölcsődei intézmény egységben maximum 5 fő 2 éves korú gyermek lehet

6.4.

1

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

ingatlan
hasznos
alapterülete
(m2)

vagyon
feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga

az
ingatlan
funkciója,
célja

5083 Kengyel, Áchim út 12.

382

691

használati
jog

óvoda

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. november 16. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2015. november 27. napján kelt, 537-17/2015. okiratszámú alapító okiratot
visszavonom.

Kelt: kengyel, 2016. november ___.

3

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §
(4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Napsugár
Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde 2016. november ___. napján kelt, a
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától alkalmazandó ___________ okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szolnok,…………………

………………………P.H.

aláírás
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KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2016.november 14-i ülésére
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban Nkt.) 50. § (8) bekezdése
szerint a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi
körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési
önkormányzatok véleményét. Az Nkt. 50 §. (6) bekezdése szerint a körzeteket úgy kell
meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya
a nevelési-oktatási intézményekben.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a felvételi körzetek
megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az
illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét…
A Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal elküldte a tájékoztatót az általános iskolai
körzetek kijelöléséről. A tájékozatóban a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola felvételi
körzete az egész település közigazgatási területe.
Kérem a fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Kengyel, 2016. november 3.
Nagy Szilárd
polgármester
____/2016.(_____)Kt
Határozat
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről

Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozat melléklete szerint elfogadja a Jász-Nagykun-SzolnokMegyei Kormányhivatal által elkészített Tájékoztató a 2016. évi
általános iskolai körzetekről dokumentumot.
Erről értesülnek:
Nagy Szilárd polgármester
Dr Fekete Nóra jegyző
Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal

Kengyel Község Polgármesteri Hivatala
Jegyzőjétől
ELŐTERJESZTÉS
A 2017. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. Törvény 119.§ (4)
bekezdése előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi
belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése
keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
(5) a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év
december 31-ig hagyja jóvá.
Bkr. 2.§ (2) bekezdés: belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és
eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet, irányítási és
belső kontrollrendszerének hatékonyságát.
15.§ (1) Az Áht. 70.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő
működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles
gondoskodni, e mellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat
biztosítani.
A belső ellenőr a 2017. évi tervhez, 2016. évben készített kockázatelemzést. A
kockázatelemzés eredményeként megállapítható, hogy a szabályozás összetettségéből adódó
kockázatok és az ehhez kapcsolódó kontrollfolyamatok adják a legkockázatosabb területeket.
A kockázatelemzési modellben a legmagasabb kockázatú területek ellenőrzése két-három
évente javasolt.
Mindezek figyelembe vételével, került sor a 2017. évi ellenőrzési terv összeállítására, melyet
kérem, hagyjanak jóvá.

Kengyel, 2016. november 14.

Készítette:

Jóváhagyta:

Csehné Köteles Rozália
Belső ellenőr

Dr. Fekete Nóra
Jegyző
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______/2016. (_____) Kt.
Határozat

Kengyel Község Polgármesteri Hivatala 2017. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet
31-32.§-a alapján – Kengyel Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2017. évi
belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
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A Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2017. évi Éves ellenőrzési terve
Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:
a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása
- A hivatal gazdálkodási szabályzatai
- A költségvetés és a beszámoló dokumentumai, bizonylatai,
- Kockázatelemzés
A kockázatelemzési folyamat célja volt, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a hivatal folyamataiban és főbb
szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A kockázatelemzés külön dokumentumban szerepel.
b)Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

 a kockázati tényezők osztályozása, és az alkalmazott súlyozás szerinti besorolása,
a lehetséges kockázatok közül a szabályozásból és annak változásából adódó kockázatok bekövetkezése és a szervezetre
gyakorolt hatása a legmagasabb. A folyamatos jogszabályi változásokhoz való alkalmazkodás, a munkatársaknak a feladatok
változásából adódó, az előre nem tervezhető jogi és belső szabályozások változásából adódó, a szakmai feladatok
bonyolultságából adódó kockázatok jelentősek.
 a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása (folyamatgazda: az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős
személy) és a jegyzővel egyeztetett egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseihez viszonyított – fontosságának megállapítása.
 a jegyzővel egyeztetve, mit vár el a belső ellenőrzéstől a megbízás időszakára;
 a közös hivatal célkitűzéseinek értelmezése;
 a jegyzővel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszt.
Az ellenőrzés tervezési folyamata során a következő kulcsfontosságú alapelveket kellett követni:
 A tervezést folyamatokra és az azokban rejlő kockázatokra kellett alapozni: Az ellenőrzési feladatok prioritásainak kidolgozása
során a belső ellenőrzés a folyamat alapú kockázatelemzés eredményeit használta fel.
 A tervezésnek a jövőbe kell tekintenie: A stratégiai időtávú tervezés négy-hét évet kell, hogy lefedjen. De rövid idő alatt is a
hosszú távú célok elősegítése volt a cél. Ezért a legmagasabb kockázatú folyamatok vizsgálatát a 2017. évi időszakra be kellett
tervezni.

 A tervezésnek folyamatosnak kell lennie: A tervezés folyamatában mindvégig célszerű betartani a gördülő tervezés elvét, a
stratégiai ellenőrzési tervet évente aktualizálni szükséges, felül kell vizsgálni a stratégiai ellenőrzési terv időszakára kitűzött
célokat. A belső ellenőr épít az előző időszakban végzett belső ellenőrzésekre, mert rendszerszemléletben készültek.
 A tervezésnek, rugalmasnak és aktualizáltnak kell lennie: Az ellenőrzés tervezésének a hivatalra ható változásokhoz igazodnia
kell. A hivatal jelenlegi kockázati struktúrája értékelésre került, de az ellenőrzési tervet évközben módosítani lehet.
A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása
A belső ellenőrzés a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása során a hivatal működési folyamatait vette számba. A folyamatok a
hivatal célkitűzéseinek elérése érdekében kerültek kialakításra, ami érdekében működnek. Különösen fontos volt a hivatal működési
folyamatait vizsgálni, és azonosítani a folyamatgazdákat, vagyis azokat a személyeket a szervezeten belül, akik elsődlegesen felelősek
az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért.
A kiemelt kockázatúnak minősített folyamat ellenőrzése:
A számviteli rendszer szabályozásának változásából eredő kockázatok és kontrollok vizsgálata:
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a jogi és számviteli szabályozási környezeti változásokat hogyan követik a belső
szabályozások. Megfelelően értelmezik-e a jogszabályváltozásokat. A szabályozás változásáról szóló információk gyakorlatba való
átültetése megfelelően megtörténik-e.
c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése (a tervadatok a
Mellékletekben találhatók)
d) A tervezett feladatok felsorolása, az alábbi táblázat felhasználásával:

A KENGYELI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. évi ellenőrzési terve
A tervezett ellenőrzések felsorolása, az alábbi táblázatos forma felhasználásával:
Sorszám

Az
ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés célja,
ellenőrizendő időszak

módszerei,

Azonosított kockázati tényezők (itt
elegendő
a
kockázatelemzési
dokumentum
vonatkozó
pontját
megadni)

Az
ellenőrzés
típusa

1.

A számviteli
rendszer
szabályozásá
nak
változásából
eredő
kockázatok
és kontrollok
vizsgálata:

Cél: a számviteli elszámolási A jogszabályi változást nem időben
rendszerhez
igazított követi a belső szabályzat,
szabálysze
szabályzatok
és
kontrollok
A szakmai szabályok túl bonyolultak, rűségi
kialakítása és alkalmazása
ellenőrzés
Módszere: az új ASP program A szakmai feladatokat befolyásoló
alkalmazásához
igazított jogi
vagy
belső
szabályozási
környezet gyakran változik.
szabályzatok vizsgálata

Az ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az önkormányzat
és a gazdálkodási
feladatot ellátó
hivatal

2017.
18
szeptemb ellenőrzési
er
- nap
október

Időszak: 2017. év

Kengyel, 2016. november 14.
Készítette:

Jóváhagyta:
Csehné Köteles Rozália
Belső ellenőr

Dr. Fekete Nóra
Jegyző

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri
nap)

A Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2017. évi éves
ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges
kapacitás megállapítása
Srsz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Megnevezés

Bruttó munkaidő
Kieső munkaidő
Fizetett ünnepek
Fizetett szabadság (átlagos)
Átlagos betegszabadság
Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):
Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)
Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)
Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)
Képzés (pl. 10%)

Ellenőri napok
Átlagos
száma összesen
Létszám
munkanapok
(Átlagos
(fő)
száma / fő
munkanapok száma
× Létszám)
28
1
25
0
25
18
2
2

11. Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)

3

12. Összes tevékenység kapacitásigénye:
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához
13.
szükséges:

25
25

14. Tartalékidő

Ha a rendelkezésre
álló kapacitás több,
mint amennyi a terv
végrehajtásához
szükséges

Külső szakértők (speciális szakértelem)
15.
igénybevétele

Ha a terv
végrehajtásához
speciális szakértelem
szükséges

16.

Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató
által)

Ha a rendelkezésre
álló kapacitás nem
elegendő a terv
végrehajtásához,
akkor külső
szolgáltató
igénybevételét kell
tervezni

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL
BESZÁMOLÓ
A Képviselő-testület 2016. november 14-i ülésére
A hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Legutóbb 2015. október 8-án tárgyalta a Képviselő-testület a hatósági ügyintézés
törvényességéről készített beszámolót, melyet külön feladat megjelölése nélkül elfogadott.
Ebben a beszámolóban 2015. július 1-től december 31-ig és 2016. január 1-től június
30-ig végzett munkáról kívánok számot adni.
Az ügyforgalom ebben az időszakban az alábbiak szerint alakult:
Iktatott iratok:
Főszámon:
Alszámon:
Összesen:

2015.VII.1- XII.31-ig
974
2931
3905

2016.I.1- VI.30-ig
2298
2833
5131

A beiktatott ügyek jelentős része határozathozatalt igénylő hatósági ügy. A különböző ügykörökben az ügyintézés a következők szerint alakult:
Adóügyek:
Adó-és értékbizonyítvány
Adóbevallás, kivetés
Helyszíni birság, idegen behajtás
Fizetési értesítés, felszólítás
Letiltás
Adatközlés

2015.VII.1- XII.31-ig
48
50
50
922
23
13

2015. évben és 2016. évben fellebbezés nem volt.

1

2016.I.1- VI.30-ig
75
216
95
118
63
8

Szociális igazgatási ügyek:
A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyek intézése:

Hagyatéki ügyek:

2015.VII.1- XII.31-ig
32

2016.I.1- VI.30-ig
52

A Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága hatáskörébe tartozó
szociális ügyek intézése:
2015.VII.1- XII.31-ig
Rendkívüli települési támogatás
megállapítása
Elutasítása

107
4
2015.VII.1- XII.31-ig

Szociális célú tűzifa támogatás
megállapítása
Elutasítása

2016.I.1- VI.30-ig
108
5
2016.I.1- VI.30-ig
173
12

A Polgármester hatáskörébe tartozó ügyek:

Köztemetés:

2015.VII.1- XII.31-ig
7

Települési támogatás
/lakásfenntartási támogatás/ megállapítás: 108
elutasítás:
1
megszüntetés:
3

2016.I.1- VI.30-ig
6

55
1
2

Anyakönyvi ügyek:
2015.VII.1- XII.31-ig
Születési anyakönyvi kivonatok kiállítása:
9
Házassági anyakönyvi kivonatok kiállítása:
5
Halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása:
2
Külföldi házasságkötéshez tanúsítvány megkérése: -Apai elismerő nyilatkozatok:
10
Honosítással kapcsolatos eskütétel
1

2016.I.1- VI.30-ig
7
2
11
-15
--

2015.VIII.1- XII.31-ig
Anyakönyvi alapbejegyzések elektronikus anyakönyvbe:
Születési bejegyzés:
14
Házassági bejegyzés:
28
Halotti bejegyzés:
--

2016.I.1- VI.30-ig

2

16
26
--

2015.VII.1- XII.31-ig

2016.I.1- VI.30-ig

Egyéb anyakönyvi ügyek:
Születés:
Házasságkötés:
Haláleset:

1
4
2

1
5
10

Gyámhatósági ügyek:
Környezettanulmány készítés:

8

3

89

56

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
Egyéb ügyek:
Birtokvitás ügy:
Vadkár ügy:
Panasz ügy:
Fakivágási engedély:
Piaci helyfoglalási engedély:

2015.VII.1- XII.31-ig
1
-3
---

2016.I.1- VI.30-ig
--7
---

Kereskedelmi ügyekben 2015. II. félévében 25, míg 2016. I. félévében 36 esetben
kellett intézkedni.
Termőföldre vonatkozó elővásárlási, elő haszonbérleti joghoz szükséges iratjegyzék
2015. II. félévben 12 db, 2016. I. félévben 47 db.
Építési, műszaki ügyek:
2015.VII.1- XII.31-ig

2016.I.1- VI.30-ig

Szakhatósági, útkezelői hozzájárulás
rendezési tervekhez, nem Önkormányzati pályázatokhoz, hozzájárulás telekalakításhoz, építési, bontási engedélyhez, közmű létesítéshez,
Megyei Területfejlesztési koncepcióhoz,
Környezetvédelmi programhoz:

5

7

Helyi védelem alá helyezés:

--

--

Lakáscélú állami támogatás felfüggesztése, átjegyzés:

--

--

Azonnali intézkedés életveszélyes épületeknél:

--

--

Önkormányzati vagyon hasznosítás
/telek, ingatlan értékesítés/ lakás, helyiségbérlet előkészítés /polgármester/:

1

6

Ingatlanvagyon kataszter-vezetés:

--

--

Statisztikai adatszolgáltatás:

1

4

Közterület-foglalási engedély /polgármester/:

--

--

Önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek:

--

--

3

Közérdekű bejelentésre intézkedés:

1

1

Pályázat előkészítés, bonyolítás, monitoring:

3

10

Közbeszerzési eljárás:

2

3

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyek:

2

24

Árverezési hirdetmény, elővásárlás:

1

10

Temetővel kapcsolatos intézkedés:

2

1

Közüzemi szerződések:

--

--

Szabálysértések:
2015.VII.1- XII.31-ig
3

2016.I.1- VI.30-ig
4

2015.VII.1- XII.31-ig
Kérelem hatósági igazolvány igényléséhez:
-Kérelem hatósági bizonyítvány igényléséhez:
7

2016.I.1- VI.30-ig
-5

Közérdekű munka végzés:
Népesség nyilvántartás:

Tisztelt Képviselő-testület!
Összességében a hatósági ügyintézés területén tartjuk a korábbi években már elért
színvonalat, a munka jónak értékelhető, amit a felügyeleti ellenőrzések és a lakosság
megelégedése is bizonyít. Ügyintézőink továbbra is segítőkészek, előzékenyek,
igyekeznek megérteni a hozzájuk fordulók problémáit.
Továbbra is gondot jelent a hivatal felújításának, akadálymentesítésének elmaradása, de ebben az évben már lehetőségünk sem volt pályázatot benyújtani ilyen célra.
Mindezekre figyelemmel kérem a beszámoló megtárgyalását, elfogadását.
Kengyel, 2016. október 28.
Dr. Fekete Nóra
jegyző
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____/2016.(____) Kt.
Határozat
A hatósági ügyintézés törvényességéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a hatósági ügyintézés törvényességéről szóló beszámolót.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. évi
MUNKATERVE
I.
A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a 2017. évi feladatainak tervszerű megoldása
érdekében a következő munkatervet fogadja el:

Az ülések helye:
Az ülések időpontja:

II.
Polgármesteri Hivatal nagyterme
A kijelölt hónap csütörtöki napján 17,00 óra

I. ülés:
2017. február hó
Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének megtárgyalása /írásban/
Előadó:
Nagy Szilárd polgármester
A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával
kerülhet a testület elé
Felelős:
Nagy Szilárd polgármester
Németh Lajos a bizottság elnöke

2./ Beszámoló a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról /írásban/
Előadó:
Németh Lajos igazgató
Felelős:
jegyző
3./ Tájékoztató az Állami Közútkezelő KHT Kengyelt érintő útjainak állapotáról, fejlesztésekről
/írásban/
Előadó:
Állami Közútkezelő KHT igazgató

II. ülés:
2017. április hó
Napirend:
1./ Beszámoló a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról /írásban/
Előadó:
Nagy Szilárd polgármester
A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával kerülhet
a testület elé
Felelős:
Nagy Szilárd polgármester
Németh Lajos a bizottság elnöke

2./ Beszámoló a közrend- közbiztonság helyzetéről /írásban/
Előadó:
Törökszentmiklós Város Rendőrkapitánya
Felelős:
Nagy Szilárd polgármester
3./ Tájékoztató a polgárőrség munkájáról /írásban/
Előadó:
Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke
Felelős:
Nagy Szilárd polgármester
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III. ülés
2017. május hó /KÖZMEGHALLGATÁS IS/
Napirend:
1./

Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről /írásban/
Előadó:
Mezei Aranka intézményvezető
Felelős:
Nagy Szilárd polgármester

2./

Beszámoló a gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról /írásban/
Előadó:
jegyző

3./

Beszámoló a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálat
munkájáról /írásban/
Előadó:
háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, védőnők
Felelős:
jegyző

4./

Tájékoztató a Kengyel Község Víziközmű-társulat munkájáról /írásban/
Előadó:
Kengyel Község Víziközmű-társulat elnöke

IV. ülés
2017. augusztus hó
Napirend:
1./
Beszámoló a 2017. I. félévi gazdálkodásról /írásban/
Előadó: Nagy szilárd polgármester
A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával
nyújtható be a testület elé.
Felelős:
Nagy Szilárd polgármester
Németh Lajos a bizottság elnöke
2./

Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényességéről /írásban/
Előadó:
jegyző

V. ülés
2017. szeptember hó
Napirend:
1./ Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda egységes Óvoda-Bölcsöde munkájáról
/írásban/
Előadó:
Kozák Ferencné óvodavezető
Felelős:
jegyző
2./ Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről /írásban/
Előadó:
iskolaigazgató
Felelős:
jegyző
3./ Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetési tevékenységéről /írásban/
Előadó:
TRV Zrt. vezérigazgatója
Felelős:
Nagy Szilárd polgármester
VI. ülés:
2017. november hó
Napirend:
1./
Tájékoztató a 2017. évi háromnegyedéves gazdálkodásról /írásban/
Előadó:
Nagy Szilárd polgármester
A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával
nyújtható be a Képviselő testület elé.
Felelős:
Nagy Szilárd polgármester
Németh Lajos a bizottság elnöke
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2./

A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása /írásban/
Előadó:
jegyző

3./

A 2018. évi munkaterv megtárgyalása /írásban/
Előadó:
Nagy Szilárd polgármester

4./

Beszámoló a közfoglalkoztatás működéséről /írásban/
Előadó:
termelésirányító

III.
SZERVEZÉSI FELADATOK
Az előterjesztések elkészítésének határideje: az ülés előtti 10. nap.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg a következő napirendeket,
állásfoglalását alakítsa ki és terjessze a testület elé:
- a februári ülés első napirendjét,
- az áprilisi ülés első napirendjét,
- az augusztusi ülés első napirendjét,
- novemberi ülés első, és második napirendjét
Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság tárgyalja meg és véleményezze a
következő napirendeket:
- februári ülés második napirendjét,
- májusi ülés első, második és harmadik napirendjét,
- szeptemberi ülés első és második napirendjét.
A májusi KÖZMEGHALLGATÁS- ról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
Felelős:
jegyző
A 2017. évi pénzügyi terveket előzetesen egyeztetni kell az érintett intézmények vezetőivel, az
érdekképviseleti szervekkel.

IV.
EGYÉB SZERVEZÉSI FELADATOK
-

Március 15-ét községi ünnepség keretében kell megünnepelni.
Felelős:
Kozák Ferencné alpolgármester

-

A falunapi ünnepségen kell átadni a helyi kitüntetéseket.
Felelős:
Nagy Szilárd polgármester

A munkatervet meg kell küldeni:
- az önkormányzati képviselőknek,
- a nem képviselő bizottsági tagoknak.
K e n g y e l , 2016. november …...
Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
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