KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. december 12-i ülésére

A 2017. évi közfoglalkoztatási programokban való részvételről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat az elmúlt ülésen részletes beszámolót kapott a 2016. évi közfoglalkoztatási
programokról.
Kengyel községben jelenleg 6 startmunka program működik, melyeket a következő 2017-s
évben is szeretnénk indítani.
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása járási mintaprogram
A program időtartalma:
A programban alkalmazottak száma:
 1 fő munkairányító
 1 fő mezőgazdasági gépkezelő
 1 fő adminisztrátor
 12 fő segédmunkás

2017. március 1- 2018. február 28.
15 fő

A programban tervezett feladatok: Kengyel közigazgatási területén a 03 ,047, 0209 hrsz-ú fő
mezőgazdaság utak és kapcsolódó mellékutak út melletti területről illegális hulladék
begyűjtése, elszállítása. Kengyel közigazgatási területén a 1174, 065 hrsz, 0140/11
,0140/21hrsz-ú területekről illegális hulladék begyűjtése, elszállítása.
A hulladék mennyisége miatt növelni szeretnénk az elszállított mennyiségre jutó támogatást.
Belvízelvezetés járási mintaprogram
A program időtartalma:

2017. március 1- 2018. február 28.

A programban alkalmazottak száma:
 1 fő munkairányító
 1 fő gépkezelő
 1 fő adminisztrátor
 12 fő segédmunkás

15 fő

A programban tervezett feladatok: Kengyel község közigazgatási területe, 5 km külterületi
csatorna rendszeres karbantartása, : belterületi árokrendszer Kossuth út minkét oldala ( 5 km),
Dózsa György út, Rákóczi út, Béke út ,József Attila út, Szabadság út Petőfi, Ságvári,
Vörösmarty. folyamatos karbantartása. A korábbi évek tapasztalatai alapján: a Rákóczi,
Arany János, és Kossuth út egy szakaszán mindig problémát jelent, ha nagy mennyiségű
csapadék esik le, itt az átereszeket kell rendbe tenni.
Dologi költség között szeretnénk az átereszekre pályázni.
Mezőgazdasági földutak karbantartása

A program időtartalma:

2017. március 1- 2018. február 28.

A programban alkalmazottak száma:
 1 fő munkairányító
 1 fő gépkezelő
 1 fő adminisztrátor
 12 fő segédmunkás

15 fő

A programban tervezett
feladatok: mezőgazdasági földutak karbantartása:
080,085,060,056,052,0158,0165,03,049,046-os helyrajzi számok alatt.

047,

A programban korábban vásárolt Katerpillar állapota indokolttá tenné a teljes szervizelést,
ennek költségeit szeretnénk a pályázatba beépíteni.
Belterületi közutak karbantartása
A program időtartalma:

2017. március 1- 2018. február 28.

A programban alkalmazottak száma:
 1 fő munkairányító
 1 fő gépkezelő
 1 fő kőműves szakmunkás
 12 fő segédmunkás

15 fő

A programban tervezett feladatok: Bagi major területén a járda szakaszok teljes javítása.
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
A program időtartalma:

2017. március 1- 2018. február 28.

A programban alkalmazottak száma:
 1 fő munkairányító
 1 fő bútorasztalos
 1 fő adminisztrátor
 12 fő segédmunkás

15 fő

A programban tervezett feladatok:szőnyegszövés, kosárfonás, seprűkészítés, hely hiány ,
miatt nem lehet további feladatokat bevállalni.
Alapanyagok beszerzéséhez, és eszközök pótlásához kérünk segítséget.
Mezőgazdasági mintaprogram
A program időtartalma:

2017. március 1- 2018. február 28.

A programban alkalmazottak száma:
 1 fő munkairányító
 2 fő gépkezelő
 12 fő segédmunkás

15 fő

A programban tervezett feladatok:
Előállítani kíván termékek:
 földieper
 őszi búza
 paradicsom
 fehér paprika
 amerikai fűz
 homoktövis
Beszerzések között leglényegesebb a meglévő fóliasátrak karbantartásához vasanyag
vásárlása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Kengyel, 2016. december 6.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2016.(____) Kt.
Határozat
2017. évi közfoglalkoztatási programban való részvételről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium
által meghirdetett közfoglalkoztatási programokban rész kíván venni, ezért
pályázatot ( kérelmet) nyújt be az alábbi programok járási mintaprogram
indítására ( folytatására), programonként 15 fő közfoglalkoztatott
foglalkoztatására:
1. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása
2. Belvízelvezetés járási mintaprogram
3. Mezőgazdasági földutak karbantartása
4. Belterületi közutak karbantartása
5. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
6. Mezőgazdasági mintaprogram
A képviselő-testület pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen
szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.
Határidő: 2016.december 15.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2016. december 12-i ülésére
Önkormányzati tulajdon értékesítésre való kijelöléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához használt Fiat Ducato 9 személyes
mikrobusz, folyamatos meghibásodásai miatt a feladatok teljes körű ellátása veszélybe került.
Az önkormány a pályázati lehetőségeket ( TOP) kihasználva keresi a lehetőséget egy új
kisbusz vásárlására.
A kisbusz karbantartási költségei minden évben magasabb összegre rúgnak, jelenleg is hibás.
Az önkormányzat 2014. augusztus 27-én vásárolt árú szállításhoz egy Citroen Jumper
kishaszon gépjárművet 3,3 millió forintért. 2016-ban létrejött a Szociális Szövetkezet, amely
mezőgazdasági termékeket feldolgozó üzemet indít, és felvásárolja helyben a megtermelt
készletet, ezért a jármű kihasználatlan lenne.
A fentiek miatt kérem a két jármű értékesítésre való kijelölését a 7/2012.évi(IV.27.)
önkormányzati rendelet- Kengyel Község nemzeti vagyonáról – alapján:
„5. fejezet
A vagyon átruházásának szabályai
19. § A rendelet hatálya alá tartozó elemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki
értékesítésre vagy cserére az alábbi tartalommal:
- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,
- forgalmi értékének megjelölése,
- átruházás módja,
- pályázat esetén a pályázati feltételek meghatározása,
- árverés esetén az árverésre bocsátás szándékának kinyilvánítása,
- csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó és megszerzendő
vagyontárgyak megjelölése, forgalmi értéke.
20. § (1) A nettó 3.000.000 Ft értékhatárt meghaladó vagyonelemeket – ha a törvény kivételt
nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére.
A szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet értékesíteni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó értékű vagyonelem, ha
jogszabály másként nem rendelkezik, a Képviselő-testületnek az értékesítésről szóló
határozata alapján árverés útján értékesíthető. „
Kengyel, 2016. december 8.

Nagy Szilárd
polgármester

______/2016.(_____) Kt.
határozat
Gépjárművek értékesítésre történő kijelöléséről
Kengyel Községi Önkormányzat
a Kengyel Község nemzeti
vagyonáról szóló 7/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletének 19.§-a
alapján értékesítésre kijelöli az alábbi gépkocsijait:
1. Fiat Ducato 9 szem kisbusz
2. Citroen Jumper kishaszon gépjármű
A gépkocsikat fel kell értékeltetni, és az ott megállapított értéken, vagy
csak a fölött lehet értékesíteni.
Az értékesítés lebonyolítását a fenti rendelet 20§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint kell végrehajtani.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Kengyeli Polgármesteri Hivatal Pénzügy csoportja

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2016. december 12-i ülésére
Mezei őrszolgálat díjainak megállapításáról

Tisztelt Képviselő testület!
Az elmúlt ülésen elhangzottaknak megfelelően az előterjesztést nyújtunk be a mezei
őrszolgálat díjainak emelésére.
Az eltelt 2 év tapasztalati adatai azt mutatták, hogy az önkormányzatnak, minden évben ki
kellett pótolni a bevételeket, és a központi támogatást. Az önkormányzat anyagi lehetőségei
korlátozottak, ezért a kiegészítést minél kisebb arányúvá kell tenni.
Kengyel.2016. december 06.

Dr. Fekete Nóra
jegyző

Kengyel községi Önkormányzat Képviselő-testületének
______/2016.(_________) rendelete
a 12/2014.(VIII.29.) a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendelet
módosításáról
Az 1997. évi CLIX. törvény 16. §-ának felhatalmazása alapján a mezei őrszolgálat
megalakításáról és fenntartásáról a Képviselő-testület az a 12/2014.(VIII.29.) rendeletét
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A R. 4. §-ra ( 3) helyébe az alábbi rendelkezés lép.
A mezőőri járulék mértéke egy naptári évre:
a)
b)
c)
d)

Szántó művelési ágba tartozó termőföld esetén
Öntözőberendezéssel ellátott termőföld esetén
Konyhakerti növény termesztésére használt termőföld esetén
Gyep esetén

1.000.- Ft/ha
1.500.- Ft/ha
1.500.- Ft/ha
300.- Ft/ha

, de legalább 1.000-Ft/év.
2.§
A rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr Fekete Nóra
jegyző

Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2016. december 12-i ülésére
Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől kérelem érkezett önkormányzati támogatás iránt.
A támogatási
kérelemben az egyesület
az év elején a működési költségeinek
megelőlegezésére kiadott 160.000,- ft-ot kéri támogatásra átminősíteni.
Az egyesület az önkormányzat feladat-ellátásában is részt 2016. évben: 17 alkalommal
végeztek locsolást Kengyel, és Bagimajor útjain, és 2016-ban a belvízvédekezésben is ki
vették a részüket.
Mivel az önkormányzat ezt az összeget már 2016. április 6-án kifizette az egyesület részére és
most nem jelent újabb kifizetést, a fentiek miatt javasoljuk az összeg jóváhagyását.
Kengyel, 2016. december 6.
Nagy Szilárd
polgármester

____/2016.(_____) Kt.
Határozat
Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli
Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet
160.000,- Ft összeggel
támogatja, a 2016. évi költségvetésének civil szervezetekre
elkülönített támogatások terhére .
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr Fekete Nóra jegyző
3. Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület
4. Irattár

helyben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. december 12-i ülésére

Törökszentmiklósi TV-vel szerződés kötéséről

Tisztelt Képviselő- testület!
A Törökszentmiklósi TI Televízió folyamatosan közöl híreket a településről. Az elmúlt 2
évben az önkormányzat már támogatatta a televíziót havi rendszerességgel ezzel hozzájárult
a műsorok készítéséhez.
Ahhoz, hogy Kengyelről továbbra is folyamatosam készüljenek híradások, javaslom a
mellékelt szerződés megkötését.
Kengyel, 2016. december 8.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2016.(XII.12.) Kt.
Határozat
Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017.évi költségvetése terhére 2017. január 1- és 2017.
december 31 közötti időszakra szerződés köt a
Törökszentmiklósi TI TV-vel Kengyel településsel
kapcsolatos
tudósítások készítésére az 1. sz.
mellékletben szereplők szerint.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Molnárné Domán Julianna ev TI Televízió

polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
Irattár

Melléklet a _____/2016.(____) Kt. határozathoz
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött
Kengyel Községi Önkormányzat (Kengyel, Szabadság út 10.. képviseli: Nagy Szilárd polgármester)
továbbiakban Megrendelő, és
Molnárné Domán Julianna ev. (Törökszentmiklós, Somogyi B. u. 79., adószám: 67403974-1-36
Nyilvántartási szám: 50181634, képviseli: Molnámé Domán Julianna) továbbiakban: Szolgáltató
között televízió-műsor készítésére az alábbi feltételekkel:

1.

a.) Megrendelő helyi televízió-műsor készítésére a Szolgáltatót bízza meg.
b.) Szolgáltató feladata, hogy az alább felsorolt szolgáltatásokat nyújtsa a helyi vezetékes
műsorelosztó hálózaton keresztül, televízió-műsor keretében:

-

közérdekű információk és hirdetések eljuttatása a lakossághoz a TI Televízió elnevezésű
televíziós csatornán keresztül,
tudósítson a jelentős kengyeli közéleti eseményekről, sport- és kulturális rendezvényekről a
Megrendelővel történő előzetes egyeztetés alapján, legalább havonta 4 alkalommal
tudósítson a Képviselő-testületi üléseken történt fontosabb döntésekről
biztosítson megjelenési, nyilatkozattételi lehetőséget a Képviselő-testület tagjai számára
biztosítson megjelenési, nyilatkozattételi lehetőséget a kengyelen működő civil szervezetek
számára
Az elkészített anyagokat internetes link formájában a megrendelő részére biztosítja

2.

A Felek a szerződés során együttműködnek. Az együttműködésben Megrendelő részéről a
polgármester jogosult nyilatkozattételre.

3.

A Felek e szerződést 2017. január 01-től 2017. december 31-ig terjedő időre kötik meg.

4.

Szolgáltatót az 1./ pont szerinti szolgáltatásokért bruttó 127.000 ft az az százhuszonhétezer
forint szolgáltatási díj illeti meg havonta. A díjról Szolgáltató számlát állít ki, melynek
esedékessége a tárgyhónapot követő hónap 5. napjánál korábbi időpont nem lehet.

5.

Megrendelőt azonnali hatályú felmondás illeti meg, ha Szolgáltató szerződéses kötelezettségeit
megszegi, és azt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti (pótolja). Szerződéses
kötelezettségnek tekintendő az 1 .b./ pont szerinti szolgáltatások bármelyike.

6.

Szolgáltató azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha Megrendelő a 4./ pont szerinti díjat írásbeli
felszólításra sem fizeti meg.

A Felek fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Kengyel, 2016. december …..

…………………………………….
Megrendelő

…………………………………….
Szolgáltató

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMERSTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. december 12-i ülésére
A nyilvános könyvtári fenntartói nyilatkozat kiegészítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnál 2016. november 4. napján lefolytatott könyvtári
szakértői vizsgálat során megállapításra került, hogy a mozgásukban korlátozott személyek nem tudják
személyesen igénybe venni a könyvtár szolgáltatásait, mivel ez a rész az emeleten kapott helyet. A vizsgálatot
végző könyvtári szakértő javasolta, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár földszintjén akadálymentesített helyen
legyen kihelyezve egy szekrény könyvekkel, mellette egy csengő, így a mozgáskorlátozott olvasókat is kitudják
szolgálni. Ezért a nyilvános könyvtári fenntartói nyilatkozatról szóló 106/2016.(X.18.) Kt. számú határozatot ki
kell egészíteni „a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény
előírásai szerint részben megközelíthető” szövegrésszel.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozat-tervezet elfogadását!
Kengyel, 2016. december 12.
Nagy Szilárd
polgármester
____/2016.(______) Kt.
H a t á r o z a t:
A nyilvános könyvtári fenntartói nyilatkozat kiegészítéséről
1.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2016. (X.18.) Kt. számon elfogadott
határozatát g) ponttal egészíti ki az alábbiak szerint: Fenntartói nyilatkozat
Kengyel Községi Önkormányzat, mint a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár fenntartója
a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeinek
biztosításáról,
b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,
c) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,
d) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette,
e) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri
rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a
szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit,
f) a könyvtár szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba
g) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény
előírásai szerint részben megközelíthető.

Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
4. Irattár

