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T Á R G Y M U T A T Ó  

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2016. november 14-én megtartott rendes NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

107/2016.(XI.14.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról 

108/2016.(XI.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé 
nyilvánításáról 

12/2016.(XI.15.) Önk.rend. A 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről – kiegészítéséről,  módosításáról /II. 
mód./ 

109/2016.(XI.14.) Kt. Hat. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi 
teljesítéséről 

13/2016.(XI.15.) Önk.rend. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 

14/2016.(XI.15.) Önk.rend. a szociális célú barnaszén  támogatás helyi szabályairól 

15/2016.(XI.15.) Önk.rend. A 17/2003.(XI.28.) önkormányzati rendelet – a 
magánszemélyek kommunális adójáról –   módosításáról 

110/2016.(XI.14.) Kt. Hat. A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde 
alapító okiratának módosításáról 

111/2016.(XI.14.) Kt. Hat. A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának 
véleményezéséről 

112/2016.(XI.14.) Kt. Hat. A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-
Bölcsőde munkájáról 

113/2016.(XI.14.) Kt. Hat. A közfoglalkoztatás működéséről 

114/2016.(XI.14.) Kt. Hat. Kengyel Község Polgármesteri Hivatala 2017. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

115/2016.(XI.14.) Kt. Hat. A hatósági ügyintézés törvényességéről 

116/2016.(XI.14.) Kt. Hat. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról 
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J e g y z ő k ö n y v  

 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 14-én 1500 órakor megtartott 
rendes nyílt üléséről. 
  
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Guttyán Edina, Csabainé Bártfai Margit és Oravecz Mihály 
testületi tagok. 
 

Az ülésre később érkezett Tóth-Varga Valéria képviselő tag 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Fekete Nóra  az önkormányzat jegyzője 
Pozsa Sándorné az önkormányzat gazdaságvezetője 
Mezei Aranka  Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője  
 

 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 6 
fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. (Tóth-Varga Valéria képviselő tag a VII. napirend 
megtárgyalásakor érkezett meg.) 
 
Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg. 
 
Kérdés és javaslat nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselő-
testületet: 

 
 Utolsó rendes ülésüket 2016. szeptember 12-én tartotta a Képviselő-testület. 

 Szeptember 13-án, kedden egyeztetett önkormányzatunk jogtanácsosával az NHSZ követelésével 
kapcsolatban, majd a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon vett részt járási egyeztetésen. A 
fórumon hangot adott a Törökszentmiklós Martfűvel összekötő út tarthatatlan forgalmának és kérte a 
szigorúbb és gyakoribb rendőri fellépést a száguldozó kamionokkal szemben. A probléma a rendőrség 
előtt is ismert. Fő probléma, hogy az országba Ukrajna és Románia felől belépő forgalmat a jelenlegi 
útdíj-rendszer erre az útra irányítja. A probléma kezelése folyamatban van. 

 Szeptember 14-én folytatódott az egyeztetés az NHSZ el. 

 Szeptember 17-én részt vett a mozgáskorlátozottak kengyeli csoportjának közgyűlésén. A csapat 
vezetője, Mazugné Eszter bejelentette, hogy távozik posztjáról. 

 Szeptember 18-án köszöntötte a 80. éves Petruka Ferencet. 

 Szeptember 19-én Rákóczifalván részt vett a Nyugdíjasklubok Országos Szövetségének nagygyűlésén. 
Azt a felkérést kapta, hogy amennyiben módja és lehetősége van településünknek, szívesen 
megszervezik ide a jövő évi országos nyugdíjas találkozót. 

 Szeptember 20-án az ÁNTSZ tartott ellenőrzést a buszmegállóinkban, ahol a dohányzást tiltó táblák 
meglétét ellenőrizték. 

 Szeptember 21-én Dukai Miklós helyettes államtitkárral egyeztetett a Rendkívüli Önkormányzati 
Támogatással kapcsolatban. Azt a tájékoztatást kapta, hogy írjon levelet Pogácsás Tibor 
államtitkárnak, amelyben a problémák felvázolása után kérjem az EBR rendszer újbóli megnyitását. A 
levelet ma megírta és el lett küldve az államtitkár úrnak. 
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 Szeptember 26-án Berta Sándorral, a kengyeli körzeti megbízottal egyeztetrtt az aktuális közös 
feladatokról. 

 Szeptember 27-én az óvodában meghibásodott fűtés adott halaszthatatlan feladatot. Nagy nehézségek 
árán megtalálták a szakembert, aki a segített a hibát elhárítani. Amíg a problémát megoldotta, a vegyes 
tüzelésű kazánnal fűtöttek. A szakember felhívta az intézmény figyelmét, hogy a kazán karbantartását 
okvetlenül évente el kell végezni. 

 Szeptember 28-án a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tartott ellenőrzést a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület  munkájával kapcsolatban. A riasztást követően  4 perccel három fő azonnal rendelkezésre 
állt, az egyesület elnöke elismerést kapott, illetve megköszönték önkormányzatunk hozzáállását, 
amellyel segíteni igyekszik az egyesület munkáját. 

 Szeptember 29-én rendkívüli testületi ülést tartott a Képviselő-testület.  

 Szeptember 30-án Olajos Pálné, panaszos kengyeli gazda földjén helyszíni bejárást tartott. 

 Október 2-án lezajlott a kvóta-elleni népszavazás. Kengyelen a 2946 választópolgárból összesen 1220-
an járultak az urnákhoz, mely 41.41 % - os részvételt jelent. Ez magasabb, mint az országos átlag, de 
messze elmarad az 50 százalékos küszöbtől. Az öt körzet közül egyedül Bagimajorban haladta meg, 
ott a  választópolgárok 55.51 % százaléka voksolt. 

 Október 4-én az ONÖ lakóit köszöntötte az Idősek Világnapja alkalmából. 

 Október 5-én az OTP Bank Zrt. vezetőségéhez fordult az állandóan meg hibásodó ATM-vel 
kapcsolatban. Azt a választ kapta, hogy igyekeznek kezelni a problémát. Változás azóta sem történt. 

 Október 6-án a Viziközmű Társulat ülését vezette. Az ülésen a küldöttgyűlés úgy döntött, hogy 
folytatja munkáját és tevékenységét kibővítette a csapadékvíz elvezető rendszer megépítésével. 
Várhatóan jövő év tavaszán nyílik KEHOP-os pályázati lehetőség, nem lesz szükség további lakossági 
hozzájárulás fizetésére. Az elsődleges információk szerint, ha társulatok nyújtanak be pályázatot, 
100%  - os támogatású lesz a finanszírozás. 

 Október 7-én folytatta az egyeztetést a Belügyminisztériumban a rendkívüli támogatással 
kapcsolatban. 

 Október 11-én 15 millió forint vissza nem térítendő támogatás érkezett a Belügyminisztériumtól. 

 Október 12-én a Pályázati Akadémia munkatársaival egyeztetett a hamarosan megnyíló tanyabusz 
pályázatról, illetve az ún. szolnoki országút megépítésével kapcsolatban. Erre MVH–s forrásból nyílna 
lehetőség, 95 %-os intenzitás mellett. 

 Október 13-án folytatódott a járási egyeztetés a rendőrkapitányságon, ezúttal megyei vezetők is 
csatlakoztak. Kengyel település továbbra is a megye bűnügyileg legkevésbé fertőzött települései közé 
tartozik, évről-évre csökken a bűncselekmények száma. 

 Október 15-én köszöntötte az Őszirózsa Nyugdíjasklub meghívott vendégeit. 

 Október 18-án Berta Ferenccel egyeztetett az induló pályázatokról, majd rendkívüli ülést tartott. 

 Október 20-án Tiszatenyőn a két éves garanciális bejáráson Kozák Ferencné alpolgármester asszony 
képviselte önkormányzatunkat. 

 Október 26-án a belügyminisztérium tartott ellenőrzést a közmunkaprogrammal kapcsolatban, ezúttal 
az adminisztrációra terjedt ki elsősorban.  

 Október 28-án a polgárőr egyesület elnökével helyszíni bejárást tartottak a temetőben. A hosszú ünnep 
alatt fokozott erővel őrizték a temetőt, bár lopás sajnos így is történt. A hétvégén napi több 
alkalommal látogatott ki, naponta több százan keresték fel a sírkertet. 
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 November 4-én megbeszélést folytatott egy kengyeli illetőségű Tiszaföldvári céggel, akik szerződést 
kötnek a Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezettel. Ezt követően megindult a munkaerő 
toborzás, a cipőfelsőrész készítő állásokra közel harmincan jelentkeztek. 

 November 8-án helyszíni bejárást tartott Bagimajorban a vasúti átjáróban a MÁV szakembereivel. 
Arról tájékoztatták, hogy az átjáró felújítása jövő augusztusban megtörténik. Vélhetően egy hétig 
Martfű és Kengyel között vonatpótló autóbuszok szállítják majd az utasokat, illetve egy ideiglenes 
átjárót is megnyitnak. Sajnos a költségvetésükben sem fénysorompó, sem gyalogátkelőhely kialakítása 
nem szerepel. Ennek érdekében időpontot kértem a MÁV Szegedi Igazgatóságától, megpróbálja 
meggyőzni őket ezek fontosságáról. 

 November 9-én Tiszapüspökiben, az épülő kukorica feldolgozó gyár bejárásán Kozák Ferencné 
képviselte önkormányzatunkat. Polgármester úr továbbképzésen vett részt Szolnokon a Garden 
Hotelben. 

 

Kozák Ferencné alpolgármester asszony a november 9-i Tiszapüspökiben épülő kukorica feldolgozó 
gyárhoz kapcsolódóan elmondja, hogy a tervnek megfelelően haladnak a munkálatok. Jövő 
márciusban tervezik a próba üzem beindítását. Folyik az emberek toborzása. A mérnökök és az 
egyetemi végzettségű szakemberek kétharmadát már felvették, ezekre a pozíciókra már nem sok 
dolgozót keresnek. Viszont 450 fő fizikai munkára keresnek embereket.  
A múlt héten a Tiszaföldvári köztestületen vett részt, ahol Boldog István úr is jelen volt a költségek 
egyeztetése miatt. Itt elmondták, hogy Önkormányzatunknak 1.300.000 forint támogatást kell fizetni.  
Erről kapott egy megállapodást, amit aláírva vissza kell küldeni és ez alapján kérhetünk az ÖNHIKI-
ből támogatást. Itt elmondták, hogy törvényi kötelezettségünk támogatni a köztestület. Az 
alapszabályban úgy van benne, hogy lakosságszám arányában kell kiszámítani a támogatási összeget. 
 November 11-én a LEADER közgyűlésen vett részt. Tájékoztatást kapott, hogy pályázatokat fognak 
kiírni és kérte, hogy értesítsék Önkormányzatunkat a pályázati kiírásokról. Ezek a pályázatok 100%-os 
támogatottságúak. 

 

 

 
Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igenlő szavazattal és 2 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
 
 
 
107/2016.(XI.14.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti 
beszámolóját e l f o g a d j a .  
 

Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy 
még kettő napirendet tárgyaljon meg: 
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15. Az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére szándéknyilatkozat kiadásáról 

16. A szociális tüzelőanyag beszerzésére szállítási szerződés megkötéséről 

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Ezután polgármester úr javasolja, hogy a 13., 14., 15. és 16. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja 
meg a Képviselő-testület. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13., 14., 15. és 16. napirendi pontok zárt üléssé 
nyilvánítását egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 6 igenlő szavazattal, 
egyöntetűen elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 
 
108/2016.(XI.14.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
A 13., 14., 15. és 16. napirendi pontot a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) a.) 
pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja. 
 
N A P I R E N D E K :  

Nyílt ülés 
1. Előterjesztés a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről – 

kiegészítéséről,  módosításáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

3. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról /írásban/ 
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző 

4. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag  támogatás helyi szabályairól szóló rendeletalkotásról /írásban/ 
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző 

5. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet  módosításáról 
/írásban/ 
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző 

6. Előterjesztés a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde alapító okiratának 
módosításáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

7. Előterjesztés a  Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

8. Beszámoló a  Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde munkájáról /írásban/ 
Előadó:  Kozák Ferencné óvodavezető 

9. Beszámoló a közfoglalkoztatás működéséről /írásban/ 
Előadó:  Oravecz Mihály munkavezető 
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10. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról /írásban/ 
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző 

11. Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról /írásban/ 
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző 

12. Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalásáról  /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

 

 

Zárt ülés 
13. Előterjesztés a  Hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről szóló közszolgáltatási szerződés felbontásáról szóló 

94/2016(IX.12.) Kt. határozat módosításáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

14. Előterjesztés a  Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalásáról / írásban / 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

15. Előterjesztés az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére szándéknyilatkozat kiadásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

16. Előterjesztés a szociális tüzelőanyag beszerzésére szállítási szerződés megkötéséről /írásban/ 
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző 

 
I. NAPIREND: 
Előterjesztés a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről – 
kiegészítéséről,  módosításáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester  
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről – kiegészítéséről,  
módosításáról készült rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra a 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről – kiegészítéséről,  módosításáról készült rendelet-tervezetet, melyet szavazásra 
bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a 
következő rendeletet alkotja. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2016.(XI.15.)  önkormányzati rendelete 
 

A 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről – kiegészítéséről,  
módosításáról 
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Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016.(II.29.) szám  rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 

1.§. 

A R. II. fejezetének 4.  §. (1) bekezdése  helyébe  az alábbi rendelkezés lép. 
 

„A Képviselő-testület az önkormányzat  2016. évi 
      Költségvetés bevételét:  872.826 e Ft főösszeggel 
      Költségvetési kiadását:  872.826 e Ft főösszeggel 
      Egyenlegét    0 e Ft hiánnyal állapítja meg. 

  
2.§. 

(1) A R. II. fejezetének 4.§ (2) bekezdésében jelölt”  a rendelet  3. melléklete” helyébe e           rendelet  1 
számú  melléklete lép. 
 
(2) A R. II fejezetének 4.§ (3) bekezdésében jelölt „ a rendelet 3.a-e)számú melléklete” helyébe e rendelet 1. a-
e) melléklete lép. 
 
(3)  A R. II fejezetének4.§  (4) bekezdésében jelölt „ a rendelet 5.)számú melléklete” helyébe   
 e rendelet 2. melléklete lép. 
(4) A R. II fejezetének4.§  (6) bekezdésében jelölt „ a rendelet 15.)számú melléklete” helyébe   
 e rendelet 4. melléklete lép. 

3.§. 

  A R. II. fejezetének 5.§ (3) bekezdésében jelölt”  a rendelet  6. melléklete” helyébe e           rendelet  3.   
melléklete lép. 

4.§. 

Ez az önkormányzati  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Kengyel, 2016. november 14. 
 
 
Nagy Szilárd        dr. Fekete Nóra 
Polgármester                   jegyző 
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Kengyel Község Önkormányzat       
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE      

 BEVÉTELEK Ezer forintban    1. számú melléklet  

Száma Jogcímek 2016. évi 
előirányzat I.sz. módosítás II.sz. 

módosítás 
ebből: 

kötelező 
ebből: 

államigazgatási 

ebből : 
önként 
vállalat 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Önkormányzat működési támogatásai 
(1.1.+…+.1.8.) 268 291 1 894 124 038 391 161 3 062   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása 

40 281     40 281     

1.2. Hivatal működésének támogatása 45 619     45 619     

1.3. Önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása 

74 535     71 473 3062   

1.4. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása 

103 367     103 367     

1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása 

4 165     4 165     

1.6. Működési célú központosított előirányzatok     114 126 114 126     

1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai 

324 1 662 9 912 11 898     

1.8 Elszámolásból származó bevétel   232   232     

2. Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 103 808 167 099 21 817 292 724     

2.1. Elvonások és befizetések bevételei             

2.2. Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból megtérülések  

            

2.3. Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése  

            

2.4. 
Működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök igénybevétele 
(HIÁNY) 

67 212 -35 918 20 169 51 463     

2.5. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei  36 596 203 017 1 648 241 261     

2.5.1  - Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól             



9 
 

2.5.2.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól 20 739 203 017 788 224544     

2.5.3.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától 12 617     12617     

2.5.4.  - Központi költségvetési 
szervtől 3 240   860 4100     

2.5.5.  - EU-s támogatás             

3. Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   9 140   9 140     

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások 

            

3.2. Felhalmozási célú garancia- és 
kezességvállalásból megtérülések 

            

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 

            

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök igénybevétele 

            

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei 

  9 140   9 140     

3.5.1  - Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól             

3.5.2.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól   9 140   9140     

3.5.3.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától             

3.5.4.  - Központi költségvetési 
szervtől             

3.5.5.  - EU-s támogatás             

4.  Közhatalmi bevételek 
(4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 52 060     37 578 14 482   

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 40 500     26 018 14 482   

4.1.1.  - Magánszemélyek 
kommunális adója 15 000     15 000     

4.1.2.  - Iparűzési adó 25 500     11 018 14482   
4.2. Gépjárműadó 4 400     4 400     
4.3. Termőföld után járó szja             
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4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, 
Pótlékok) 

7 160     7 160     

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 43 378     43 378     
5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5 400     5 400   0 
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 8 965     6 965     

5.2.1. - Alkalmaztottak térítése             
5.2.2. - Bérleti és lízingdíj 4478     2478     

5.2.3. - Egyéb szolgáltatásokból származó 
bevétel 4487     4487     

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 170     170     
5.4. Tulajdonosi bevételek  1102     3102     
5.5. Ellátási díjak 25366     25366     
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  2370     2370     
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése             
5.8. Kamatbevételek             
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei             

5.10. Egyéb működési bevételek 5     5     
6. Felhalmozási bevételek              

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. 
+ … + 7.3.)             

7.1. 
Működési célú garancia- és 

kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 
kívülről 

            

7.2. 
Működési célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 
kívülről 

            

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz             

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
(8.1.+8.2.+8.3.) 80         80 

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és 

kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 
kívülről 

            

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 

80         80 

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz             
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9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: (1+…+8) 467 617 178 133 145 855 773 981 17 544 80 

 10. 
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről  (10.1.+10.3.)     25 450     25450 

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök 
felvétele             

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök 
felvétele pénzügyi vállalkozástól 

            

10.3.   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele     25 450     25450 
   11. Belföldi értékpapírok bevételei               
    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 21 747 34 024   55 771     

12.1. Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele 

21 747 34 024   55 771     

12.1.1. Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele működési 

21 747 34 024   55 771     

12.1.2. Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele felhalmozási 

            

12.2. Előző év vállalkozási maradványának 
igénybevétele 

            

    13. 
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 

… + 13.3.)             

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések             

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 
törlesztése 

            

13.3. Betétek megszüntetése             
    14. Külföldi finanszírozás bevételei              

    15. 
Adóssághoz nem kapcsolódó 

származékos ügyletek bevételei             

    16. 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 

21 747 34 024 25 450 55 771   25 450 

    17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 489 364 212 157 171 305 829 752 17 544 25 530 
 Kiadások          

1.    Működési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 478 477 203 017 32 522 688 977 17 544 7 495 

1.1. Személyi  juttatások 216 964 171 184 3 326 391 474     
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1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 54 886 23 092 885 78 863     

1.3. Dologi  kiadások 155 593 12 440 204 163 222 0 5015 
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 010 -3 699 4 628 31 939 0   
1.5 Egyéb működési célú kiadások 20 024   23 479 23 479 17 544 2 480 

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1.+2.2.+2.3……..) 10 887 9 140 138 783 121 639   37 171 

2.1. Beruházások 0 5 502 23 530 5 502   23 530 
2.2. Felújítások 5 712 1 695 85 748 87 443   5712 
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0           
2.4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 2 860     2860     
2.5. Beruházási Áfa 2 315 1 943 29 505 25 834 0 7929 
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)             

3.1. Működési tartalék             
3.1.1. - Általános tartalék             
3.1.2. - Céltartalék             
3.2. Felhalmozási tartalék             

3.2.1. - Általános tartalék             
3.2.2. - Céltartalék             

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN (1+2+3) 489 364 212 157 171 305 810 616 17 544 44 666 

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés 
államháztartáson kívülre               

6. Belföldi értékpapírok kiadásai              
7. Belföldi finanszírozás kiadásai              
8. Külföldi finanszírozás kiadásai              

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN:               

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 489 364 212 157 171 305 810 616 17 544 44 666 
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KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE      

  Ezer forintban      

1 
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési 

bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. 
sor) (+/-) 

-21 747 -34 024  
   

        
        
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE      
 Ezer forintban      

1.  Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-
1.2.) +/- 21 747 34 024  

   
1.1. Finanszírozási bevételek   21 747 34 024     

1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási 
bevételek   21747 34024  

   

1.1.2.              Felhalmozási célú finanszírozási 
bevételek        

   
1.2. Finanszírozási kiadások           

1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási 
kiadások        

   

1.2.2.               Felhalmozási célú finanszírozási 
kiadások        
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Kengyel Község Önkormányzat       

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  önkormányzathoz tartozó feladatok      
  Ezer forintban    1/a. számú melléklet  

I.1. Kengyeli Önkormányzat 2016 I.sz.módosítás II.sz.módosítás ebből: 
kötelező 

ebből: 
államigazgatási 

ebből : 
önként 
vállalat 

        

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat Módosított előirányzat 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Bevételek Ezer forintban       

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 13 019 0 0 13 019 0 0 
1.1. Készletértékesítés ellenértéke 5 400     5400     
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 3 888 0 0 1 888 0 0 

1.2.1. - Alkalmazottak térítése             
1.2.2. - Bérleti és lízingdíj 3 873     1873     
1.2.3. - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel 15     15     
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 170     170     
1.4. Tulajdonosi bevételek 1 102     3102     
1.5. Ellátási díjak 1 119     1119     
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 340     1340     
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése             
1.8. Kamatbevételek             
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei             

1.10. Egyéb működési bevételek             

2. Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 36 596 203 017 788 240 401 0 0 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei             

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése ÁH-n belülről             
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2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről 36 596 203 017 788 240 401 0 0 

2.3.1.  - Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól       

      

2.3.2.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól 20 739 203 017 788 224544     

2.3.3.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától 12 617     12617 

    

2.3.4.  - Központi költségvetési 
szervtől 3 240     3240 

    
3. Közhatalmi bevételek 6 660     6660     

4. Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 0 9 140 0 9 140 0 0 

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése ÁH-n belülről       

      

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 0 9 140   9 140 0 0 

4.3.  - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól       

      

4.4.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól   9 140   

9140     

4.5.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától       

      

4.6.  - Központi költségvetési 
szervtől             

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 0 0 0 0 0 0 

5.1. Immateriális javak értékesítése             
5.2. Ingatlanok értékesítése             
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése             
6. Működési célú átvett pénzeszközök             
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 80     80     
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 56 355 212 157 788 269 300 0 0 
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9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 163 309 0 166 889 269 563 17 544 43 091 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 21 747 0   21 747   0 
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele           0 

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 
(intézményfinanszírozás) 141 562 0 166 889 247 816 17 544 43 091 

9.3.1. Normatíva állami hozzájárulás 131 510   137 006 265 454 3 062   
9.3.2. Önkormányzati kiegészítés 10 052 0 29 883 -17 638 14 482 43 091 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 219 664 212 157 167 677 538 863 17 544 43 091 
                

  Kiadások Eredeti előirányzat 

1. Működési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 212 246 203 017 28 894 420 693 17 544 5 920 

1.1. Személyi  juttatások 70 549 171 184 620 242353     

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 15 353 23 092 168 38613     

1.3. Dologi  kiadások 75 310 12 440   84 310   3440 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 010 -3 699 4 627 31938 0   

1.5. Egyéb működési célú kiadások 20 024   23 479 23479 17544 2480 

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1.+…+2.4.) 7 418 9 140 138 783 118 170   37 171 

2.1. Beruházások 5 712 5 502 23 530 5 502   29242 
2.2. Felújítások 130 1 695 85 748 87 573     
2.3. Áfa 1 576 1 943 29 505 25 095   7929 
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások             
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 219 664 212 157 167 677 538 863 17 544 43 091 

                
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12     12     
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 48 132   180     
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Kengyel Község Önkormányzat       

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  Kengyeli Polgármesteri Hivatal      
  Ezer forintban    1/b. számú melléklet  

I.2. Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2016. évi I.sz.módosítás II.sz.módosítás ebből: 
kötelező 

ebből: 
államigazgatási 

ebből : 
önként 
vállalat 

                

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat Módosított előirányzat 

1 2 3 4   5 6 7 
Bevételek Ezer forintban           

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 30 0 0 30 0 0 
1.1. Készletértékesítés ellenértéke             
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 30 0 0 30 0 0 

1.2.1. - Alkalmazottak térítése             
1.2.2. - Bérleti és lízingdíj             

1.2.3. - Egyéb szolgáltatásokból származó 
bevétel 30 

    
30     

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke             
1.4. Tulajdonosi bevételek             
1.5. Ellátási díjak             
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó             
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése             
1.8. Kamatbevételek             
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei             
1.10. Egyéb működési bevételek             

2. Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 0 0 860 860 0 0 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei             

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése ÁH-n belülről       
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2.3. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 0 0 860 860 0 0 

2.3.1.  - Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól       

      

2.3.2.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól             

2.3.3.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától       

      

2.3.4.  - Központi 
költségvetési szervtől     860 

860     
3. Közhatalmi bevételek             

4. Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 0 0 0 0 0 0 

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése ÁH-n belülről       

      

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 

4.3.  - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól       

      

4.4.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól       

      

4.5.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától       

      

4.6.  - Központi 
költségvetési szervtől             

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 0 0 0 0 0 0 

5.1. Immateriális javak értékesítése             
5.2. Ingatlanok értékesítése             
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése             
6. Működési célú átvett pénzeszközök             

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       
      

8. Költségvetési bevételek összesen 
(1.+…+7.) 30 0 860 890 0 0 

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 61 026 0 0 61 026 0 0 
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9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   3 739   
3739     

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele             

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) 
támogatás (intézményfinanszírozás) 61 026 -3 739   57 287 0 0 

9.3.1. Normatíva állami hozzájárulás 45 668     45 668     
9.3.2. Önkormányzati kiegészítés 15 358 -3 739   11 619     

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 61 056 0 860 61 916 0 0 
                

  Kiadások Eredeti előirányzat 

1. Működési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 59 849   860 60 709     

1.1. Személyi  juttatások 35 492   620 36 112     

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 9 583   162 9 745 

    
1.3. Dologi  kiadások 14 774   78 14 852     
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai             
1.5. Egyéb működési célú kiadások             

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1.+…+2.4.) 1 207     1 207     

2.1. Beruházások 0     0     
2.2. Felújítások             
2.3. Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 1 207     1 207     
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások             
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 61 056   860 61 916     

            
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12     12     
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)             
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Kengyel Község Önkormányzat      

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Napsugár Modellóvoda 
egységes óvoda-bölcsőde     

    Ezer forintban  1/c. számú melléklet 

I.3. Napsugár Modellóvoda Egységes 
Óvoda bölcsöde 2016. évi I.sz.módosítás ebből: 

kötelező 
ebből: 

államigazgatási 

ebből : 
önként 
vállalat 

              

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt 
előirányzat megnevezése 

Eredeti 
előirányzat Módosított előirányzat 

1 2 3 4 5 6 7 
Bevételek Ezer forintban         

1. Működési bevételek 
(1.1.+…+1.10.) 468 0 468 0 0 

1.1. Készletértékesítés ellenértéke           
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 0 

1.2.1. - Alkalmazottak térítése           
1.2.2. - Bérleti és lízingdíj           

1.2.3. - Egyéb szolgáltatásokból 
származó bevétel 0 

  
0     

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke           
1.4. Tulajdonosi bevételek           
1.5. Ellátási díjak 463   463     

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi 
adó           

1.7. Általános forgalmi adó 
visszatérülése           

1.8. Kamatbevételek           

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek 
bevételei           

1.10. Egyéb működési bevételek 5   5     

2. 
Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
(2.1.+…+2.3.) 0 0 0 0 0 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei           

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése ÁH-n 
belülről 

    
      

2.3. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 

2.3.1.  - Helyi és 
nemzetiségi önkormányzattól     

      

2.3.2.  - Elkülönített 
állami pénzalaptól           

2.3.3. 
 - 

Társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjától 

    
      

2.3.4.  - Központi 
költségvetési szervtől     

      
3. Közhatalmi bevételek           

4. 
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
(4.1.+4.2.) 

0 0 0 0 0 

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése ÁH-n 
belülről 
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4.2. 
Egyéb felhalmozási célú 

támogatások bevételei 
államháztartáson belülről 

0 0 0 0 0 

4.3.  - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól     

      

4.4.  - Elkülönített 
állami pénzalaptól     

      

4.5. -Társa-
dalombiztosítás pénzügyi alapjától           

4.6.  - Központi 
költségvetési szervtől           

5. Felhalmozási bevételek 
(5.1.+…+5.3.) 0   0 0 0 

5.1. Immateriális javak értékesítése           
5.2. Ingatlanok értékesítése           
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése           

6. Működési célú átvett 
pénzeszközök           

7. Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök     

      

8. Költségvetési bevételek összesen 
(1.+…+7.) 468 0 468 0 0 

9. Finanszírozási bevételek 
(9.1.+…+9.3.) 97 495 0 97 495 0 0 

9.1. Költségvetési maradvány 
igénybevétele   2 885 2 885 

    

9.2. Vállalkozási maradvány 
igénybevétele     

      

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) 
támogatás (intézményfinanszírozás) 97 495 -2 885 94 610 0 0 

9.3.1. Normatíva állami hozzájárulás 87 791   87 791     
9.3.2. Önkormányzati kiegészítés 9 704 -2 885 6 819     

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 97 963 0 97 963 0 0 
              

  Kiadások Eredeti előirányzat 

1. Működési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 97 251   97 251     

1.1. Személyi  juttatások 57 252   57 252     

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 15 459   15 459 

    
1.3. Dologi  kiadások 24 540   24 540     
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai     0     
1.5. Egyéb működési célú kiadások           

2. Felhalmozási költségvetés 
kiadásai (2.1.+…+2.4.) 712   712     

2.1. Beruházások 0   0     
2.2. Felújítások           
2.3. Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 712   712     
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások           
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 97 963   97 963     

              
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20   20     
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)           
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Kengyel Község Önkormányzat       
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 

Könyvtár      
     Ezer forintban  1/d. számú melléklet 

I.4. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár 2016. évi I.sz.módosítás II.sz.módosítás ebből: 

kötelező 
ebből: 

államigazgatási 

ebből : 
önként 
vállalat 

                

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat Módosított előirányzat 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Bevételek Ezer forintban           

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 1 100 0 0 1 100 0 0 
1.1. Készletértékesítés ellenértéke             
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 100 0 0 1 100 0 0 

1.2.1. - Alkalmazottak térítése             
1.2.2. - Bérleti és lízingdíj 605     605     
1.2.3. - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel 495     495     
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke             
1.4. Tulajdonosi bevételek             
1.5. Ellátási díjak             
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó             
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése             
1.8. Kamatbevételek             
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei             
1.10. Egyéb működési bevételek             

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
(2.1.+…+2.3.) 0 0 0 0 0 0 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei             

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése ÁH-n belülről       

      

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 

2.3.1.  - Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól       

      
2.3.2.  - Elkülönített állami pénzalaptól             

2.3.3.  - Társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjától       

      
2.3.4.  - Központi költségvetési szervtől             
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3. Közhatalmi bevételek             

4. Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 0 0   0 0 0 

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése ÁH-n belülről       

      

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 

4.3.  - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól             
4.4.  - Elkülönített állami pénzalaptól             

4.5.  - Társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjától       

      
4.6.  - Központi költségvetési szervtől             
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 0 0 0 0 0 0 

5.1. Immateriális javak értékesítése             
5.2. Ingatlanok értékesítése             
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése             
6. Működési célú átvett pénzeszközök             
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 1 100 0 0 1 100 0 0 
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 19 700 0 126 18 251 0 1 575 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   502   502     
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele             

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 
(intézményfinanszírozás) 19 700 -502 126 17 749 0 1 575 

9.3.1. Normatíva állami hozzájárulás 4 202   126 4 328     
9.3.2. Önkormányzati kiegészítés 15 498 -502   13 421   1575 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 20 800 0 126 19 351 0 1 575 
                

  Kiadások Eredeti előirányzat 
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 19 847   126 18 398   1 575 

1.1. Személyi  juttatások 10 645     10 645     

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 2 874     2 874     

1.3. Dologi  kiadások 6 328   126 4 879   1575 
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai       0     
1.5. Egyéb működési célú kiadások             

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1.+…+2.4.) 953     953     
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2.1. Beruházások 0     0     
2.2. Felújítások             
2.3. Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 953     953     
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások             
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 20 800   126 19 351   1 575 

                
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 4     4     
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)             
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Kengyel Község Önkormányzat       
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Egyesített 

Szociális Intézmény      
        

     
Ezer 

forintban  1/e. számú melléklet 
        

I.5. Kengyeli Egyesített Szociális 
Intézmény 2016. évi I.sz.módosítás II.sz.módosítás ebből: 

kötelező 
ebből: 

államigazgatási 

ebből : 
önként 
vállalat 

                

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt 
előirányzat megnevezése 

Eredeti 
előirányzat Módosított előirányzat 

1 2 3 4 5 6 7 7 

Bevételek Ezer 
forintban           

1. Működési bevételek 
(1.1.+…+1.10.) 28 797 0 0 28 797 0 0 

1.1. Készletértékesítés ellenértéke             
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 3 947 0 0 3 947 0 0 

1.2.1. - Alkalmazottak térítése             
1.2.2. - Bérleti és lízingdíj             

1.2.3. - Egyéb szolgáltatásokból 
származó bevétel 3947     3947 

    
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke             
1.4. Tulajdonosi bevételek             
1.5. Ellátási díjak 23 784     23784     

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi 
adó 1 066     1066     

1.7. Általános forgalmi adó 
visszatérülése         

    
1.8. Kamatbevételek             

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek 
bevételei         

    
1.10. Egyéb működési bevételek             
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2. 
Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
(2.1.+…+2.3.) 0 0 0 0 0 0 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei             

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése ÁH-n 
belülről 

      
      

2.3. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 

2.3.1.  - Helyi és 
nemzetiségi önkormányzattól       

      

2.3.2.  - Elkülönített 
állami pénzalaptól       

      

2.3.3. 
 - 

Társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjától 

      

      

2.3.4.  - Központi 
költségvetési szervtől       

      
3. Közhatalmi bevételek             

4. 
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
(4.1.+4.2.) 

0 0 0 0 0 0 

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése ÁH-n 
belülről 

      
      

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú 

támogatások bevételei 
államháztartáson belülről 

0 0 0 0 0 0 

4.3.  - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól       

      

4.4.  - Elkülönített 
állami pénzalaptól       
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4.5. 
 - 

Társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjától 

      
      

4.6.  - Központi 
költségvetési szervtől       

      

5. Felhalmozási bevételek 
(5.1.+…+5.3.) 0 0 0 0 0 0 

5.1. Immateriális javak értékesítése             
5.2. Ingatlanok értékesítése             
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése             

6. Működési célú átvett 
pénzeszközök       

      

7. Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök       

      

8. Költségvetési bevételek összesen 
(1.+…+7.) 28 797 0 0 28 797 0 0 

9. Finanszírozási bevételek 
(9.1.+…+9.3.) 61 084 0 2 641 63 725 0 0 

9.1. Költségvetési maradvány 
igénybevétele   2 343   

2343     

9.2. Vállalkozási maradvány 
igénybevétele       

      

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) 
támogatás (intézményfinanszírozás) 61 084 -2 343 2 641 61 382 0 0 

9.3.1. Normatíva állami hozzájárulás 43 164   2 641 45 805     
9.3.2. Önkormányzati kiegészítés 17 920 -2 343   15 577     
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 89 881 0 2 641 92 522 0 0 

                
  Kiadások Eredeti előirányzat 

1. Működési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 89 284   2 641 91 925     

1.1. Személyi  juttatások 43 026   2 086 45 112     

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 11 617   555 12 172 

    
1.3. Dologi  kiadások 34 641     34 641     
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1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai       0     
1.5. Egyéb működési célú kiadások             

2. Felhalmozási költségvetés 
kiadásai (2.1.+…+2.4.) 597     597     

2.1. Beruházások 0     0     
2.2. Felújítások             
2.3. Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 597     597     
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások             
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 89 881   2 641 92 522     

                
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21     21     
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)             
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Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi  költségvetésének mérlegszerű kimutatása 
Működési kiadások    
Ezer Ft-ban!   2. számú melléklet 
Közhatalmi bevételek 41253 Személyi 391 474 
Önkormányzat működési 
támogatásai  295223 Járulék 

78 863 

Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel 43378 Dologi 168 237 

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről  278391 Támogatások 

2 480 

Átvett pénzeszköz 0 Segély 31939 

Kölcsön  0 Kölcsön nyújtás   
Pénzmaradvány 55771 Tartalék   
    Hitel törlesztés   
    Költségvetési bef. 41023 
  0     
Összesen: 714016 Összesen: 714016 
Működési hiány 0     
        
Felhalmozási kiadások       
Ezer Ft-ban!       
Közhatalmi bevételek 10807 Felújítások 93155 
Önkormányzat fejlesztési 
támogatásai  99000 Kisértékű tárgyi eszköz 2860 
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel 0 Beruházások 29032 
Fejlesztési célú támogatások 
államháztartáson belülről  23473 Pénzeszköz átadás 0 
Átvett pénzeszköz   Kölcsön nyújtás 0 

Kölcsön  25530 Áfa 33763 

Pénzmaradvány 0     
Összesen: 158810 Összesen: 158810 
Felhalmozási hiány 0   
    
Kiadás-bevétel összesen 872826  872826 
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Kengyel Községi Önkormányzat      

2016 évi tervezett beruházási kiadások  3. számú melléklet 
      

Sor-szám Megnevezés 2015 évi tervezett összegek (eFt) 

    Saját erő Hitel és átv. 
Pénzeszköz Támogatás Összesen 

(eFt) 
1. Gép beszerzés 130     130 

2. Közfoglalkoztatáshoz gép 
beszerzés     5502 5502 

3. Tanya villamosítás   23530   23530 
4.         0 
5.         0 
6. Áfa 4467 1920 1486 7873 
I. beruházási feladatok  4597 25450 6988 37035 

Kengyel Községi Önkormányzat      
2016. évi tervezett felújítási feladatok   
            

Sorszám Megnevezés Saját erő Hitel és átv. 
Pénzeszköz Támogatás Összesen 

(eFt) 
1. Felújítás ártézikút 5 712     5 712 
2. Járafelújítás     1695 1 695 
3. Vis maior alapból útak 7 795   77953 85 748 
4.         0 
5.         0 
6. Áfa 3 646   21505 25 151 
11. Felújítási kiadások összesen 17 153 0 101 153 118 306 

      

Kengyel Községi Önkormányzat      

2016. évi tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzések      

            

Sorszám Megnevezés Saját erő Hitel és átv. 
Pénzeszköz Támogatás Összesen 

(eFt) 

1. 
Művelődési ház 
érdekeltségnövelő alap 
képzése eszköz beszerzés 600 

    600 

2.  Művelődési ház könyvtári 
számítógép f 150 

    150 

3. ONO  ( nyomtató, 
hűtőszekrény, berendezés) 470 

    470 

4. Hivatal telefon központ, fax, 
számítógépek 950     950 

5. Óvoda ( számítógép, bútor) 560     560 
6.         0 
7.         0 
8.         0 
9,         0 
10. Áfa 739     739 

11. Kisértékű eszköz beszerzések 
összesen 3 469 0 0 3 469 
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Kengyel Község Önkormányzata      
Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek     
2016. évi terv      
       
 4. számú melléklet      

Sor-
szám Ellátás fajtája 

Becsült jogosult 
létszám 

Eredeti 
előirányzat I. sz módosítás 

II. sz 
módosítás 

Önkormányzat 
saját forrás 
összeg 

1 Lakásfenntartási támogatás ( új)   17 362 500 -3699000   13 663 500 
2 Temetési segély 25 500 000     500 000 

3 
Egészségügyi állapot megőrzését szolgálató 
támogatás 0 2 307 000     2 307 000 

4 Eseti támogatás   5 000 000     5 000 000 
5 Köztemetés 30 2 640 500     2 640 500 
6 Bursa ösztöndíja   240 000     240 000 
7 Arany János tehetséggondozó ösztöndíja   120 000     120 000 
8 Természetbeni  juttatás ( idősek csomag) 600 1 500 000     1 500 000 
9 Természetbeni juttatás ( mikulás csomag) 700 700 000     700 000 

10 Természetbenijuttatás     szállítás   546 683     546 683 
11 Szépkorúak köszöntése 31 93 000     93 000 
12 Természetbeni Erzsébet utalvány       2424000 2 424 000 
13 Szociális tüzelőanyag       2204000 2 204 000 

  Összesen:   31 009 683 -3 699 000 4 628 000 31 938 683 
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II. NAPIREND: 
Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester  
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.  
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az írásos 
előterjesztésben javaslatot tett a bevételek növelésére és a  kiadások csökkentésére. Bevételeket növelni lehet 
például a helyi adó bevételek növelése, a magánszemélyek kommunális adó emelésével, talajterhelési adó 
bevezetésével, mezőőri járulék emelésével, önkormányzati vagyon térítés nélküli használatba adásának teljes 
megszüntetésével. Önkormányzati eszközök, helyiségek, területek bérleti díjának felülvizsgálatával.  A 
kiadásokat csökkenteni lehet például az önkormányzat szerződéseinek felülvizsgálatával, a lejáró 
szerződésekkel ellátott feladatok ésszerűbb és olcsóbb megoldásának keresésével. A gépjárművek mozgásának 
összehangolásával, a felesleges utak kiszűrésével jelentős üzemanyag megtakarítás érhető el. A rendezvények 
szervezését lehetőleg önkormányzati saját forrás, vagy csak minimális saját forrás igénybe vétel kell 
megrendezni. A rendezvényeken a vendéglátásra fordított összeget minimálisra kell redukálni. A 2017 évi 
költségvetésbe bele fogja venni az előbb elmondott, valamint az írásos előterjesztésben leírt javaslatokat. 
Beruházást az önkormányzat csak önerő nélkül vállalhat, és csak akkor, ha az előfinanszírozott. Az 
önkormányzat  hitel felvételből oldotta meg a tanya villamosítást, ami 2016. december 31-én lejár, bízik benne 
megoldódik a hitel kifizetése. A FIAT gépjármű  leromlott állapota miatt a szociális intézmény feladat ellátása  
veszélybe kerülhet. 
 
Mezei Aranka a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője elmondja, hogy a FIAT az intézmény 
használatában volt, ami sajnos már nem használható. Nem mindegy milyen gépjárművet használnak az idősek 
és a betegek szállítására. A 8 személyes FIAT, azért volt jó, mert a kísérők is elfértek. Jelenleg a falugondnoki 
gépjárművel oldják meg a szállítást, ami sokszor dupla fuvart jelent.  Olyan gépjárművet kellene beszerezni, 
hogy a nehezen mozgó, idős emberek fel tudjanak szállni, előny lenne, ha lenne kapaszkodója és a tolókocsik 
is elférjenek benne. Ha sikerül egy új gépjárművet beszerezni, akkor a kiválasztásánál részt kíván venni. A 
gépjárművek nagyon sokat mennek, sokan veszik igénybe. 

Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tag. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
 
Csabainé Bártfai Margit képviselő tag elmondja, hogy a gépjármű vásárlásakor figyelni kellene a fogyasztást 
és a teljesítményt. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. 
negyedévi teljesítéséről szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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109/2016.(XI.14.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 
gazdálkodásának 2016. III. negyedévi teljesítéséről  készített tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
Erről értesül: 

Nagy Szilárd  polgármester      helyben 
Dr Fekete Nóra jegyző       helyben 
Képviselő-testület tagjai       helyben 
Kengyeli Polgármesteri  Hivatal      helyben 

 

 

 
III. NAPIREND: 
Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról /írásosban/ 
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző  
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. 
 
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására készült előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetet, melyet 
szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a 
következő rendeletet alkotja. 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016.(XI.15.)  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.§. 
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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. 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.  

2. A bevallott talajterhelési díjat a kibocsátónak a Kengyel Községi Önkormányzat Talajterhelési 
beszedési számlájára kell a tárgyévet követő március 31-ig megfizetni.  

3. 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 Ktd-ben 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 14. 
  

Nagy Szilárd    Dr. Fekete Nóra 
polgármester           jegyző  
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1. számú melléklet Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2016. (XI.15.) számú rendeletéhez 

 

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

Átvevő aláírása:  …………………………………………………………….. 
 
 

B E V A L L Á S 
 

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  
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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 
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IV. NAPIREND: 
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag  támogatás helyi szabályairól szóló rendeletalkotásról /írásban/ 
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. 
 
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
szociális célú tüzelőanyag  támogatás helyi szabályairól szóló rendeletalkotásra készült rendelet-tervezetet 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
Guttyán Edina a bizottság elnök-helyettes elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a szociális célú tüzelőanyag  támogatás helyi szabályairól szóló rendeletalkotásra készült rendelet-
tervezetet megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a 
következő rendeletet alkotja. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2016.(XI.15.)  önkormányzati rendelete 

 
a szociális célú barnaszén  támogatás helyi szabályairól  

 
 
Kengyel Községi 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 
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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. 
(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 Községi Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.  
(3) A kérelmek elbírálását Kengyel Községi 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 Képviselő-
testületének a  szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 16/2015.(XI.06.) számú önkormányzati 
rendelete.  

 

Kengyel, 2016. november 14. 
 
 
 
  Nagy Szilárd                                                                           Dr. Fekete Nóra 
  polgármester                                                                                  jegyző 
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1. melléklet a 14/2016.(XI.15.) számú önkormányzat rendelethez  

          A kérelem benyújtható 2016. december 16.  napjáig 

K é r e l e m 

 

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 14/2016.(XI.15.) számú önkormányzati rendelethez 

 

Á t v é t e l i  e l i s m e r v é n y  

 

 
………………………………….(név) Kengyel, …………………………………………….út 
 
………………szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kengyel Községi  
 
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 

14/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelete alapján megállapított …………….…mázsa/m3 

mennyiségű barnakőszenet  átvettem.  

 
 
 
 
 
Kengyel, 20……………………………….. 
 
 
 
 
 
……………………………………….                     ……………………………………………. 
                    átadó                                                                                      átvevő 
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V. NAPIREND: 
Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet  módosításáról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként 
elmondja, hogy a magánszemélyek kommunális adójának  mértékét 2007.  évben módosította utoljára a 
képviselőtestület 8.000 forintról 12.000 forintra. 

Pozsa Sándorné gazdaság vezető elmondja, hogy a kommunális adó felső határa, amit az önkormányzatok 
meghatározhatnak 2016. január 1-től: 28.567 ft.  
 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy még egy adónem bevonásával az egyetlen adós kolleganő 
nem bírná a feladatot ellátni. 
 
Németh Lajos bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2003.(XI.28.) önkormányzati rendelet  módosítására 
vonatkozó  írásos előterjesztést megtárgyalta és nem tudott egyöntetű véleményt hozni ezért, megkéri a 
Képviselő-testületet, hogy döntsön a magánszemélyek kommunális adójáról szóló írásos rendelet-tervezetben. 
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tag. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Kozák Ferencné képviselő tag elmondja, hogy Boldog István országgyűlési képviselő úr javasolta neki, hogy 
gondolkodjanak el az adó összegének emelésén vagy az új adónem bevezetésén, mivel nehéz anyagi 
helyzetben van az Önkormányzatunk. Minden Képviselő tagnak gondot jelent az adómértékének az emelése, 
ők is ugyan úgy fizetnek mindent. A plusz fizetni valónak senki nem örül. Ahhoz, hogy az Önkormányzat 
tudjon fejleszteni kell valahonnan a bevételt növelni. Ez 3000 forint éves emelést jelentene. Igaz nem fog 
ennek örülni a lakosság, de úgy gondolja, hogy szükséges ezt a lépést megtenni 
 
Oravecz Mihály képviselő tag nem tartja helyesnek a kommunális adó emelést. A javasolt 3000 forintos 
emeléssel évente 4.251.000 forinttal lenne több az Önkormányzat bevétele, ha mindenki befizetné. Úgy 
gondolja, hogy egyéb opciókkal felül lehet bírálni, az egyik felvetése, az hogy a vállalkozói szerződéseket 
felül kell vizsgálni, ki az aki nem szükséges a jövő évtől, akkor már nem az embereket fogjuk  az adókkal 
súlytani, hanem ezt az összeget bárhonnan belehetne szedni. A másik felvetése az, hogy a testület mondjon le 
a tiszteletdíjáról és a költségtérítéséről. Nem gondolja, hogy bármilyen adóval terhelni kellene a lakosságot. 
Nem javasolja a kommunális adó emelésének megszavazását. Akik nem dolgoznak, azok kapnak támogatást, 
akik dolgoznak azok nem. Mindig olyan embereket sarcolunk, akik egyébként is fizetnek mindent. Ez az 
összeg csak lázításra lesz elég. Ezt a bevételt máshonnan be lehet szerezni.  
 
Csabainé Bártfai Margit képviselő tag a 3000 forintos emelést reálisnak tartja, viszonylag elfogadható 
 
 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a 17/2003.(XI.28.) önkormányzati rendelet – a magánszemélyek 
kommunális adójáról –   módosítására készült írásos előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a következő rendeletet alkotja. 
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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
15/2016.(XI.15.)  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        Nagy Szilárd 
       jegyző        polgármester 
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VI. NAPIREND: 
Előterjesztés a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
/írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. 
 
Guttyán Edina a bizottság elnök-helyettes elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.  
 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2016.( XI.14.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
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 
5.Irattár 
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1. .............. számú melléklet a 110/2016.(XI.14.) 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 15. 

P.H. 

aláírás 
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2 . számú melléklet a 110/2016.(XI.14.) Kt. határozathoz 

 
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-
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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: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 óvodai nevelés 

4.3. ...A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás, étkeztetés, valamint sajátos 
nevelésű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, étkeztetése, egységes óvoda-bölcsődei csoport 
működtetése  

4.4. ...A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 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 

7 104035 gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

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. 

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. 

 



47 
 

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. ...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 

1 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 15. 

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 15.  napján kelt, a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától alkalmazandó 211-5/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 

Kelt: Szolnok,………………… 

                                          ………………………P.H. 

 
aláírás 
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Tóth-Varga Valéria képviselő tag megérkezett, így a Képviselő-testület létszáma 7 fő. 
 
 
VII. NAPIREND: 

Előterjesztés a  Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként 
elmondja, hogy az kengyeli általános iskolában a gyermekek létszáma csökken, egyre több az elégedetlen 
szülő. 
 
Tóth-Varga Valéria bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a  Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
111/2016.( XI.14.) Kt. 
H a t á r o z a t  

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről  
 

Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
melléklete szerint elfogadja a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei 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 
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Melléklet a 111/2016.(XI.14.) Kt. határozathoz 

 



50 
 

 



51 
 

 

  
VIII. NAPIREND: 

Beszámoló a  Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde munkájáról /írásban/ 
Előadó:  Kozák Ferencné óvodavezető 
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Tóth-Varga Valéria bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a  Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde munkájáról szóló beszámolót 
megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Pozsa Sándoné gazdaságvezető elmondja, hogy 2017. szeptember 1-től nem igényelhető a normatíva az 
egységes óvoda bölcsődében ellátott gyermekekre, ezért gondolkodni kell a bölcsőde létrehozásán. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a beszámolót szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
112/2016.(XI.14.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde munkájáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-
Bölcsőde  2015/2016-os nevelési év munkájáról készült beszámolót e l f o g a d j a . 

 

IX. NAPIREND: 

Beszámoló a közfoglalkoztatás működéséről /írásban/ 
Előadó:  Oravecz Mihály munkavezető 
 (a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Oravecz Mihály munkavezető ismertette a beszámolót, az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy jövőre búzát fogunk termelni, a földieper palántázás 
megtörtént. A homoktövis ültetvény bővítésre kerül. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tag. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
113/2016.(XI.14.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A közfoglalkoztatás működéséről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről  készült 
beszámolót e l f o g a d j a . 

 

X. NAPIREND: 

Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról /írásban/ 
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző  
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az 
Önkormányzat a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.  
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
114/2016.(XI.14.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
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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Melléklet a 114/2016.(XI.14.) Kt. határozathoz 

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 
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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: 
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A KENGYELI  POLGÁRMESTERI HIVATAL  

2017. évi ellenőrzési terve 

A tervezett ellenőrzések felsorolása, az alábbi táblázatos forma felhasználásával: 

Sor-
szám 

Az ellenőrzés 
tárgya  

Az ellenőrzés célja, módszerei, 
ellenőrizendő időszak 

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

Az 
ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés 
tervezett 
ütemezése 

Az 
ellenőrzésr
e 
fordítandó 
kapacitás 
(ellenőri 
nap) 

1.  A számviteli 
rendszer 
szabályozásának 
változásából 
eredő 
kockázatok és 
kontrollok 
vizsgálata:  
 

Cél: a számviteli elszámolási 
rendszerhez igazított 
szabályzatok és kontrollok 
kialakítása és alkalmazása 

Módszere: az új ASP program 
alkalmazásához igazított 
szabályzatok vizsgálata 

Időszak: 2017. év 

A jogszabályi változást nem időben 
követi a belső szabályzat, 
 
A szakmai szabályok túl bonyolultak, 
 
A szakmai feladatokat befolyásoló 
jogi vagy belső szabályozási 
környezet gyakran változik. 

 

szabálysze
rűségi  

ellenőrzés 

 

 

Az önkormányzat és 
a gazdálkodási 
feladatot ellátó 
hivatal  

 

2017. 
szeptember - 
október 

 

 

18 
ellenőrzési 
nap 

 

Kengyel, 2016. november 14. 

              Készítette:                                                                                                                           Jóváhagyta:     
                            
                                      Csehné Köteles Rozália                                                                                                                             Dr. Fekete Nóra 
   Belső ellenőr                                                                                          Jegyző 
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A Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2017. évi éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges 
kapacitás megállapítása 

Srsz. Megnevezés 
Átlagos 

munkanapok 
száma / fő 

Létszám 
(fő) 

Ellenőri napok száma 
összesen (Átlagos 

munkanapok száma × 
Létszám) 

1. Bruttó munkaidő  28  1  25  
2. Kieső munkaidő     0 
3. Fizetett ünnepek      - 
4. Fizetett szabadság (átlagos)      - 
5. Átlagos betegszabadság      - 
6. Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):   25 
7. Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)  

  

18  
8. Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%) 2  
9. Tanácsadói tevékenység (pl. 10%) 2  

10. Képzés (pl. 10%)   

11. Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%) 3  

12. Összes tevékenység kapacitásigénye: 25 
13. Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges: 25 

14. Tartalékidő 

Ha a rendelkezésre álló 
kapacitás több, mint 

amennyi a terv 
végrehajtásához 

szükséges 

15. Külső szakértők (speciális szakértelem) 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 
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XI. NAPIREND: 

Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról /írásban/ 
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző  
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként 
elmondja, hogy minden évben tájékoztatni kell a képviselő-testületet a hatósági ügyintézés törvényessége 
érdekében végzett munkáról. A Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága hatáskörébe tartozó 
szociális ügyek száma emelkedett a tavalyi beszámolóhoz képest. A rendkívüli települési támogatás 
ügyintézési határideje csökkent, ezért elég sűrűn kell a bizottságnak összeülnie. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
115/2016.(XI.14.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
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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XII. NAPIREND: 
Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalásáról  /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester  
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Tóth-Varga Valéria a bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
Bizottság a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a beterjesztett 
formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a  
Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő- testületnek.  
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
Oravecz Mihály képviselő tag kéri a polgármester urat, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy a testületi ülések a 
munkatervben szereplő napon és időpontban, vagyis csütörtökönként 17,00 órakor kezdődjenek, mivel a 
testület tagjának fele ebben az időpontban ér rá. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
116/2016.(XI.14.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról  

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete 
8. §.-ában biztosított jogkörében eljárva – a 2017. évi munkatervét a 
melléklet szerint j ó v á h a g y j a .  
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Melléklet a 116/2015.(XI.14.) Kt. határozathoz 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2017. évi 
M U N K A T E R V E  

 
I. 

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a 2017. évi feladatainak tervszerű megoldása érdekében 
a következő munkatervet fogadja el:  
 
 

II. 
Az ülések helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Az ülések időpontja: A kijelölt hónap csütörtöki napján 17,00 óra 

 
I.  ülés:            2017. február hó  
N a p i r e n d : 

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 
N a p i r e n d : 
 

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/ 
N a p i r e n d : 
 

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 
N a p i r e n d : 

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   
N a p i r e n d : 

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 
N a p i r e n d : 

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 26. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat  
Képviselő-testület 
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Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester a nyílt ülést berekeszti. A Kengyel Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének ülése zárt ülés keretében folytatódik. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra 
polgármester jegyző 


