
KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésére 

jogi tanácsadásra, perképviseletre vonatkozó szerződés megkötéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2015. december 17-én tárgyalt és ezután megkötött  jogi tanácsadásra és képviseletre vonatkozó szerződés 
2016. december 31-én lejárt. Mivel több peres ügy van folyamatban ( Nemzeti Agrárkamara, Dr. Kovács 
László), és 2016-ban nem sikerült az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal sem rendezni a díjkompenzációval kapcsolatos kérdést, így a cég adósságrendezési eljárást 
kezdeményezett önkormányzatunkkal szemben, javaslom, hogy  jogi képviselőt bízzunk meg tanácsadással. 

Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szembeni eljárás egy hosszú 
folyamat lesz, melynek során az önkormányzat kereseti kérelemben kéri a Törvényszéktől a megkötött szerződés 
semmisségét. Több évig tartó jogi procedúra elé nézünk, így az ügy képviseletét eseti megbízás formájában látná 
el Dr. Vincze Gyula ügyvéd.  

Az Önkormányzat érdekei azt kívánják, hogy egy megbízható, jó hírnévvel rendelkező ügyvédi irodát bízzunk 
meg a jogi képviselet ellátásával.   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő szerződést tárgyalja meg, és a 
határozati javaslatot fogadja el.  

  

Kengyel, 2017 február 1. 

         Nagy Szilárd 
polgármester 

____/2017.(_______) Kt.  
H a t á r o z a t :  

Az Önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról szóló megbízási szerződés megtárgyalásáról 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szerződést kíván kötni 
Dr. Vincze Gyula (Szolnok, Kossuth tér 5. fsz. 1.) ügyvéddel az 
Önkormányzat jogi képviseletének ellátására. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében  lévő megbízási 
szerződés aláírására. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Vincze Gyula ügyvéd 5000 Szolnok, Kossuth tér 5. fsz. 1. 
4. Irattár 

 



 

 

Melléklet a___/2017.(____)Kt. határozathoz 
 

Megbízási szerződés 
 

Mely létrejött egyrészről Kengyel Község Önkormányzata, képviselő: Nagy Szilárd polgármester, 5083 
Kengyel, Szabadság út 10., ellenjegyző: Dr. Fekete Nóra jegyző, mint megbízó, (a továbbiakban, mint Megbízó), 
másrészről Dr. Vincze Gyula (5000 Szolnok, Kossuth tér 5. fsz. 1.) szám alatti ügyvéd, mint megbízott, (a 
továbbiakban, mint Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 
 

1.) A Megbízó megbízza a megbízottat általános jogi tanácsadással, amely magában foglalja az 
önkormányzatoknál felmerülő jogi problémák megoldásában való részvételt, jogi álláspont 
kialakítását, javaslattételt, tanácsadást, esetleg meginduló peres eljárásokban való képviseletet, 
szükség szerint a megköttetendő szerződések véleményezését és egyeztetéseket. 

2.) A megbízott részére konkrét feladatokat a polgármester és a jegyző jogosult kiadni. A megbízott 
ezen feladatokat legjobb tudása szerint, valamint a megbízó igényének megfelelően és érdekében a 
jogszabályi előírások keretei között köteles ellátni. A megbízó a megjelölt feladatért havonta 
megbízási díjat fizet, amely munkadíj és költségátalányból áll, havi együttes összege 100.000,- Ft + 
ÁFA. 

3.) A megbízott a számlát havonta jogosult kiállítani. Az átalánydíj tárgyhónapot követő hónap 8. 
napján esedékes. A megbízó az átalánydíjat átutalással fizeti. 

4.) A szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott feladatát 2017. január 1. napjával látja el. 
5.) A megbízott a megbízást jogosult alkalmazottja közreműködésével, akadályoztatása esetén 

helyettesítés útján ellátni, egyéb helyettesítésre csak a megbízó előzetes, kifejezett hozzájárulása 
esetén kerülhet sor.  

6.) A szerződés megszűnik, ha valamelyik fél írásban 4 hónapos határidő kitűzésével felmondja, vagy 
jogutód nélkül megszűnik. 

7.) A megbízók jogosultak súlyos szerződésszegés esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
A megbízott a megbízási díj 30 napos elmaradásakor a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  

8.) Ügyvédet és a közreműködőt a szerződés tartalma alatti, illetve annak megszűnését követően is 
teljes titoktartási kötelezettség terheli, amelyet esetlegesen jogszabályi rendelkezéseken kívül csak 
a megbízók oldhatnak fel. Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Ügyvédi 
törvény, valamint a Ptk. szabályokat kell alkalmazni.  

9.) A felek a megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták.  
 
Szolnok, 2017. ___________ 
 
    
Kengyel Község Önkormányzata  Dr. Vincze Gyula 
Képv.: Nagy Szilárd polgármester  Megbízott 
Megbízó 
 
Ellenjegyzi 
Dr. Fekete Nóra 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Tanú 1./ ________________________________________ 
Név, lakcím 
 
Tanú 2./ ________________________________________ 
Név, lakcím 

 



 

____/2017.(_______) Kt.  
H a t á r o z a t :  

 

Az Önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról szóló  ügyvédi eseti megbízási szerződés 
megtárgyalásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szerződést kíván kötni 
Dr. Vincze Gyula (Szolnok, Kossuth tér 5. fsz. 1.) ügyvéddel az 
Önkormányzat jogi képviseletének ellátására NHSZ Szolnok Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében  lévő megbízási 
szerződés aláírására. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Vincze Gyula ügyvéd 5000 Szolnok, Kossuth tér 5. fsz. 1. 
4. Irattár 

 

 



 

Melléklet a ___/2017.(____) Kt. határozathoz 

 

Ügyvéd 

 H- 5000 SZOLNOK, Kossuth tér 5.fszt.1.     /Fax/ (36-56) 377-085 
 

ÜGYVÉDI  ESETI MEGBÍZÁSI  SZERZŐDÉS  
 

ÉS TÉNYVÁZLAT 
 

    I. Adatok 
Alulírott   
 
Név:      Kengyel Község Önkormányzata 
     polgármester: Nagy Szilárd 
cím:                                                                       5083 Kengyel, Szabadság út 10. 

 
szám alatti lakos megbízza Dr. Vincze Gyula 5000 Szolnok, Kossuth tér 5. fszt. 1. szám alatti ügyvédet, (ellenjegyzi Dr. 
Fekete Nóra) az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5000 Szolnok, József 
Attila u. 85.) szembeni eljárással. 

 
II. Tényvázlat 

 
A megbízás alapjául szolgáló tényállás a következő: Önkormányzatunk 2013.június 28-án Közszolgáltatási Szerződés és 
hulladék gyüjtéséről elhelyezéséről megállapodást kötött a Remondis Szolnok Zrt-vel Akinek jogutóda az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. A szerződés rögzítésre került az ún.: díjkompenzáció amelyet a Remondis illetve jogutóda az 
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. irányában kellene teljesítenünk. Ezt csak külön központi támogatásból tudnánk 
teljesíteni. Jelentős összegeket fizetünk ki. 2013 évtől megváltozott jogszabályok már ennek teljesítését nem tették lehetővé 
és erre központi támogatást sem kaptunk. Ennek ellenére NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.  követeli. tőlünk az 
ún.: díjkompenzációt. Ennek során adósság rendezést kezdeményezett és egyeztetéseket kér. 
 

- adatok ( ellenérdekű fél adatai is ):   
 

III. Megbízás tárgya 
 
A tényállás alapján a megbízás tárgya tehát:  
Kengyel Község Önkormányzata (polgármester: Nagy Szilárd, 5083 Kengyel, Szabadság út 10.) szám alatti lakos megbízza 
Dr. Vincze Gyula 5000 Szolnok, Kossuth tér 5. fszt. 1. szám alatti ügyvédet, (ellenjegyzi Dr. Fekete Nóra) az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5000 Szolnok, József Attila u. 85.) szembeni eljárással. 
Mi az igényt alaptalanak tartjuk. Kérjük eljáró ügyvéd segítségét az egyeztetések során, az adóság rendezési kérelem alapján 
indult eljárásban és általunk kezdeményezendő bírósági eljárásban. Amelyben a szerződés semmiségének megállapítását 
kérjük. 
 
Ügyemmel kapcsolatban az alábbiakat kívánjuk előadni: 
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adósság rendezési eljárást nyújtott be 
Önkormányzatunk ellen, és ezen eljárás a Szolnoki Törvényszék előtt 13.Fpk.266/2016. szám alatt folyamatban van. Ebben 
15.147.662,- Ft megfizetését igénylik. Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
15.147.662,- Ft követelés meg nem fizetése miatt adósság rendezési eljárást kezdeményezett hivatkozva arra, hogy több mint 
hatvan napon keresztül nem fizettük meg, és a követelését nem vitattuk.  Ezt meghaladóan további 34.585.244,- Ft  
követelésükkel kapcsolatban egyeztetést kérnek  Önkormányzatunkkal. Ennek alapján eljáró ügyvéd segítségét kérjük az 
egyeztetés, valamint az adósság rendezéssel kapcsolatos eljárásban. Önkormányzatunk és a hitelező jogelődje között a 
Remondis Szolnok Zrt. között Közszolgáltatási szerződés hulladékgyűjtés elhelyezéséről jött létre. Ezen szerződésben ún. 
kompenzációs díjat biztosítottunk a Remondis részére. Időközben azonban a jogszabályi környezet megváltozott. A 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXV. tv. rendelkezéseit módosította a 2013. évi CXXV. tv., amely már nem teszi lehetővé a 
hitelező irányában a kompenzációs díj teljesítését. Sajnos a számlák visszaküldése nem történt meg, és érdemi vitatás is 



kétséges. Ugyanakkor Képviselő-testületünk döntött a szerződéstől történő elállásról, illetve a szerződés felmondásáról is, 
továbbá jogi képviselőnk levélben fordult a hitelezőhöz és ezen követelését vitatta. A hitelező ennek ellenére adósság 
rendezési eljárást kezdeményezett. Továbbá a hitelező a további követelések vonatkozásában velünk egyeztetést javasolt. 
Ezekben kérjük eljáró ügyvéd segítségét. Összes követelés 49.732.906,-Ft.  
 

IV. A díj meghatározása 
 

Az II-III. pontokban rögzített feladatokat Dr. Vincze Gyula ügyvéd az alábbi részletezés szerinti díj ellenében látja el:  
 
Megbízási díj: 3.000.000,- Ft + áfa 
A szerződő felek  rögzítik, hogy közöttük tartós megbízás jött létre a jogi feladatok ellátása érdekében. Ezen követelés 
49.732.906,-Ft összegű követelés és ezzel kapcsolatos eljárás meghaladja létrejött tartós megbízás kereteit ezért a felek Ezen 
ügy vonatkozásában külön megbízást kötnek. A megbízó megbízási díjat jogosult részletekben teljesíteni. 
 
 
a./      Az ügyvédet megilleti az eljárás során az eljáró bíróság által megítélt és az ellenérdekű féltől járó perköltség. 
 
b./  A megbízó tisztában van azzal a ténnyel, hogy az ügyvédi megbízási díj szabad  megállapodás tárgya, 
annak jogszerűségét a tisztesség és a méltányosság szem előtt  tartásával az ügyvédi díjat a felek együttesen határozzák 
meg. Az előlegről és a  tárgyalásonkénti összegről külön-külön kiállított számla alapján fizet az ügyfél. Eljáró  Ügyvéd 
a megbízás visszavonása, vagy más módon történő megszűnése esetén sem  kötelezhető a jelen tényvázlattal átvett összeg 
sem részben, sem egészben történő  visszaadására. 
 
c./  A költségátalány az iroda működésének szokásos nélkülözhetetlen költségei -  beleértve az iratok készítésének 
költségeit is - foglalja magában, azonban nem  tartalmazza ezen túli készkiadásokat, mint pl:    
 - illetékbélyegek költsége 
 - szakértői díj  
 - helyközi gépkocsi használat, vagy más közlekedési díj  
 - szállásdíj 
 - nemzetközi távhívás, illetve fax költségek amennyiben a 2.000,-Ft-ot meghaladná 
 - hitelesítési, fordítási díjak és hirdetési díja  
 - minden egyéb költség, amelyet a felek szerződése meghatároz    
 
d./  A készkiadásokat a megbízó az ügyvéd felhívására nyugta ellenében előre, egyeztetés  szerint, köteles befizetni 
nyugta ellenében az ügyvéd kezeihez az ügyvéd utólagos  elszámolási kötelezettségével.  
 

V. Díj esedékessége 
 
A díj esedékessége a számla kiállítását követő 15 nap.  
 

VI. Bevételezés módja 
 
A megbízó ügyfél tudomásul veszi, hogy az ügyvéd csak megjelölt számla házipénztári bevételi pénztárbizonylat, illetve az 
ügyvéd kezeihez nyugta ellenében befizetett összegeket ismeri el teljesítésként, illetve elszámolási kötelezettségre alapot adó 
befizetésként. Másúton való befizetés elfogadása az ügyvéd számára nem megengedett.  
 

VII.  Kapcsolattartás 
 

Az eljáró ügyvéd előzetes írásbeli, vagy szóbeli egyeztetését követően köteles ügyfelét ügyfélfogadásra kijelölt időben és 
helyen fogadni, számára kért információkat megadni, illetve iratokat kiadni. Az információnyújtás egyébként is az ügyvéd 
folyamatosan fennálló, szükség szerint gyakorlandó kötelezettsége. A megbízó vállalja, hogy a megbízás ellátásához 
szükséges adatokkal az eljáró ügyvédet ellátja. A bíróság más hatóság felhívásainak megfelelően a kért adatokat, iratokat, 
nyilatkozatokat, amely az ügyének sikeres és gyors ellátása érdekében felmerül megadja az eljáró ügyvédnek.  
Az ügyfél vállalja, hogy a személyi adataiban bekövetkezett változásról 5 napon belül tájékoztatja eljáró ügyvédet.  
 

VIII.  Személyes eljárás, illetve közreműködés 
 

Amennyiben a tényállási rész ettől eltérően nem szabályoz, úgy a megbízással kapcsolatos egyes eljárási cselekmények során 
eljáró Ügyvéd ügyvédjelölttel, vagy helyettes Ügyvéddel helyettesítheti magát. Ilyen esetben az eljáró Ügyvédet helyettesítő 
ügyvédjelölt, vagy helyettes Ügyvéd díjazásáról és költségeiről – amennyiben a tényállási rész másként nem szabályoz – 
eljáró Ügyvéd megtérítési igény nélkül köteles gondoskodni. A megbízott kijelenti, hogy jelen megbízási szerződésben 
rögzített megbízási ügyben legjobb tudása és szakmai szabályok és a jogszabályok keretein belül jár el. Az ügyvéd, mint 
megbízott azonban a megbízási szerződés jellegéből eredően nem garantálja a megbízási jogügylet feltétlen és teljes 



sikerességét, hiszen közreműködése alapvetően a megbízó érdekeinek legjobb képviseletére irányul és nincs az ügyben 
ügydöntő helyzetben. A megbízó tudomásul veszi a megbízott részletes tájékoztatását az ügy várható fejleményeiről, a jogi 
megítélésről és kijelenti, hogy a tájékoztatást megértette és a hallottakat tudomásul veszi és elfogadja. 
 
A megbízó késedelmes vagy hiányos adat vagy iratszolgáltatásával, a költségviselések elmaradásával kapcsolatos keletkező 
minden kár, többletköltség, jogvesztés az ügyfelet, mint megbízót terheli.  
 
 

IX. Együttműködés, kártérítés, kártalanítás 
 

Az ügyfél a megbízás kapcsán részére kézbesített vagy nála keletkezett iratokat eljáró ügyvédnek a megbízás különbeni 
felmondásának terhe mellett haladéktalanul átadni köteles. Az ügyfél az ellenérdekű féllel illetve annak képviselőjével, 
illetve a megbízás kapcsán eljáró hatósággal, bírósággal a megbízás különbeni felmondásának terhe mellett csak eljáró 
ügyvéd előzetes tájékoztatása esetén érintkezhet közvetlen.  
 
A jelen tényvázlat felvételekor átadott iratokról egyéb megbízással összefüggő tényállási részben készült jegyzék az 
irányadó. Amennyiben a megbízással kapcsolatban vagy más módon eljáró ügyvéd letétbe vesz pénzt, értékpapírt vagy más 
letehető dolgot úgy azután kamatot nem fizet, de külön költséget sem számol fel. A letéttel való rendelkezést általában a letét 
sorsát a tényállási részben rögzítettek szerint kell megítélni. 
 
A megbízott kijelenti, hogy jelen megbízási szerződésben rögzített megbízási ügyben ő és munkatársai is legjobb tudásuk, a 
szakma szabálya és a jogszabályok keretein belül járnak el, de a megbízási szerződés nem eredménykötele. Az ügyvéd, mint 
megbízott a megbízási szerződés jellegéből eredően nem garantálja a megbízási jogügylet feltétlen és teljes sikerességét, 
hiszen közreműködésében alapvetően a megbízó érdekének legjobb képviseletére irányul és nincs az ügyben ügydöntő 
helyzetben. 
 
A megbízó késedelmes vagy hiányos adat vagy iratszolgáltatásával, költségviselésének elmaradásával kapcsolatosan 
keletkező minden kár és többletköltség jogvesztés az ügyfelet, mint megbízót terheli. 
 
A megbízott az üggyel kapcsolatos jogi, anyagi és kártérítési felelősségét jelen szerződés alapján korlátozni kívánja erre 
tekintettel a szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ügyvéd szándékos bűncselekménnyel okozott károk kivételével 
bármilyen jogcímen vele szemben támaszthat anyagi igények tekintetében csak is kizárólag az ügyvédi munkadíj, a 
költségátalány, valamint ezen költségeket terhelő áfa és a megbízási szerződéssel kapcsolatosan felmerülő készkiadások 
erejéig vállal anyagi felelősséget. Minden ezen felül jelentkező anyagi igényt kizár, elutasít és ezt a megbízott jelen szerződés 
aláírásával tudomásul veszi. 
A megbízott a tevékenységért a megbízó felé a Polgári Törvénykönyv és az Ügyvédekről szóló törvény szerint tartozik 
felelősséggel azzal, hogy a felek kifejezetten megállapodnak, hogy a megbízott a kártérítési felelősségét a Ptk. 314. § (2) 
bekezdésével összhangban jelen szerződés alapján a megbízó által fizetendő megbízási díj összegében korlátozza. A felek 
jelen szerződésben meghatározott megbízási díjat csökkentett összegben jelen felelősségi korlátozásra való tekintettel és 
annak ellenszolgáltatásaként állapították meg.  

 
X. Titoktartás 

 
Az ügyvédet és közreműködőket a szerződés tartalma alatt, valamint megszűnését követően is titoktartási kötelezettség 
terheli, amelyet az esetleges jogszabályi rendelkezésen kívül csak az ügyfél oldhat fel. A megbízással kapcsolatban a 
megbízott tudomására jutott bármely információ ügyvédi titoknak minősül az Ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 8. § 
szerint. 

 
XI. Elszámolás és az iratok kiadása 

 
Az ügyvéd a megbízás bármely okból való megszűnésekor a feleknek egymással el kell számolni és az ügyvéd az iratokat 
köteles kiadni.  
 

XII. A megbízás megszűnése illetve záró rendelkezések 
 

A felek közös megegyezéssel a szerződésüket bármikor megszüntethetik, a megbízási szerződést bármelyik fél jogosult 
indokolás nélkül felmondani (rendes felmondás).  
 
A megbízó köteles kifizetni az addig végzett ügyvédi munkadíj arányos ellenértékét, az ügyvéd pedig elszámolni köteles az 
átvett befizetések felhasználásával. Amennyiben bármelyik fél súlyos szerződésszegést követ el a másik fél azonnali hatállyal 
gyakorolhatja a rendkívüli felmondás jogát.  A megbízó esetében a díj meg nem fizetés akkor lehet azonnali hatályú 
rendkívüli felmondási ok, ha az esedékesség a díjfizetés késedelmére az ügyvéd a megbízó figyelmét írásban felhívta és a 



megfizetésre adott megfelelő póthatáridőt a megbízó elmulasztotta. A szerződést megszünteti a felek szerződésének 
megbízott teljesítése, továbbá a Ptk.-ban megjelölt egyéb ok.  
 
Jelen tényvázlat bármikor számozott toldatokkal kiegészíthető azzal, hogy a toldat jelen tényvázlat elválaszthatatlan részét 
képezi. Mind jelen tényvázlat, mind az ahhoz kapcsolódó toldatok gépi átütéssel készülnek, annak egy példányát Ügyfél 
átveszi és az átvétel tényét jelen tényvázlat aláírásával nyugtatja. Jelen tényvázlatot, valamint annak gépi átütéssel készített 
további példányait, illetve az ehhez kapcsolódó toldatokat eljáró Ügyvéd minden lapon szárazbélyegzőjével jegyzi ellen és 
Ügyfél minden oldalon aláírja. Csak az eljáró Ügyvéd szárazbélyegzőjével ellenjegyzett tényvázlat, illetve toldat minősül 
hitelesnek.  
 
Ügyfél tudomásul veszi, hogy eljáró Ügyvéd a jelen tényvázlatban, illetve toldataiban rögzített tényállási részben foglaltak 
figyelembevételével látja el a megbízást. A megbízás ellátásához szükséges meghatalmazásokat Ügyfél jelen tényvázlat 
felvételekor, valamint a megbízás tartama alatt annak szükségessé válásakor bármikor eljáró Ügyvédnek meghatalmazásokat 
kiállítani köteles a megbízás különbeni felmondásának terhe mellett.  
 
A szerződő felek rögzítik, hogy a megbízási díj késedelmes teljesítése esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
késedelmi kamatot köteles a megbízó teljesíteni. 
 
Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekre az ügyvédi megbízásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok 
irányadók, amelyek a szerződéskötés időpontjában az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.), az ügyvédségről szóló 1991. évi 
XXIIII. törvénnyel módosított 1983. évi 4 tvr. és végrehajtási rendelete.  
 
A fentieket a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, rendelkezéseket tudomásul vették a mai napon aláírták.  
 
Szolnok, 2017. ___________ 
 
 
 
    
Kengyel Község Önkormányzata  Dr. Vincze Gyula, ügyvéd 
polgármester: Nagy Szilárd Megbízott 
Megbízó 
 



Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

A Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésére 
 

Önkormányzati tulajdon értékesítésre való kijelöléséről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az  önkormányzat 2015. január 12-én a Törökszentmiklósi INVESZTÁCIÓS Kft-vel  értékbecslést végeztetett a 
Kengyel 4/35 hrsz szám alatti telekről. Az értékbecslő a 15,886 négyzetméter alapterületű telket 2,670.000,- Ft-ra 
becsülte fel.  
Az önkormányzatnak jelenleg nincs felhalmozási bevétele, a költségvetése forráshiányos, a 2014-ben felvállalt ivókút 
beruházás kapcsán a részletekben elmaradása van, melyet nem tudunk pótolni, javasoljuk a telek értékesítésre való 
kijelölését. 
Kengyel Község nemzeti vagyonáról szóló 7/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete szerint: 

„5. fejezet 
A vagyon átruházásának szabályai 

 
19. § A rendelet hatálya alá tartozó elemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre vagy cserére az 
alábbi tartalommal: 
 - a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése, 
 - forgalmi értékének megjelölése, 
 - átruházás módja, 
 - pályázat esetén a pályázati feltételek meghatározása, 
 - árverés esetén az árverésre bocsátás szándékának kinyilvánítása, 

- csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó és megszerzendő vagyontárgyak megjelölése, 
forgalmi értéke. 

20. § (1) A nettó 3.000.000 Ft értékhatárt meghaladó vagyonelemeket – ha a törvény kivételt nem tesz – csak 
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére. A szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
értékarányosságával lehet értékesíteni. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó értékű vagyonelem, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, a Képviselő-testületnek az értékesítésről szóló határozata alapján árverés útján értékesíthető. „ 
 
Kengyel, 2017. február 9. 
 
 
 
        Nagy Szilárd 
        polgármester 
 
____/2017.(____) Kt . 
H a t á r o z a t: 
 
Kengyel  4/35 hrsz telek értékesítésre történő kijelöléséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat a Kengyel Község nemzeti vagyonáról szóló 7/2012.(IV.27.) 
önkormányzati rendeletének 19.§-a alapján értékesítésre kijelöli az Kengyel  4/35 hrsz-ú telket. 

  
A  telket minimum  az értékbecslésben szereplő értéken, vagy csak a fölött lehet értékesíteni. 
Az értékesítés lebonyolítását a fenti rendelet 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell 
végrehajtani. 
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős:    Nagy Szilárd polgármester 
     Kengyeli Polgármesteri Hivatal Pénzügy csoportja 



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
E l ő t e r j e s z t é s  

A Képviselő-testület 2017. február 15-i  ülésére 

A Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Citroen Jumper kishaszon gépjármű és a Áchim út 1. számú ingatlan 
bérbeadásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2016.  szeptemberében megalakult a Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet (továbbiakban: Szövetkezet). A 
Szövetkezetnek Kengyel Községi Önkormányzat is tagja. 
A Szövetkezet pályázatot nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Alaphoz, amely pályázat alapján munkahelyeket 
teremthet a településen, egy zöldségfeldolgozó üzem kialakításával és működtetésével. 
A pályázat sikeres volt. Így a jövőben 5 fő foglalkoztatása valósulhat meg a településen. 
Közben egy másik lehetőség is adódott a munkahelyteremtésre. 7 fő foglalkoztatása kezdődött el decemberben, akik 
cipőfelsőrész varrást végeznek bérmunkában. 
Ehhez az Önkormányzat tulajdonában lévő Áchim út 1. számú ingatlan földszintjén alakították ki a feltételeket. Ez több 
százezer forintos beruházás volt, mivel az ipari varrógépek beállítása villanyszerelési munkákat igényelt. 
A két hónap alatt még nem sikerült elérni a napi normát, amely a munkabéreket és járulékokat és a fajlagos költségeket 
is fedezné. 
Az Képviselő-testület a 129/2016.(IV.27.) számú határozatában értékesítésre kijelölte a Citroen Jumper kishaszon 
gépjárművet. A gépjármű értékbecslése elkészült. 2.475.000 Ft-ra értékelte az Invesztációs Kkt. 
A Szövetkezet ezen a vételáron nem tudja megvásárolni a gépjárművet, viszont az értékesítésig bérelni szeretné, mivel a 
bérmunkához szükséges anyagok, kész termékek szállítását másképpen egyenlőre nem tudja megoldani.   
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kengyel, 2017. február 8. 
 
       Nagy Szilárd 
       Polgármester 
 
_____/2017.(_____)Kt. 
H a t á r o z a t 
A Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Citroen Jumper kishaszon gépjármű bérbeadásáról 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az MHB-150 rendszámú Citroen Jumper kishaszon gépjárművet annak 
értékesítéséig bérbe adja  a Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezetnek. 
A bérleti díj:_____/hó. 
A bérleti szerződés elkészítésével Dr. Fekete Nóra jegyzőt bízza meg, a bérleti szerződés aláírására felhatalmazza Nagy Szilárd 
polgármestert. 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester, Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 
4. Irattár 

 
_____/2017.(_____)Kt. 
H a t á r o z a t 
A Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Áchim út 1. számú ingatlanból 50 m2 földszinti rész bérbeadásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áchim út 1. számú ingatlanból 50 m2 földszinti részét bérbe adja a Kengyeli 
Mezőgazdasági Szociális Szövetkezetnek. 
A Bérleti díj:____/hó. 
A bérleti szerződés elkészítésével Dr. Fekete Nóra jegyzőt bízza meg, a bérleti szerződés aláírására felhatalmazza Nagy Szilárd 
polgármestert. 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester, Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 
4. Irattár 



































KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésére 
Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § -a, 
valamint az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében 
az önkormányzat éves költségvetését rendeletben állapítja meg. Az Országgyűlés elfogadta a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt 
(továbbiakban: költségvetési törvény). 
A költségvetési törvény alapján megterveztük  az önkormányzat feladataihoz igénybe vehető 
központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban a 
helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 
 
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az 
önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a 
közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. 
 
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: 

– településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, 
kéményseprés, stb.), 

– óvodai ellátás, 
– szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
– egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését 

célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), 
– kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), 
– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), 
– lakás- és helyiséggazdálkodás, 
– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, 
– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 
– helyi közfoglalkoztatás, 
– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, 
– sport, ifjúsági ügyek, 
– nemzetiségi ügyek, 
– helyi közösségi közlekedés biztosítása, 
– hulladékgazdálkodás, 
– távhőszolgáltatás, 
– kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési 

lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. 
 

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: 
– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat 

ellátását is előírhatja, 



– törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a 
finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is 
elláthat, 

– a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek 
ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként 
vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok 
ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, 
illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.   

 
 
 Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára 
vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabály előírásain túl elsősorban a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók arra vonatkozóan, 
hogy mit kell tartalmazni az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásinak. 
 
 
Az állami költségvetés  az önkormányzatok vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza. 

 
 Önkormányzati finanszírozást megalapozó kormányzati célok:   
 A Kormány a 2017. évben is folytatja eddigi foglalkoztatáspolitikáját, amelynek 

elsődleges célja a „segély helyett munkát”-elv érvényre juttatása.  
 a pedagógus-életpálya, illetve a rendvédelmi és honvédelmi életpálya folytatása,az 

egészségügyi, a szociális, a felsőoktatási és kulturális területen megszülető 
bérintézkedések finanszírozása, 

 a jövő évben a költségvetés jelentős összeget tartalmaz a hazai forrásból megvalósuló 
beruházásokra, fejlesztésekre, melyeket részletesen az általános indokolás melléklete 
mutat be,az európai uniós programoknál a maximális ütemű forrásfelhasználás 
prioritásként jelenik meg, azért, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek 
számára minél hamarabb elérhetővé váljanak, 

 az önkormányzatok kötelező feladatként – a szülők igényének megfelelően – a 
szünidők alatt is biztosítják a főétkezést, így az arra rászoruló gyermekek a tavaszi, 
nyári, őszi és téli szünetben is meleg ételhez jutnak. Ehhez járul hozzá az állam a 
többletforrás biztosításával. 

 
Az önkormányzati  költségvetésre ható jogszabályi változások: 

 A Óvodában a pedagógiai munkát közvetlenül segítőknek A pedagógus 
szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, 
munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti 
besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező 
legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhét 
százaléka. 

 
 A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező 

kisgyermeknevelőt a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje 
alapján bölcsődei pótlék illeti meg. 

 

 A szociális ágazatban dolgozókat összevont ágazati pótlék illeti meg. A 
közalkalmazottat ,  a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje 
alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg  



 A köztisztviselők illetményalapja maradt a 2008. évben meghatározott szinten:  
38.650 Ft, az önkormányzatok ettől eltérő mértéket is meghatározhatnak. 2017-ben a 
köztisztviselők  (  és a polgármester)  cafetéria juttatásának  maximális éves bruttó 
összege 200.000  Ft.    

 A polgármesterek illetményét, és költségtérítését 2017. január 1-től emelt összegben 
kell megállapítani. 

 A közalkalmazotti bértábla, és a pótlék alap  nem változik.   
 

 A minimálbér 111.000,- Ft-ról 127.500,- Ft-ra, a garantált bérminimum 129.000,- Ft-
ra 161.000,- Ft-ra emelkedett.   

 
 2017. szeptember 1-től nem működhet a jelenlegi  formában az Óvoda- bölcsőde. Így 

már a feladatra az állami támogatás nem került beépítésre. Az önkormányzatnak ha 
legalább 5 szülő kéri kötelező megszervezni abölcsödei ellátást. 

 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI 
 
 
1.  A költségvetési bevételek alakulása 
 
 
A fentiek alapján összeállított 2017. évi önkormányzati költségvetés főösszege: 477.649 ezer 
ft,  ami közel  12 millióval alatta marad az előző évi eredeti előirányzatnak. 
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Megnevezés 2016 2017 eltérés eltérés % 
Intézményi bevételek 43458 44231 773 2% 
Támogatás áh.belül 36596 17674 -18922 -107% 
Maradvány 21747 41021 19274 47% 
Közhatalmi 
bevételek 52060 54897 2837 5% 



Átvett pe 0 0 0 0% 
Állami támogatás 268291 282692 14401 5% 
Felhalmozási 0 0 0 0% 
Hiány 67212 37134 -30078 -81% 
Összesen 489364 477649 -11715 -2% 

 
 
Közhatalmi bevételek: 
 
  Átengedett központi adók 

Gépjárműadó: A gépjárműadó szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a 
települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti 
meg.  A tervezés során az előző évi adatokat vettük figyelembe:  
Adóalanyok száma: 730 fő 
Adótárgyak száma: 917 darab 
Kivetés összege( önkormányzatra jutó 40 %): 5.152.198  ft 
Tervezett bevétel 2017-ben: 4.400.000 ft 

 
  Helyi adók: 

Kommunális adó: Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adó mértékét 
15.000 ft-  ban határozta meg 2017. jauár 1-től. 
Itt az adóalanyok száma: 1388 fő 
Adótárgyak száma: 1422 ingatlan 
Kivetés összege:  19.234.498 Ft    
Tervezett bevétel 2017-ben: 18.750.000 ft 

 
Iparűzési adó: 

A 2017. évi helyi iparűzési adóbevétel tervezett összege 25.500.000 Ft.   A településre 
vonatkozó a költségvetési tervezés alapját képező ( 2016-évi)  iparűzési adóalap:  
1.340.306.036,- Ft, ami alapján 26.866.120 forint előírás várható év végéig, azért, mert  
az önkormányzat a maximális 2 %-on állapította meg a mértékét. Természetes itt 
figyelembe kell venni a megszűnt vállalkozásokat, valamint, hogy évről-évre csökken 
az iparűzési adó képessége a településnek. 
 

Termőföldből és, talajterhelési díjból : 
A 2017. évben  bevétel  nem várható. 

 
 Pótlékokból ( adó), bírságokból   származó bevételek tervezett nagyságrendje 500 ezer Ft. 
 

A korábbi évek tapasztalatira támaszkodva és az óvatosság elvét követve az 
előírásoknak csak egy részét javasoljuk az eredeti előirányzatok közé beemelni az 
adónemek esetében, ugyanakkor számítunk a meglévő hátralékokból befolyt 
összegekre is. 

 
Egyéb közhatalmi bevételek: 

A mezőőri hozzájárulás ilyen bevétel, a tervezett összeg: 5.747 ezer Ft. 
Itt meg kell említeni, hogy a hiányzó bevallások, és a hátralékok beszedését is 
figyelembe vettük a tervezett bevételek számításánál. 

 
 
 Intézményi működési bevételek: 
 



Készlet értékesítés:  
Az önkormányzat start munkaprogramjában megtermelt termékek,    
 feldolgozott termék cirokseprű ,   
 szőnyeg, 
 vesszőból készült kosarak 
 zöldségfélék: paradicsom, paprika, káposzta, uborka értékesítéséből származó 

bevételeket tartalmazza  
 A szántó földbe őszi búza vetése történt. 

A bevétel várható összege 5 millió forint és természetesen ennek az áfa bevételét is 
tartalmazza a költségvetés. 

 
Szolgáltatások 
 A szolgáltatások ellenértékének összege önkormányzati szinten :  8.453  ezer forint. 

Intézményenkénti összetétele:  
- hivatal : esküvői, névadói rendezvény, fénymásolás 
- Művelődési Ház rendezvények, bérleti díjak, fénymásolás 
- Szociális intézmény  szociális étkeztetés, ebéd kiszállítás, gépkocsi használati 

díj. 
- Önkormányzat piac, temetői szolgáltatás, egyéb bérleti díjak. 

Közvetített szolgáltatások, az önkormányzatnál a helyiségek, lakások használatával 
összefüggésben szerepelnek. 
 
Tulajdonosi bevételek: Az önkormányzat tulajdonában lévő használatra, üzemeltetésre 
átadott tárgyi eszközök után keletkező bevételeket jelenti. 

 
Ellátási díjak:  

Az intézményi bevételek belül a legjelentősebb összege: 24.179 ezer forint. ( az előző 
évinél kevesebb 1,2 millió Ft-tal) . Az idősek bennlakásos otthona ellátási díja, a házi 
gondozás, a szociális és általános iskolai , valamint az  óvodai étkeztetés térítési díjait 
öleli fel. 

 
 Támogatások: 

A 2017. évi normatív állami hozzájárulások alakulását jogcímenként ahol van 
mutatónként  az  4. sz. melléklet   tartalmazza intézményenkénti bontásban. Az állami 
támogatás összege:282.692.061 Ft ( a 2016 évi:  268.291.182 Ft . volt). 
A bölcsődés korú gyermekekre, és a gondozónőre jutó normatívát csak 2017. 
augusztus 31-ig tudtuk igénybe venni. A házi segítségnyújtás  normatíváinak szabályai 
is megváltoztak. 
  
A gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó normatív támogatás. 
 Megnövekedett a pénzbeni szociális ellátásokra leosztott normatíva: 36.806.000 ft,   
ami 5 millió forintal haladja meg az előző évit. 

  
  Támogatás értékű bevételek: 

 Működésű támogatás értékű bevételek között lett megtervezve: 
Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 2017. évre tervezett összege 6.792 
ezer Ft a védőnői szolgálat működtetéséhez,  188 ezer ft az iskola egészségügyi 
feladatok ellátásához, és 8.264 ezer Ft-ot a házi orvosi szolgálat fenntartásához . Mind 
a védőnői szolgálathoz, mind a házi orvosi szolgálatnál a tartósan üres állások miatt az 
önkormányzatot csak a finanszírozás 60 %-a illeti meg. A feladatokra kapott 
finanszírozás így  83 % fedezi le az egészségügyi ellátosokra tervezett összegnek. 
  



 A  támogatási bevételek  között szerepel a mezőőri szolgálathoz negyedévente 
megigényelhető támogatás is. 
Az  államháztartási törvény 111. §. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat 
költségvetésében hiány nem tervezhető. A működési hiánya 2017. évben az 
önkormányzatnak 37.134 ezer forint, ami a működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök igénybevételén került megtervezésre. 
 

 Pénzmaradvány 
 A pénzmaradvány összege a 2016. évi zárszámadásban lesz megállapítva. A jelen 
költségvetés csak a közfoglalkoztatás ( képzés) leutalt és csak 2017-ban felhasználható 
előlegét tartalmazza az eredeti előirányzatok között, ez 34.021 ezer forint. Ezenkívül 
az önkormányzat az ASP csatlakozás kapcsán nyert támogatás 7 millió forint is 
leutalásra került, ennek kiadási oldalát a hivatalnál terveztük meg. 

 
  
A kiadások és a bevételek számbavétele után megállapíthatóvá vált, hogy a település 
költségvetési bevételi 37.134  ezer forinttal ,  alatta maradnak  a kiadásoknak. .     A bevételek 
és kiadások közötti eltérés csökkenhet a  feladattal nem terhelt pénzmaradvány 
elszámolásával,  továbbá a béremelésekre ( szociális ágazati pótlék, óvodai technikai 
alkalmazottak, minimálbér)  megigényelhető állami forrásokkal. 
 
 
 2. A költségvetési kiadások alakulása 
 
Az Önkormányzat 2017. évi várható kiadásai  477.649  e Ft-ban tervezi meg. 
 
A  kiadások 61 %-át a személyi juttatások, és járulékai képezik, a dologi kiadások 30 %-ot, a 
szociális ellátások és egyéb juttatások 6 %-ot jelentenek.. A felhalmozási kiadások nagysága   
13,8 millió forint. 
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Megnevezés 2016 2017 eltérés eltérés % 
személyi 216964 231725 14761 6% 
járulék 54886 54139 -747 -1% 



beruházás 10887 13844 2957 21% 
dologi 155593 145391 -10202 -7% 
támogatások 20024 1540 -18484 -120% 
ellátottak juttatásai 31010 31010 0 0% 
Összesen 489364 477649 -11715   

 
 
Személyi juttatások és járulékok 

 A bevezetőben felsorolt  bérfejlesztéseket, tartalmazza a költségvetés  minden érintett 
dolgozó átsorolásra került a minimálbér emelkedése kapcsán. A közfoglalkoztatottak 
bére is megemelésre került. Az  óvodai alkalmazottak esetében  a párpótlékot, és a 
szeptemberi bérfejlesztést is tartalmazza a költségvetés. 
Szociális ágazatban dolgozók átsorolása is megtörtént az összevont  bérpótlék összege 
járulékokkal együtt: 6.059 ezer forint. ( amikor az önkormányzat a pótelőirányzatot 
megkapja rá, az a hiány fogja csökkenteni. 
A polgármester illetményének és költségtérítésének emelkedését is számításba vettük. 
A köztisztviselői törvény szerint cafetéria juttatása a költségvetési törvénynek 
megfelelően került betervezésre.   
 
  

Dologi kiadás 
Az Önkormányzat 2017. évi tervezett dologi kiadása  145.391 e  Ft. A dologi kiadás 
részletes tervösszegeit a 1. számú tájékoztató tábla mutatja be.  A tervezett kiadások 
összeállításánál figyelembe vettük az előző évek tapasztalati adatait, a dologi kiadások 
csökkentésére ez évben is nagy hangsúlyt kell fektetni. Itt elsősorban az üzemanyag 
felhasználását, és a fűtési költségek, telefon  csökkentését kell megvalósítani. 
A dologi kiadások között szerepelnek az intézmények, utak, járdák  karbantartási 
előirányzatai is. 

 
Pénzeszköz átadás 

Működési célú pénzeszköz átadást 2017. évben a 12. számú mellékletnek megfelelően 
terveztük be.  A kiadásokra fordítható összeg csökkent,  itt csak a Tiszaföldvári 
Tűzoltósághoz fizetett kötelező hozzájárulást terveztük. Ezen kívül a szociális keretből 
fedezhető nyári és erdei iskolai tábor szerepel. 
  

 A szociális segélyezés  
  

– Települési támogatás 
Az önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben dönt a támogatás 
részleteiről, az általunk javasolt megosztásokat részleteiben a 8. számú melléklet 
tartalmazza. 
A települési támogatáson belül lehet segélyben részesíteni  a krízis helyzetben lévőket, 
a magas gyógyszerköltséggel rendelkezőket, a temetési költségekhez hozzájárulni, 
illetve a lakhatási körülményeket támogatni. 

 
A település önkormányzata évek óta természetben támogatja az időseket ( ajándék 
csomag,   ) és a gyermeket  ennek költségeire a 2017. évi költségvetésbe bekerült 
2.200 ezer forint.  
  
 
 
 
 



 
3. Felhalmozási kiadások  
 
Az önkormányzati költségvetésben szereplő fejlesztési feladataiból 2014. évben  megkezdett 
és 2015-ben átadott ivókút havi 605 ezer forintos részleteit tartalmazza. 
  
Felújítási kiadások elsősorban gépekhez kapcsolódnak. 
 
2014-től az addig dologi kiadások között szereplő kis-értékű tárgyi eszköz beszerzéseket a 
felhalmozási kiadások között kell kimutatni. 
A beruházási kiadások részletesen a 6.számú mellékletben. 
 
Nem tartalmazza a költségvetési javaslat az alábbi tételeket ezek beállítása a 
költségvetésbe csak a HIÁNY emelésével lehetséges:  
 A gépkocsik értékesítési bevételét, és a 9 személyes kisbusz vásárlását, mivel az 

csak a befolyt bevételből valósítható meg. 
 A bölcsőde kialakítását. 
 Az elmúlt évben keletkezett ki nem fizetett szállító tartozások egy részének 

fedezetét. Amennyiben az önkormányzat maradványa nem ad rá fedezetet akkor 
azokat, a hiány emelésével szemben kell a költségvetésbe beemelni. 

  
Engedélyezett létszámkeret alakulása 

 
 Az engedélyezett létszámkeretét  az állandó alkalmazottak a 3 számú.  mellékletben szereplő 
bontásban javasoljuk meghatározni. A közfoglalkoztatásban részvevők a megkötött 
megállapodások alapján éves szintre kivetítve kerültek megtervezésre. 
 
Tisztel Képviselő-testület! 
 
Ezen előterjesztés áttanulmányozása után kérem a rendelet-tervezetet és mellékleteit 
megvitatni és a 2017. évre szóló költségvetést elfogadni szíveskedjenek. 
 
Kengyel, 2017. február 7. 
 
 
 
 
 
         Nagy Szilárd 
           polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 

____/2017. (______) önkormányzati rendelete 
 

Kengyel Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. A rendelet hatálya 

 
  

1.§. a rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra valamint az önkormányzat 
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 
 
2.§. Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a.) önállóan működő  és gazdálkodó szerv: Kengyeli Polgármesteri Hivatal 
b.) önállóan működő költségvetési szerv:   
1. Kengyeli Napsugár Modellóvoda egységes óvoda bölcsőde 
2. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári 
3. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény  

3.§  A 2. §-ban felsorolt költségvetési szervek a címrendben önálló címet alkotnak. 
 
 

 
    

II. FEJEZET 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

  
2. A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

     4.§   (1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi  
 
    Költségvetési bevételét   477.649 eFt főösszeggel 
    Költségvetési kiadását    477.649 eFt főösszeggel 
     Egyenlegét    0  eFt hiánnyal 
      

 állapítja meg  
  
  
(2) A (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, 



továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. 
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.  
(3) A költségvetésbe beépülő intézmények részletes bevételeit, és kiadásait a 3. 
a-e)   számú melléklet alapján határozza meg. 
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten    5 . melléklet részletezi. 
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 4. 
melléklet alapján hagyja jóvá. 
 

 
  3. A költségvetés részletezése 

 5. §  (1) Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi hitelállományát és törlesztésének 
alakulását lejárat és eszközök szerint a 9. sz. melléklet részletezi. 

 (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. 
melléklet tartalmazza. 

 (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

 (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait 
felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi. 

 (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

 (6) A 2. § (2) bekezdésében megállapított önkormányzati bevételek és kiadások 
megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak 
létszámát feladatonként a 1. mellékletek szerint határozza meg. 

 (7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 
képviselő-testület fenntartja magának. 

 
 4. Engedélyezett álláshelyek alakulása 
 
4. §  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2017. évben engedélyezett 

létszámát  2017. január 1-jétől:  117 főben állapítja meg: 
1. Kengyeli Polgármesteri  hivatal :  12 fő 
2. Kengyeli Napsugár Modellóvoda: 19 fő 
3. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári    4  fő 
4. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény : 21 fő 
5. Önkormányzati alkalmazottak:   12 fő 
6. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata: 48 fő.  

    
 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
5. §  (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 
 
 (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek 
növelésének lehetőségeit.  

 
  
 (3) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés 

után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az 
alábbiak szerint határozza meg: 



  a)  100 e Ft alatt a jegyző és a polgármester engedélyezi 
  b)  100 e Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi. 
 
 (4) A (4) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli 

követelések adósonként számítandók. 
 

  (5)Folyószámla-hitel ( likvid hitel) igénybevételét szükség szerint 
engedélyezheti  a Képviselő-testület,   amely hitel igénybevétele a 
mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.   

 
 (6)A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a 

minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: 
a) A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére   

kötelezettség nem vállalható. 
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők 

túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. 
c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból 

adódó kifizetés nem történhet. 
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, 

átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók. 
e) Települési  rendezvények tartására csak az önkormányzat előzetes 

engedélyével kerülhet sor, amelyre a rendezvény  részletes költségvetését is 
be kell nyújtani. 

f) Önkormányzat nevében kötendő valamennyi szerződés tervezetét a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

g) A polgármester önállóan nem rendelhet munkákat, eszközöket nem 
vásárolhat, a beszállítókkal önállóan nem tárgyalhat. A Közbeszerzési 
Szabályzat szerinti Bíráló Bizottság két tagja jóváhagyása, illetve jelenléte 
szükséges e feladatok ellátásához.. 

 
 
  6. Az előirányzatok módosítása 
 
6. §  (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.  
 (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben 

módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A 
polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, 
átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 

  
 (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet 

készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől 
elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

 (4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat 
módosítása tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt 
többlettámogatási igénnyel. 

 (5) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, 
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni 
a költségvetési rendelet módosítását.  



 (6) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a 
polgármester dönt,mely döntéséről a Képviselő-testületet a következő 
negyedéves előirányzat módosítással -  előterjesztésében- , a költségvetési 
rendelet egyidejű módosítására tett javaslattal tájékoztatja. 

 (7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti 
költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt. 

 (8) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre 
kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat. 

 
  

 7. A gazdálkodás szabályai 
 
7. §   
 (1) Belső szabályzatban rögzíteni szükséges a működéshez, gazdálkodáshoz 

kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor 
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges 
módosításokat végrehajtani. 

 (2) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek 
az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában 
kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 

 
 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
 
8. §  (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső 

kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, 
működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző 
felelős. 

 (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr 
útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség 
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 
 III. FEJEZET 
 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
 9. Záró rendelkezések 
9. §   Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 

2017. év január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kengyel, 2017. február ……… 
 
 
 

  
Nagy Szilárd, Dr.  Fekete Nóra, 
polgármester jegyző 

 































































J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: 2017. február 14-én, 1300-kor a 2017. évi költségvetési tervezet intézményvezetői 
egyeztetésén. 
 
 
Jelen vannak:  
Nagy Szilárd polgármester 
Dr. Fekete Nóra jegyző 
Kozák Ferencné a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde vezetője 
Németh Lajos a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
Mezei Aranka a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője 
Laczóné Orovecz Gabriella Közalkalmazotti Tanács elnöke 
Szöllösi Krisztina a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Közalkalmazotti Tanács tagja 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket, ismerteti hogy a költségvetési tervezetet a 
bizottsági és a Képviselő-testületi beterjesztés előtt egyeztetni kell az intézmények vezetőivel 
és ahol működik az érdekképviseleti szervek vezetőivel.  
A mai megbeszélésen ezen kötelezettségünknek kívánunk eleget tenni.  
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismerteti a Kengyel Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetést a rendelet-tervezet szerint. 
A 2017. évi költségvetés tervezetének elkészítése előtt az intézményektől bekértük a 
költségvetésükre vonatkozó igényüket, melynek nagy részét próbálták betervezni. A 
költségvetés elkészítésekor figyelembe vették a központi jogszabályokban, valamint a helyi 
önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 2017. évi önkormányzati 
költségvetés főösszege: 477.649 ezer ft,  ami közel  12 millióval alatta marad az előző évi 
eredeti előirányzatnak. Az állami támogatás összege:282.692.061 Ft. 
Az önkormányzat költségvetése az előző évekhez hasonlóan csak forrás hiánnyal készült el. A 
tervezett kiadások összeállításánál figyelembe vette az előző évek tapasztalati adatait, a dologi 
kiadások csökkentésére ez évben is nagy hangsúlyt kell fektetni. Itt elsősorban az üzemanyag 
felhasználását, és a fűtési költségek, telefon  csökkentését kell megvalósítani. 
Az egyik része a forráshiánynak a kötelező béremelések (ilyen például az óvodai technikai 
személyzetnél a dajkák, a pedagógiai munkát közvetlen segítők, illetve a szociális ágazatban 
az ágazati pótlék). A bérek ezek alapján lettek kiszámolva, fedezetét viszont csak utólag 
fogjuk az államtól megkapni. Nagyon sok dolgozót érint a minimálbér emelés. A járulékok 
csökkentése nem fedezi a béremeléseket.   
Az intézményeknél felmerülő egyéb munkákat közfoglalkoztatott dolgozókkal lehetne 
elvégeztetni. A közfoglalkozatást jobban ki kell használni. Önkormányzatunk anyagi helyzete 
miatt nem tudták tavaly az intézményekben a munkaruhákat biztosítani. Azon van, hogy az 
idén stabilizálja az Önkormányzat anyagi helyzetét. Étkezési utalvány, olyan adó terheket von 
maga után, hogy nem érdemes adni. Viszont van egy, olyan lehetőség, hogy évi 100.000 
forintig a dolgozónak adható készpénz formájában, ez csak akkor adható, ha 
Önkormányzatunknak anyagi fedezete lesz rá. 
A Polgármesteri Hivatal tekintetében a működési hiány 17.160 eFt.  
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi költségvetési rendelet tervezete 29.572 
eFt többlet kiadást ró az Önkormányzatra.  
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár működtetése esetében az alacsony 
központi forrás miatt a költségvetési rendelet tervezetben a hiány 17.413 e Ft.  
A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde tekintetében a működési 
hiány 14.773 e Ft.   
2017. szeptember 1-től nem működhet a jelenlegi  formában az óvoda- bölcsőde. Így már a 
feladatra az állami támogatás nem került beépítésre. Az önkormányzatnak, ha legalább 5 
szülő kéri kötelező megszervezni a bölcsődei ellátást. A bölcsődés korú gyermekekre jutó 
normatívát csak 2017. augusztus 31-ig tudjuk igénybe venni. 
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Az Önkormányzat feladat finanszírozásához kapcsolódóan a központi költségvetésben a 
feladathoz tartozó normatívákat országosan egységesen határozták meg, amely nem veszi 
figyelembe a helyi adottságokat. Az Önkormányzatnak saját bevétel gyarapítására nincs 
lehetőség, nem képes a központi finanszírozást kiegészíteni. 
Nem tartalmazza a költségvetési javaslat a gépkocsik értékesítési bevételét és a 9 személyes 
kisbusz vásárlását, mivel ez csak a befolyt bevételből valósítható meg, ennek beállítása a 
költségvetésbe csak a hiány emelésével lehetséges. 
Az intézmények költségvetése takarékosan készült el. Az intézmények évek óta takarékos 
gazdálkodást folytatnak. Az energia költségeken kell még javítani.  
Javasolja a pályázatok figyelemmel kísérését, elsősorban a 100 %-os támogatási arányú 
pályázatok előtérbe helyezésével. 
 
Kozák Ferencné a Napsugár Művészeti Modellóvoda vezetője elmondja, hogy a 2016. évben 
nem tudták megvenni a munkaruhákat, reméli az idén meg tudják majd vásárolni. Az 
óvodapedagógusoknak minden évben kötelező a védőruha. A technikai dolgozóknak 
kétévente jár munkaruha. Az óvodás korú gyermeklétszám a következő nevelési évben 130 fő 
lesz , amit a jogszabályok alapján csak 5 csoportban lehet foglalkoztatni, ehhez a gyerek 
létszámhoz a tárgyi feltételek is hiányoznak. Az óvodában helyhiány, a „sószobában” a 
korábbi pályázati kötöttség miatt nem lehet kialakítani a mini bölcsőde feltételeit. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő Áchim úti szolgálati lakás az óvoda melletti telken van, ami 
alkalmas lenne a feladat megvalósítására. Úgy gondolja, hogy bölcsőde fejlesztésére írnak ki 
pályázatot. Azoknak az óvodáknak több lehetőségük van pályázatok benyújtására, ahol roma 
gyermekek is vannak. Az óvodában tisztasági meszelésre lenne szükség. A 2017. évi 
költségvetési tervezetet elfogadja. 
 
Mezei Aranka a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője elmondja, hogy törekednek 
a takarékoskodásra, de sajnos vannak olyan problémák amiket hamarosan helyre kell hozni. 
Az intézményben a fűtést, a villanyszerelési munkálatokat hamarosan eszközölni kell. A 
kerítést is meg kell javítani, az udvar használhatatlan, az étkezőben a padló balesetveszélyes, 
az ablakokon bejön a hideg, valamint tisztasági meszelésre is szükség lenne.  A dolgozóknak 
védőruhára, munkaruhára, valamint a házi gondozóknak új kerékpárokra lenne szükségük. 
A 2017. évi költségvetési tervezetet elfogadja. 
 
Németh Lajos a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója elmondja, 
hogy a 2017. évi költségvetési tervezetet elfogadja, oda figyelnek a kiadásokra és törekednek 
a bevételek növelésére. Nagy szükség lenne technikai eszközökre. A közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra a pályázatot be kívánja nyújtani, mivel az intézményben 
felújítást kellene végezni. Korszerűsíteni kellene a könyvtárat. Folyamatosan figyeli a 
pályázatok kiírását.  
 
 
Nagy Szilárd polgármester eredményes gazdálkodást kíván minden intézményvezetőnek. 
 
 
Az intézményvezetők a 2017. évi költségvetési tervezetet tudomásul veszik és elfogadják. 
 

K.m.f. 
 
 
/: Kozákné Mikus Anikó :/ 
jegyzőkönyvvezető 



KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
E l ő t e r j e s z t é s  

A Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésére 
  

Polgármester illetményének megállapításáról 
  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § szerint állapítja meg a megválasztott polgármester 
illetményét, tiszteletdíját és a költségtérítését. A 2017. január 1. napjától módosított törvényi 
szabályozás alapján a következő rendelkezések élnek: 
 

„71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 
amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló 
illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 
meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb 
juttatásokra jogosult. 
 (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 
megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. 
 (3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta 
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott 
illetmény 90%-ának összegével. 
 (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
  a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 
 b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
 c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
 d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
 e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
 f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
 g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről 
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

 
A lakosságszám megállapítására az Mötv. átmeneti rendelkezései között a 146. § (3) 
bekezdése figyelembe vételével a 2010. évi L. törvény 3. §-a ad iránymutatást. 
Figyelemmel arra, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatalának tájékoztatása szerint Kengyel község lakosságszáma 2016. január 1-jén 3,644 fő 
volt, így Nagy Szilárd polgármester illetményének összegét a 71.§/4/bekezdés d.) pontja 



alapján  kell megállapítani. Az illetményt (tiszteletdíjat) 100.-Ft-ra kerekítve kell 
megállapítani a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1) 
bekezdése alapján. 
Kengyel község  polgármestere részére 2017. január 1. napjától kezdődően 548.500.-Ft/hó 
összegű illetmény állapítható meg és a polgármester ezen időponttól kezdődően 82.275.-Ft/hó 
összegű költségtérítésre jogosult.  
 
A polgármester illetménye, egyéb juttatása közérdekű adat, így annak megállapítását 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri illetmény és költségtérítés 
megállapításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2017. január 25. 
 
 
 
         Dr. Fekete Nóra 
               jegyző 
 
____/2017.(____) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Nagy Szilárd polgármester illetményének megállapításáról  

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd  
polgármester illetményét 2017. január 1. napjától kezdődően – az Mötv. 71. § 
(2)-(5) bekezdése alapján - havi bruttó 548.500.-Ft összegben állapítja meg. 
A polgármester ezen időponttól havi 82.275.-Ft költségtérítésre jogosult. 
Megbízza a Kengyeli Polgármesteri Hivatalt, hogy az illetmény számfejtése 
és a jogosult részére  történő kifizetés érdekében járjon el. 
 
Határidő:      2017. február 28. 
Felelős: Kengyeli Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport 

 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2.  Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Irattár 
 

 
 

 
 



KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
E l ő t e r j e s z t é s  

A Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésére 

 

A köztisztviselői illetményalap emeléséről 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 59. § (6) 
bekezdése értelmében lehetővé vált, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozóan a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a által meghatározottnál 
magasabb összegben határozza meg a köztisztviselői illetményalapot. (A Kttv. szerint az illetményalap 38.650,-Ft.) 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a  Polgármesteri Hivatalban az illetményalap 2008. óta nem 

változott, tehát már nyolcadik éve 38.650,-Ft összegű.  
 

A Kttv. 59. § (6) bekezdése szerint amennyiben a helyi önkormányzat képviselő-testülete az illetményalap emelése 
mellett dönt, úgy ezt a döntését rendeletben hozza meg. Ez jellemzően a költségvetési-rendelet, amelynek elfogadására 
2017. év februárjában kerül majd sor. Annak érdekében, hogy a költségvetési rendelet-tervezet összeállításához megfelelő 
információk álljanak rendelkezésre, indokolt a Tisztelt Képviselő-testület szándékának ismerete, így a jelen előterjesztés az 
illetményalap emelésének elvi támogatásáról szól. 

 
A garantált bérminimum emelkedése az eltelt 8 évben  94,4 %-os volt ( 2008: 82,800,- Ft, 2017: 161.000,- Ft). 
 
A hivatal dolgozói közül: 6 főt érintett a minimálbér-emelkedés.( Így ugyanazon bérrel kell elismerni a kezdő és a már 30 
éves munkaviszonnyal rendelkező középfokú végzettségű dolgozót is.) A felsőfokú végzettségű dolgozók nem részesültek 
béremelésben. 
 
Az illetményalap 15 %-kal történő megemelése havonta: 209.200,- Ft többlet bérköltséggel jár. 
 
A hivatal személyi állománya az elmúlt 2 évben jelentősen megváltozott, a nyugdíjba vonulók bére és az új dolgozók bére   
közötti különbözet, valamint  1 álláshely ( kisegítői)  nem került betöltésre így ez tartós bérmegtakarítást jelentett, ami 
havi összegben: 257.470,- Ft. 
  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján szíveskedjék állást foglalni az illetményalap jövő évi 
emelése támogatásának tárgyában.  

 
Kengyel, 2017. január 26. 
 

Dr. Fekete Nóra 
                 jegyző 
 
____/2017.(_____) Kt. 
H a t á r o z a t 
Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői  illetményalapjának megállapításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  
I. a köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft-ról 44.500,- Ft-ra való emelését 

támogatja, és felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe az emeléssel járó többletköltségeket. 

II. a köztisztviselői illetményalap  emelését nem támogatja.  

Határidő: 2017. február28. 
Felelős:  Nagy Szilárd polgármester  
 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra  
3. Irattár 



KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

E l ő t e r j e s z t é s  

a Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésére 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 14-i zárt ülésének jegyzőkönyvére 
érkezett törvényességi felhívásról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Törvényességi felhívás érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivataltól a Képviselő-testület 2016. 
november 14-i zárt ülésének jegyzőkönyvére.  
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/24/00568-8/2016. 
számú, a Kengyel 0114/15 hrsz-ú út fenntartásával kapcsolatos törvényességi felhívást. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy a Képviselő-testület ülése nyilvános. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a képviselő-testület a) 
zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi 
büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; zárt ülést tart az érintett kérésére választás, 
kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást 
igénylő személyi ügy tárgyalásakor; c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa 
kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy 
más érintett üzleti érdekét sértené. 
A törvényességi felhívás megtárgyalására nem kerülhetett volna sor zárt ülésen, mert az nem tartozik az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a)-c) pontja szerinti esetkörök egyikébe sem. 
A törvényességi felhívást 2017. február 20-ig meg kell tárgyalni, és a jogszabálysértést meg kell szüntetni. 
 
Kengyel, 2017. január 31. 
 
      Dr. Fekete Nóra  

       jegyző 
 
____/2017.(____) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 14-i zárt ülésének jegyzőkönyvére 
érkezett törvényességi felhívásról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/24/0016-
1/2017. számú törvényességi felhívását megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. 
A 2016. november 14-én tárgyalt zárt ülésének jegyzőkönyvéből a 118/2016.(XI.14.) számú képviselő-testületi 
határozatot, valamint a napirendre vonatkozó jegyzőkönyvi részt nyilvánossá teszi. 
Határidő.   2017. február 16. 
Felelős:     Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
4. Irattár 



 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A KENGYELI JÓZSEF ATTILA 
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  

 
 

2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 

 
 
 

KÉSZÍTETTE : 
 

NÉMETH LAJOS, IGAZGATÓ 



A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenysége 
 
Intézményünk Kengyel frekventált helyén, a központban helyezkedik el, így a lakosság 
számára jól megközelíthető. Mindenki irányában  befogadóak vagyunk, ezt a törekvéseinket 
szimbolizálják programjaink is, amelyeket  úgy szervezünk, hogy az egyes korosztályok 
képviselői megtalálják a nekik tetsző rendezvényeket. 
A művelődési ház és a könyvtár folyamatos megújulásra törekszik. Ezt érzékelik is a helyi 
lakosok, és szívesen térnek be hozzánk , de egyre gyakoriabbak a környékbeli településekről 
érkezők is.  
 
Személyi feltételek 
Az intézményt Németh Lajos, igazgató irányítja, aki népművelő.  Két főállású könyvtáros áll 
még alkalmazásban : Nagy Mihályné és Turcsányiné Szilágyi Csilla. 
Az év folyamán  két  fő kulturális közfoglalkoztatott is segítette munkánkat.  Jelenleg is a 
Nemzeti Művelődési Intézet foglalkoztatásában állnak, mi partner intézményként fogadjuk 
őket. Fő területük a fiatalokkal való foglalkozás, illetve a technikai háttér biztosítása. 
A könyvtárban Kocsis Tamás, aki szintén kulturális közfoglalkoztatott, adatrögzítőként a 
könyvtárban tevékenykedik. 
A takarítást Vargáné Dudás Piroska végzi mind  a művelődési házban, mind a könyvtárban. 
Az intézményünkben szorgoskodó közfoglalkoztatottak a könyvtári könyvek javításában, 
portalanításában, az intézményi rend általános fenntartásában vették ki részüket. 
A karbantartási feladatok elvégzéséhez a polgármesteri hivatal dolgozói nyújtanak segítséget. 
 
Működési feltételek:   
A földszinten van a művelődési ház, a könyvtár az emeleten található meg. Az a tény, hogy 
egy épületben működik a két intézmény,   nagyban segíti a személyi és a tárgyi feltételek 
összehangolását. 
 
Könyvtárunk ideális körülmények között, 315 m2 alapterületen fogadja a látogatókat. A 
könyvtári állomány elhelyezése mellett lehetőség van kiállítások, kisebb rendezvények 
megtartására is. Külön raktárhelyiségünk van, ahol a duplum példányt, az elhasználódott, 
megrongálódott könyveket és a folyóiratokat tároljuk. 
A könyvtár elegendő mennyiségű polcrendszerrel rendelkezik. Technikai felszereltségünk az 
alapfeltételeknek  megfelel, azonban a mai igényeket már nem tudja kielégíteni. Van  4 db 
számítógépünk, nyomtatónk, szkennerünk, fénymásolónk, tévénk, videó-lejátszónk, mini hifi 
tornyunk. Ugyanakkor már elavultak, cserére szorulnak. A bútorzat (asztalok, székek , 
fotelok) teljesen elavult, illetve hiányos. Egy barátságos, emberbarát környezetre lenne 
szükség. 
 
Gondot okoz az is hogy nem megfelelő a helyiségek hőszigetelése. Nyáron a nagy meleg 
mind a dolgozóknak, mind a látogatóknak  elviselhetetlen.  
Alapvető hiányosság, hogy a mozgáskorlátozottak számára intézményünk megközelíthetetlen. 
 
A művelődési ház egy színvonalas intézményként várja az érdeklődőket. Az utóbbi két évben 
vásároltunk 120 db új széket. Napjainkban indokolt lenne a nagyterem és az előtér felújítása, 
festése ,függönyeinek cseréje is, ugyanis vidám színekkel még esztétikusabbá tehetnénk a 
helyiségeket. Nagy hiányosság, hogy nem rendelkezünk kisebb csoportok befogadására 
alkalmas helyiségekkel. 
 



Épületünkhöz nem méltó a környezete. Itt szükség van parkosításra, valamint kulturált 
parkolóhelyek kialakítására. 
 
 
Szakmai tevékenység 
 
Könyvtár 
 
 
A könyvtár szolgáltatásai: Könyvkölcsönzés 
    Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés 
                                               Internethasználat 
                                               Helyben olvasás biztosítása 
                                               eMagyarország Pont ügyfélszolgálat 
 
 
Az állományra vonatkozó adatok: 
 
2016. december 31-i állapot : A tárgyévben beszerzett  állomány: 163 kötet könyv 
Ezen felül ajándékkönyv (Márai program keretében) 35 kötet 
Összesen 198 kötet könyvet vettünk leltárba. 
 
Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján 400.000 Ft, a Márai 
programban kapott könyvek értéke : 100.000 Ft. 
 
Az előfizetett folyóiratok száma 3 db  
 
Az olvasókra vonatkozó adatok : 
 
Beiratkozott olvasók száma: 409 fő  
 
 
Életkor szerinti megoszlás: 
 
Életkor Beiratkozottak száma 
14 év alatti 192 
14 és 65  év közötti 189 
65 év fölötti 28 
 
Könyvtárhasználat: 
 
Könyvtárhasználat Összesen Ebből 14 éven aluli 
Személyes használat összesen 5.152  1.912  
Az összesből kölcsönzések 2.941  771  
Internethasználat 2.211  1.141 
Nyomtatott dokumentumok kölcsönzése 4.380 kötet 2.427 kötet 
Helyben használt dokumentumok 4.800 kötet 1.296 kötet 
 
 



A könyvtárban 2016. évben megvalósult programok: 
 
Könyvtárunk heti öt napon tart nyitva, köztük szombaton is. Csütörtökön van szabadnap. A 
heti nyitvatartási idő 38 óra. 2016-ban 246 napon át voltunk nyitva. 
 
A könyvtárba látogatók szívesen forgatják az új könyveket, ezért a saját forrás mellett 
igyekszünk a pályázati alkalmakat  is kihasználni. Erre a könyvtári érdekeltségnövelő 
támogatás, illetve a   Márai program keretében volt lehetőségünk. Ez utóbbi  segítségével 35 
db új könyvhöz jutottunk. Az új szerzeményeket folyamatosan kis kiállításokon mutattuk be 
az olvasóknak. 
 
Az olvasás mellett az internethasználat a legnépszerűbb a hozzánk betérők körében. 
Különösen a gyerekek , a fiatalok jönnek ilyen céllal, de örömünkre az idősebb korosztály 
képviselői is gyakran ülnek le a gépek elé. A lakosok egyre többször kérnek segítséget 
elektronikus ügyintézéshez, pályázatokhoz, önéletrajzuk elkészítéséhez. Igény mutatkozik a 
számítógép-használat alapvető ismereteinek bemutatása iránt is. 
 
Fontos szolgáltatásunk a fénymásolás, a nyomtatás és a szkennelés is, hiszen ezek a 
mindennapi ügyintézés nélkülözhetetlen  eszközei ma már. 
 
Az alapszolgáltatások mellett minden más lehetőséget is megragadunk a lakosság művelődése 
érdekében. 
2016. évben is  kiemelt eseményünk volt  az országos könyvtári napok keretében 
megszervezett rendezvénysorozat október 03. és 09. között. 
Nagy könyvtári beavatás – Találkozzunk a könyvtárban ! - volt a mottója a 
kezdeményezésnek. Számos partnerintézményt bevontunk a megvalósítás érdekében.  
Nagy sikere volt a múltunk eseményeit felidéző napnak. A Kengyeli Kossuth Lajos Általános 
Iskola tanulói műsorukkal az aradi vértanúkra emlékeztek. A könyvtárban Zöldellő könyvek 
címmel kiállítást rendeztünk természetvédelmi témájú könyveinkből. 
Sikeres volt az olvasóköri toborzó is, ekkor indítottuk útjára a gyermekeknek szervezett 
olvasókört, valamint a színjátszó csoportot. 
Az olvasás népszerűsítését szolgálta a Könyvtári legek napja, amikor kerestük a legfiatalabb, 
a legidősebb, a legtöbb könyvet kölcsönző, a hozzánk legtöbbször látogató olvasót. 
A könnyedebb időtöltésre csalogatott a  Szombati unaloműző, amely keretében  színes 
könyvtári forgatagra vártuk a gyerekeket  : vetélkedő, rajzfilmek vetítése, kézműves 
foglalkozások, süteménykészítés, teázás, zene, tánc követték egymást. 
 
Az elmúlt évben is rendeztünk kiállításokat.   
 
2016. év eleji sikereként könyvelhetjük el a  kengyeli (Blaskovicz-major) születésű Zsigray 
Julianna, írónő emlékkiállítását. A megnyitón a mára sajnos elfeledett írónő munkásságát a 
törökszentmiklósi Csőke Tibor mutatta be. Az ő kutatómunkája eredményeként állt össze a 
kiállítás anyaga is, amely sok látogatót vonzott. 
 
Mindenképpen kiemelten kell  megemlítenünk a Csók István festőművész születésének 150. 
évfordulója tiszteletére megszervezett kiállításunkat. Csók István 1934 és 1943 között a 
nyarakat Pusztakengyelen, a Lederer család birtokán töltötte., és számos képet festett ezen idő 
alatt, megörökítve az ott lakókat, a kastélyt, a mindennapi életet. Ezt a tényt kihangsúlyozva 
rendeztük meg a kiállítást a székesfehérvári Szent István Király Múzeum anyagából. 
Intézményünk tíz darab, a festőművész kengyeli korszakából származó festmény 



reprodukciójának elkészítésével járult hozzá a méltó megemlékezéshez. Ebből az alkalomból 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Az első csók Kengyelen címmel egy kiadványt is 
megjelentettünk Csók István kengyeli munkásságának bemutatására. A szerkesztői 
munkálatokat Csibrány István, a helytörténeti kör vezetője végezte. 
 
 
Könyvtárunkban az alábbi  csoportok működtek: 
 
Hastánc: heti egy alkalom, 12 fő 
Felnőtt torna, heti két  alkalom , 10 fő  
Olvasókör : heti két alkalom, 14 fő 
 
 
Művelődési ház 
 
 
Programjaink szervezésekor arra törekszünk, hogy a lakosság széles körének biztosítsunk 
szórakozási lehetőségeket. Egyik fő célkitűzésünk, hogy minél több állandó csoportot 
működtessünk.  
Fiataloknak szerveztük az ifjúsági klubot, ők azok, akik gyakran betérnek hozzánk egy kis 
kötetlen időtöltésre is.  
Szívesen támogatjuk a Kunkorgó néptánccsoport erőfeszítéseit is 
Ugyanúgy örülünk a helytörténeti kör tevékenységének .  
Helyet adtunk a Dalma Dance tánccsoport próbáinak is, sajnos ők már beszüntették 
működésüket. Új színfolt viszont a zumba tánccsoport, amelynek gyermek és felnőtt tagozata 
is van. 
Szintén új kezdeményezés a gyermek színjátszó csoport. 
 
A tartalmasabb programok közül mindenképpen említésre méltó a Kengyel és Bagimajor 
regélő múltja című helytörténeti előadássorozat, amelyet igen látványosan prezentált Tóth 
Anett helytörténész.  
 
Mint mindig, községi ünnepség keretében most is megemlékeztünk a nemzeti évfordulókról, 
így március 15-ről, illetve a fájdalmas trianoni eseményekről. 
A Nemzeti Kulturális Alap segítségével hat alkalommal szerveztünk táncházat, ahol Szűcs 
Miklós kunszentmártoni népzenész és zenekara húzta a talpalávalót a sok-sok résztvevő nagy 
örömére. 
 
Kedves gyermekműsorokra is sor került, az óvodásokat a Léghajó Színház szórakoztatta, míg 
a Kengyelfutáson a Pompom Együttest hívtuk meg a közönség nagy elismerése közepette. 
 
Nagy siker volt az EB labdarúgó mérkőzéseinek nagykivetítős élő közvetítése. Az összes 
meccsen nyitva tartással vártuk a szurkolókat. A magyarok játékát minden alkalommal 
fergeteges hangulatban drukkoltuk végig. Felejthetetlen élmény volt ! 
Intézményünkben rendszeresen működik egy ifjúsági klub, aki számára Vakációcsata címmel 
nyári vetélkedősorozatot indítottunk. A legjobbak jutalma egy tiszafüredi kalandtúra volt. 
 
Ebben az évben is közös karácsonyi ünnepségre vártuk a kengyelieket  december 17-én. 
Sokan eljöttek a hagyományos ünnepségünkre. Külön örömünkre szolgált, hogy egész 
családok is velünk töltötték ezt a kellemes délutánt. 



A művelődési ház gyermek színjátszó csoportja Tótáné Fási Mária vezetésével Károlyi Amy 
Fenyőünnep című karácsonyi játékét adta elő nagy sikerrel. 
A Mesevilág együttes  tagjai zenés karácsonyi családi műsorukkal kacagva  szórakoztattak 
gyermeket és felnőttet egyaránt. A télapó és barátai, a bohócok  fergeteges lufihajtó show 
keretében interaktív játékra hívták a vállalkozó kedvű közönséget. Sztárvendégük Miki egér 
volt. 
 
Örömmel adunk helyet a helyi civil szerveződéseknek , hiszen rendezvényeikkel ők is 
színesítik a kulturális kínálatot. Bevételt jelentenek a különböző árusítások is, így a 
programjainkhoz igazodva őket is befogadjuk. 
Bárki számára nyitva vagyunk. Az igényekhez igazodva kötetlenebb programokkal is várjuk a 
hozzánk betérőket.  
 
További szolgáltatásként falugazdász és ügyvéd tart fogadóórát. 
 
 
Saját rendezvények 
Rendezvény Résztvevők 
Pótszilveszter   95 fő 
A magyar kultúra napja    65 fő 
Retro disco 10 alkalom 850 fő 
Március 15-i ünnepség 225 fő 
Helytörténeti előadássorozat   64 fő 
Tinidiszkó 3 alkalom 120  fő 
A költészet napja   95 fő 
Népzenei táncház (6 alkalom)  368 fő 
Léghajó meseszínház 115 fő 
EB mérkőzések közvetítése 21 alkalom 310 fő 
Szünidei gyermekfoglalkozások  15 alkalom  312 fő 
Október 23-i megemlékezés 120 fő 
Tini Halloveen   45 fő 
Mindenki karácsonya 250 fő 
Szilveszteri nosztalgiadiszkó 120 fő 
A Free Time Ifj. Klub rendezvényei (31 alkalom) 702 fő 
Szilveszteri bál 120 fő 
 
 
Óvodai rendezvények 
Rendezvény Résztvevők 
Hagyományőrző bemutató 250 fő 
Tavaszi zsongás 250 fő 
 
Iskolai rendezvények: 
Rendezvény Résztvevők 
Anyák napi műsor 125 fő  
Pedagógusnap 75 fő 
Filmvetítés (2 alkalom) 52 fő 
Iskolai ünnepség (2 alkalom) 240 fő 



Műsorpróba (12 alkalom) 482 fő 
 
 
Más szervezetek rendezvényei: 
Rendezvény Résztvevők 
Tűzoltó tanfolyam (4alkalom) 80 fő 
Tűzoltóbál 180 fő 
Családi összejövetelek (5 alkalom)  375 fő 
Lakodalom (3 alkalom) 290 fő 
Csigasodró verseny 115 fő 
Nőnapi ünnepség (Nefelejcs Nyugdíjas Klub) 120 fő 
Falusi disznóvágás (Tevék) 180 fő 
Búcsúi ebéd   72 fő 
Nyugdíjas találkozó (Őszirózsa Nyugdíjas Klub) 185 fő 
Véradók vacsorája    57fő 
Gitt1let koncert 110 fő 
Rock karácsony  120 fő 
Sportegyesület évadzáró 150 fő 
Polgárőr bankett 150 fő 
 
 
 
 
Egyéb szolgáltató rendezvények: 
Rendezvény Résztvevők 
Népszavazás 254 fő 
Bababörze (2 alkalom) 220 fő 
Civilbörze 75 fő 
Tüdőszűrés  750 fő 
Szemvizsgálat (7 alkalom) 105 fő 
Árusítás (54 alkalom) 8.100  fő 
Kresz tanfolyam  (5csoport) 50  alkalom 500 fő 
 
 
Kengyel, 2017. február 09. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Németh Lajos 
                                                                                                            igazgató 



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

a Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésére 
 

Ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló program megvalósítása érdekében 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötéséről az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság) 2013. március 
8. napján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alapította, és a mai napig a Minisztérium gyakorolja 
felette a tulajdonosi és szakmai irányítási jogköröket. A Társaság tevékenységének jogszabályi alapjait 
eredetileg az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 
Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében 
szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának 
elősegítéséről szóló 117/2013. (IV.23.) Korm. rendelet(első rendelet) tette le, amely jogszabály 
alapján a Társaság alapvetően a 2007-2013 uniós támogatási ciklus Környezet és Energia Operatív 
Programjához (KEOP) kapcsolódó, Kormány által saját hatáskörbe vont, derogációs kötelezettséggel 
terhelt szennyvízelvezetési és –tisztítási projektjei felett gyakorol szakmai felügyeletet, működteti a 
projektfelügyelők rendszerét.  

A Társaság legfontosabb feladata, hogy szakmai támogatást, tájékoztatást nyújtson illetve 
tanácsadási feladatokat lásson el az érintett beruházások kedvezményezettjei számára. Nyomon követi 
a projektek szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, az ütemezéstől való 
eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását, kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős 
irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, a hatáskörrel rendelkező irányító 
hatósággal, valamint a támogatást igénylővel vagy a kedvezményezettel. 

2014. december 19-én aMagyar Közlöny 180. számában megjelent, majd az ezt követő napon 
hatályba lépett az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 
összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési 
miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások 
megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely 2015. 
január 1. napján módosításra került. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) időszakára vonatkozóan a 
Rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
(3) A Társaság az 1. §b)pontja szerinti projektekkel összefüggésben 

a) kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét, 
b) konzorciumvezetőként 
ba) előkészíti a derogációs projekteket, 
bb) ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat és lebonyolítja 
a közbeszerzési eljárásokat. 
 

illetve a Rendelet 15. § szakasza az alábbiakat rögzíti: 
(1) Az 1. §b)pontja szerinti projektek esetén a Társasággal, mint konzorciumvezetővel kell megkötni a 
támogatási szerződést. (…) 



(5) A Társaság konzorciumvezetőként ellátja a projektmenedzsment-feladatokat, valamint 
gondoskodik a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról. 
(6) Ha az (1) bekezdés szerinti támogatási szerződés megkötésére a derogációs projektek esetén nem 
kerül sor, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-át kell 
alkalmazni. 
 

A feladatok ellátása érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelve,a támogatási kérelem 
benyújtásához, a támogatási szerződés megkötéséhez valamint a projekt-előkészítési feladatok 
elvégzéséhez konzorciumi megállapodás megkötése szükséges (1. számú melléklet).  

 
A konzorciumi megállapodás 8. pontja értelmében a projekt megvalósítására a Felek újabb 
konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek majd, amely részletesen szabályozza a 
Konzorciumvezető és a Tagok jogait és kötelezettségeit, valamint az együttműködés kereteit, a projekt 
megvalósítása során. 

 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, a mellékelt konzorciumi 

együttműködési megállapodás elfogadására. 
 
 
Kengyel, 2017. február 8. 
 
      Nagy Szilárd 
      polgármester 
 

_____/2017.(____) Kt. 

H a t á r o z a t 
 
Ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló program megvalósítása érdekében 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötéséről az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ivóvízminőség-
javító beruházások megvalósításáról program megvalósítása érdekében jelen határozat 
melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a mellékelt Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 
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Melléklet a _____/2017.(____) Kt. határozathoz 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását 

szolgáló projektek megvalósítására 
 

1. Preambulum 
 

A KEHOP-2.1.3-15-2017-000XX Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP)a KEHOP-2.1.3 Felhívás az 
ammónium-ion határérték túllépéssel érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására 
tárgyú felhívásáraKEHOP-2.1.3-15-2017-000XX azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet 
nyújtott be, amelyet a KEHOP Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.XX.XX napján kelt, 
XXX iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. 
A projekt címe:Kengyel ivóvízminőség-javító program(a továbbiakban: Projekt), melynek 
megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal. 
 
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, 
valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a 
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 15. §-a értelmében a Támogató a 
2014-2020 programozási időszakban a KEHOP terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási, és ivóvízminőség-javítóberuházások 
megvalósítását szolgáló projektek esetén –az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP) és a Projekt 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 8. 
pontja szerinti végső kedvezményezettek (a továbbiakban: Végső kedvezményezett)által létrehozott –
Konzorciummal köt támogatási szerződést. A támogatási szerződést a Konzorcium nevében az NFP, mint 
konzorciumvezető írja alá.  
 
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai (az NFP, mint konzorciumvezető és a Projekt Végső 
kedvezményezettjei) az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: 
Megállapodás) kötik: 
 

2. Szerződő felek 
 

A Konzorcium tagjai (a 
továbbiakbanegyütt: 
Tagok): 
Szervezet 
neve(Konzorciumvezető): 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

Postacím: 1554 Budapest, Pf.: 118. 
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 01-09-170224 

Adószám: 24290188-2-41 
Aláírásra jogosult 
képviselője: Nagypál Sándor ügyvezető igazgató 

Számlavezető 
pénzintézet neve: Magyar Államkincstár Budapest 

Számlaszám: 10032000-00332945-00000024 
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Szervezet neve (Végső 
kedvezményezett): Kengyel Községi Önkormányzat 
Postacím: 5083 Kengyel, Szabadság utca 10. 
Székhely: 5083 Kengyel, Szabadság utca 10. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 732990 

Adószám: 15732994-2-16 
Aláírásra jogosult 
képviselője: Nagy Szilárd polgármester 
Számlavezető 
pénzintézet neve:  
Számlaszám:  

 
 

 
 
A jelen Megállapodást aláíró minden Végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet15. §-a szerint a Konzorcium vezetője az NFP (a továbbiakban: Konzorciumvezető). A 
Konzorciumvezető személyét a Végső kedvezményezettek jelen Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodással megerősítik. 
 
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését, irányítja a Projekt határidőben történő 
megvalósítását. 
 
Ha jelen Megállapodást több Végső kedvezményezett írja alá, a Végső kedvezményezetteknek a jelen 
Megállapodás 9. pontjában, vagy a jelen Megállapodás mellékletét képező külön megállapodásban 
szükség esetén meg kell állapodniuk az alábbiakban:  
a)  a Projekt eredményeképpen létrejövő vagyon megosztása 

a Végső kedvezményezettek között,  
b) ha a Projekt keretében megvalósuló fejlesztés állami 

tulajdonon jön létre, a létrejövő vagyonelemek tulajdoni helyzetének megosztása, rendezése a Végső 
kedvezményezett és az állami tulajdon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szerv között, 

c) a Projekt megvalósítására vonatkozó számlázási rend,  
d) a gesztor település kijelölése.  
 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.1.A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére 
megküldött támogatási szerződés-tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden 
Tagra nézve kötelező érvényűek. 
 
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a 
támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is jelen Megállapodásban 
foglaltak szerint együttműködnek, az elért eredmények további folyamatos fenntartását – jelen 
Megállapodás 3.9. pontja szerint – biztosítják. 

Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.)6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy a 
támogatási szerződést és annak esetleges módosításait,valamint a kifizetési igénylést és annak részeként 
benyújtandó dokumentumokat, valamint a változás bejelentéseket nevében és helyette benyújtsa. A 
Tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a 
jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni. Amennyiben a támogatási szerződés módosítását 
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eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet[a továbbiakban: 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Végső 
kedvezményezett köteles azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve a Tagokkal egyeztetni a módosítás 
kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Végső kedvezményezett a 
Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadja. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a Projekt szintjén értendőek.  
 
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés 
másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Végső kedvezményezettnek. 
 
A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján 
meghatalmazza továbbá a Konzorciumvezetőt, hogy minden olyan nyilatkozatot megtegyen a Konzorcium 
nevében és javára, amely a Projekt támogatási szerződés szerinti határidőben történő megvalósításához 
szükséges. A nyilatkozatok Konzorciumvezető általi aláírásával hitelesnek tekintendők, ahhoz a Végső 
kedvezményezett külön aláírása nem szükséges. A megtett nyilatkozatokról a Konzorciumvezető szükség 
esetében a Végső kedvezményezett előzetes véleményét kérheti és biztosítja, hogy a Végső 
kedvezményezett a nyilatkozat tartalmát megismerje. 
 
3.2.A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni egymással, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt e Megállapodásban szabályozottak szerint megadni. 
 
A Végső kedvezményezett biztosítja, hogy a Projekt keretében megkötött vállalkozási szerződésben 
foglalt munkálatokat a tulajdonukban vagy használatukban lévő területeken a Projekt keretében kötött 
vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozók/kivitelezők– a Projekt megvalósításához szükséges 
mértékben –elvégezzék. Biztosítja továbbá, hogy a vállalkozók/kivitelezők a vállalkozási/kivitelezési 
szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat megkapják.  
 
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Végső kedvezményezettet tájékoztatja. 
 
A Végső kedvezményezett köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általa vállalt 
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely 
olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 
 
A Projekt költségvetését érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Konzorciumvezető készíti el a 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével.  
 
A Tagok közötti, a támogatás összegére vonatkozó költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint 
kezdeményezhető. 
Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Végső kedvezményezett köteles a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a 
Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. A határidők mulasztásából 
eredő jogkövetkezményekért a határidőt be nem tartó Tag felel.  
 
3.3.A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a 
Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve 
költségvetéssel összhangban: 
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 Tag neve Tevékenység 
A tevékenységre jutó 

elszámolható 
költség összege (Ft) 

A tevékenységre jutó 
támogatás összege (Ft) 

1. Konzorciumvezető Mérnöki feladatok   

2. Konzorciumvezető Projekt előkészítés   

3. Konzorciumvezető Egyéb szolgáltatások 
(Rezsi költségek)   

4. Konzorciumvezető Közbeszerzés   

5. Konzorciumvezető Projekt menedzsment   

6. 

Végső 
kedvezményezett 
Kengyel Községi 
Önkormányzat  

Építés/Ingatlanszerzés   

7. 

Végső 
kedvezményezett 
Kengyel Községi 
Önkormányzat 

Építés/Terület 
előkészítés   

8. 

Végső 
kedvezményezett 
Kengyel Községi 
Önkormányzat 

Építés   

9. 

Végső 
kedvezményezett 
Kengyel Községi 
Önkormányzat 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság)   

 
A Tagok felelnek az általuk vállalt jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 
 
3.4.Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költségösszegét, és az arra jutó támogatást 
a következő táblázat tartalmazza1 
 

 Tag neve Elszámolható költség (Ft) Támogatási összeg (Ft) 

1. Konzorciumvezető   

2. 

Végső 
kedvezményezett 
Kengyel Községi 
Önkormányzat 

  

 
 

                                                   
1A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
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3.5.A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi támogatott önerővel rendelkeznek, amely összesen a 
Projekt elszámolható költségének XX,XXXXXX%-át képezi, az alábbi megoszlásban2: 
 

 Tag neve Önerőformája  Önerőösszege (Ft) 
Részesedése a Projekt 

elszámolható költségéhez 
képest (%) 

1. Konzorciumvezető egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás  X,XXXXXX% 

2. 

Végső 
kedvezményezett 
Kengyel Községi 
Önkormányzat 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás  X,XXXXXX% 

 
A Tagok önerejének biztosítása az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet 22. § (2) bekezdés, valamint a 23. 
§ (4) bekezdése valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2. melléklete alapján történik. A 
272/2014. (XI. 5.) 77. § (3a)bekezdés értelmében arról a Tagok külön nyilatkozatot nem állítanak ki. 
 
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és Projekt fenntartási 
jelentéseket(a továbbiakban együtt: beszámoló)a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze 
a monitoring és információs rendszerben és azon keresztül küldi mega Támogatónak. A Végső 
kedvezményezett közreműködik a beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában, a 
Projekt keretében nála felmerülő költségeket elkülönített számviteli nyilvántartásba veszi. 
 
A Végső kedvezményezett a Projekt magvalósítására vonatkozó számlákat és azok kötelező mellékleteit– 
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott –záradékkal ellátva, elektronikus formában küldi meg 
a Konzorciumvezetőnek a Konzorciumvezető által kért határidőben. 
 
A Végsőkedvezményezett a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a 
kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését 
megelőző 15 munkanappal köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, aki a szükséges információkat 
rögzíti a monitoring és információs rendszerben és köteles csatolni a támogatási szerződésben előírt 
mellékleteket. 
 
A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a Konzorciumvezető kezdeményezhet az előbbiek szerint 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. 
 
A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési 
igénylések benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat. 
 
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokrajutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a kifizetési 
igénylésben megjelölt,a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.  
 
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag 
részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában 
maximálisan meghatározott.  
 
                                                   
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
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Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a 
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó 
támogatás folyósítását felfüggeszti. 
 
Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett 
támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre 
irányuló felszólításában foglaltak szerint. 
 
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Támogató a 
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.  
 
3.7.A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet140.§-
atartalmazza.  
 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek 
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. 
 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a 
Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt 
kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 
 
3.8.A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a Konzorciumvezető előkészíti a 
Projekteket,ellátja a Projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment, valamint műszaki 
ellenőri feladatokat és lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat. 
 
A Konzorciumvezető a támogatási szerződés megkötését követően intézkedik a3.8. pont első 
bekezdésében meghatározott feladataihoz tartozó költségtípusokra és a rezsiköltségre jutó támogatás 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 192/B. § (1) bekezdése szerint lehívásáról. A projektmenedzsment 
tevékenységhez kapcsolódó általános (rezsi) költségeket a Konzorciumvezető jogosult elszámolni .A 
Konzorciumvezető a projektmenedzsment feladatok ellátásába – külön megállapodás alapján – 
bevonhatja a Végső kedvezményezettet.  
 
A Konzorciumvezető feladata a beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, valamint a 
beruházás megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges 
engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával – Ptk. 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján–meghatalmazza a Konzorciumvezetőt arra, hogy a Végső 
kedvezményezett nevében és javára eljárjon a Projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 
és szakhatósági állásfoglalások beszerzése, a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok rendelkezésre 
állásához szükséges tulajdoni viszonyok (tulajdonjog vagy szolgalmi jog létesítésére vagy a későbbi 
szolgalmi jog alapításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások megszerzése) rendezése ügyében.  
 
A Konzorciumvezető feladatát képezi továbbá minden, a beruházáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásról 
való gondoskodás, úgy mint pl. vagyonértékelések, hatásvizsgálatok, tanulmányok elkészítése, 
elkészíttetése. 
 
A Konzorciumvezető 3.8. pont első bekezdésében foglalt előkészítési, közbeszerzési, valamint a műszaki 
ellenőri feladatainak ellátása tekintetében jogosult beszerzési/közbeszerzési eljárást lefolytatni és a 
feladatok ellátásához szakértői szolgáltatást igénybe venni,figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 5. mellékletében foglalt előírásokat. A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a - 
Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján –meghatalmazza a Konzorciumvezetőt a Projekt megvalósításához 
szükséges árubeszerzés és építési beruházás beszerzése tekintetében a beszerzési/közbeszerzési 
eljárásoknak a Végső kedvezményezett helyett és nevében történő lefolytatására, a nyertes ajánlattevő 
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kiválasztására,valamint a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel – a Végső kedvezményezett nevében és 
annak javára – szükség esetén keretmegállapodás(ok) aláírására.  
 
 
A Konzorciumvezető jelen Megállapodásban szabályozott közbeszerzéseket/beszerzéseket a – honlapján 
is közzétett és elérhető –közbeszerzési szabályzata alapján bonyolítja, a közbeszerzési eljárások 
lefolytatásához szükséges, a jogszabály által előírt minőségbiztosítási folyamatokban, az ahhoz 
szükséges nyilatkozatokat megteszi. 
 
A Konzorciumvezető a fenntartási időszakban az alábbi feladatokat látja el: 
a) a Végső kedvezményezett által biztosított adatok alapján 

benyújtja a fenntartási jelentést, valamint 
b) részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok által a 

Projekttel összefüggésben lefolytatott ellenőrzéseken és a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok 
és információk biztosításával segíti annak lebonyolítását.  

 
3.9.A Végső kedvezményezett közreműködika 3.8. pont szerinti hatósági és egyéb, a beruházás 
megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges engedélyek, 
hozzájárulások beszerzésében és az ahhoz szükséges adatokat, dokumentumokat (előzetes tervek, 
dokumentumok, tanulmányok, illetve az azokhoz kapcsolódó állásfoglalások, levelezések stb.) a 
Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátja.  
 
A Végső kedvezményezett közreműködik továbbá a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés 
és építési beruházás beszerzéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és műszaki leírás 
összeállításában, a kivitelezés során felmerülő feladatok ellátásában, a kivitelező teljesítésének 
ellenőrzésében, igazolásában, valamint a pót- és utómunkák felmérésében és megvalósításának 
felügyeletében.  
A Végső kedvezményezett a teljesítési igazolás kiállítására kizárólag a Mérnök által kiadott teljesítési 
igazolás birtokában jogosult. 
 
A Végső kedvezményezett ellátja a Projekt megvalósításával összefüggésben a vonatkozó uniós 
jogszabályokban kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz kapcsolódó 
feladatokat. E feladatok egységes, koordinált ellátása érdekében a Végső kedvezményezett a 
Konzorciumvezető részére jóváhagyásra megküldi a tervezett formális és informális tájékoztatási 
tevékenység célját és javasolt tartalmát. A Konzorciumvezető a tájékoztatási tevékenységre vonatkozó 
véleményéről, illetve a tervezett kommunikáció jóváhagyásáról 10 munkanapon belül tájékoztatja a Végső 
kedvezményezettet. 
 
A Végső kedvezményezett a beruházás megvalósulása után –a272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, 
valamint a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel– köteles a létrejött infrastruktúra üzembe 
helyezésére, a számviteli szabályok szerinti aktiválására és a saját anyagi eszközeivel való fenntartására. 
A Végső kedvezményezett köteles továbbá a támogatással megvalósult infrastruktúra üzemeltetésének 
feltételeiről, valamint az infrastruktúrával ellátandó közszolgáltatás biztosításáról gondoskodni. 
 

4. Kapcsolattartás 
 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat 
jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a 
jelen Megállapodást aláíróVégső kedvezményezett a jelen Megállapodás aláírását követően 5 
munkanapon belül tájékoztatja a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és 
elérhetőségéről tájékoztatja a Végső kedvezményezettet. 
 
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen 
megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a 
Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, 
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amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő 5 munkanapon belül megküld 
a Végső kedvezményezett kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 
 
 
 
 

5. A Konzorcium képviselete  
 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő 
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult 
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés 
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személy bármely Tagtól tájékoztatást 
kér, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 
 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb 
jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra3: 
 
A Konzorciumvezető a Projekt tárgyát képező beruházásból vagyont nem szerez, támogatás 
felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti 
rendelkezés a Végső kedvezményezettet illeti meg.  

 
7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

 
7.1.A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, 
a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során 
fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen 
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.  
 
7.2.Konzorciumi tagok cseréje – ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is 
–, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 
a) nem változik a Projekt alapvető célja, 
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott 

valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok, 
c) a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció 

átadása megtörténik, 
d) a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 

jogosultsága – ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is –, kivéve, 
ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a 
támogatási jogviszonyba, 

e) a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően, neki fel 
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 

f) kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése a Projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 

g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 
 
7.3.A Konzorcium vezetőfelmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 

                                                   
3Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási 
kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 



 

9 
 

A felmondási joggyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 
 
7.4.Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek és emiatt a 
támogatási szerződéstől elállnak.  
 
7.5.Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok 
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve 
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 
 
7.6.A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a 
Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a 
kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel 
hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de 
kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – Megállapodás keretében 
esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, 
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a 
Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá. 
 
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a 
kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos 
szabálytalanságokért való helytállás. 
 
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni illetve, 
ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell 
adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra 
jutó támogatást a kilépő Tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre 
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 
 
7.7.A 7.1.- 7.6.pontokban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a 
Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 
 
7.8. A 7.1. – 7.7. pontoktól eltérően a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti derogációs 
kötelezettséggel érintett projekt (a továbbiakban: derogációs projekt) esetében,ha a Végső 
kedvezményezett a 7.1. pontban foglaltakra tekintettel kilép,vagy nem tartja be jelen Megállapodásban 
foglaltakat és emiatt a beruházás határidőben történő megvalósítása elmaradásának reális veszélye áll 
fenn, a Konzorciumvezető – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 16. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – köteles a nemzeti fejlesztési 
miniszternél kezdeményezni, hogy a Végső kedvezményezett jelen Megállapodásban foglalt 
kötelezettségeinek teljesítéséről a beruházás megvalósítása érdekében a Kormány – a nemzeti fejlesztési 
miniszter útján – saját hatáskörében gondoskodjon.  
 
7.9. Ha az Mötv. rendelkezései alapján a Kormány határozatával dönt a derogációs projekt saját 
hatáskörben történő megvalósításáról, a Konzorciumvezető 10 munkanapon belül köteles kérelmezni a 
Támogatótól a támogatási szerződés módosítását. 
 
7.10. A kilépő Tag az Mötv. 16. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel köteles közreműködni a 
Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonának megszerzéséhez, szolgalmi jog 
létesítéséhez vagy szolgalmi jog alapításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzésében. 
Köteles biztosítani a Projekt megvalósításához szükséges adatokat, információkat és megtenni a 
beruházás kivitelezéséhez szükséges intézkedéseket a Konzorciumvezető által kért határidőben.A kilépő 
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Tag köteles továbbá a fenntartási időszakra vonatkozó, a 3.9. pontban foglalt kötelezettségeknek eleget 
tenni (üzembe helyezés, aktiválás, fenntartás, közszolgáltatás biztosítása).  
 
7.11.A Projekt megvalósítása érdekében a Konzorciumvezető – az Mötv. 16. § (4) bekezdése alapján –a 
tulajdonát érintő intézkedések tűrésére is kötelezheti a kilépő Tagot.  
 
 
 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi és osztja annak jogi 
sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja 
maga után. 
 
8.2.Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, 
illetve egyre csökken. 
 
8.3.AMegállapodásnak a Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási 
szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám stb. nem igénylik 
a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Végső kedvezményezettek haladéktalanul értesítik 
a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs 
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően. 
 
8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát 
kizárják. 
 
 

9. Záró rendelkezések 
 
9.1.Jelen Megállapodás11oldalon és6db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíróaláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a 
Megállapodást megküldi a Támogató részére.  
 
9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
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9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag 
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők 
kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
 
9.5.Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvényben foglalt általános illetékességi szabályok szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
 
 
Konzorcium vezetője 
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KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
A képviselő-testület 2017.február 15- i ülésére 

 
A”Étkeztetési szolgáltatás biztosítása – Szociális intézményben”  

 tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetéséhez 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Az Egyesített Szociális Intézmény étkeztetési beszállítói szerződése 2016. decemberében 
lejárt. Az új beszállító kiválasztása érdekében az eljárás fajtájának megválasztásakor a Kbt. 3. 
számú mellékletében felsorolt szolgáltatások között szerepelnek a beszerzés tárgya szerinti 
szolgáltatások és az eljárás becsült értéke nem éri el a nettó 306.870.000 Ft összeget, mely a 
Kbt. 3. bekezdése szerinti szolgáltatások esetén az uniós értékhatár.  

A Kbt. 21. § (2) bekezdése kimondja: „A 3. melléklet szerinti szociális és egyéb 
szolgáltatások igénybevételére irányuló közbeszerzési eljárások esetében - ide nem értve a 
koncessziós beszerzési eljárásokat - a Harmadik Részt alkalmazva kell eljárni”. 
A Kbt. 111.§ c) pontja kimondja: „E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem 
érő a 3. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra…” Ezért beszélünk 
„beszerzés”-ről. 
Az ajánlattételi határidőre egy ajánlat érkezett a CASTROGAST Kft. (5000 Szolnok, Dr. 
Sebestyén út 2/11.) ajánlata : 
 

Napi háromszori étkezés 
biztosításának nettó ellenértéke 

Szociális étkeztetés – 1 adag ebéd 
nettó ellenértéke Kötbér összege 

1.200,- Ft/nap 500,- Ft/adag 5 % 
 
 
 
 
A Bírálóbizottság 2017.február 6-án megtartott ülésén megállapította : 
1. A Bírálóbizottság megvizsgálta, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
4. A Bírálóbizottság megállapította, hogy a CASTROGAST Kft. ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
 
A Bírálóbizottság megítélte, hogy az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére.  
 
5. A Bírálóbizottság megállapította, hogy az ajánlattevő benyújtott ajánlata érvényes. 
 
6. A Bírálóbizottság megállapította, hogy az ellenszolgáltatás összege megfelel az ajánlatkérő 
rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékének.    
  
A Bírálóbizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa nyertes ajánlattevőnek a 
CASTROGAST Kft-t. 
 



A javaslat indoka: a CASTROGAST Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az 
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Ajánlata legjobb ár-értékarányú megajánlás. Elért pontszáma: 1.000,00   
Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
A Bírálóbizottság javasolja, hogy Képviselő-testület nyilvánítsa az eljárást erdményesnek. 
 

 
Mindezekre figyelemmel  kérem az előterjesztés megtárgyalását és a következő határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Kengyel, 2017. február 9. 
       Nagy Szilárd 
       polgármester 
 
____/2017.(____) Kt. 

H a t á r o z a t  
 
A”Étkeztetési szolgáltatás biztosítása – Szociális intézményben”  tárgyú beszerzési eljárás 
eredményhirdetéséhez 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2016.(V.31.)Kt. határozattal 
elfogadott  közbeszerzési  szabályzat18. §-a alapján megállapítja, hogy az „ Étkeztetési 
szolgáltatás biztosítása – Szociális intézményben” beszerzési eljárás eredményes volt 
és az eljárás nyertesének a  CASTROGAST Kft. (5000 Szolnok, Dr. Sebestyén út 2/11.)  
hirdeti ki. 
 
A Képviselő-testület  Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására felhatalmazza. 

     
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. CASTROGAST Kft. (5000 Szolnok, Dr. Sebestyén út 2/11.) 
4. Irattár     



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésére 

Munkabérhitel keret igénylésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében  a munkabérek határidőbeli 
kifizetése miatt  javasoljuk munkabérhitel keret megállapítását kérni az számlavezető OTP 
Nyrt-től 10 millió forint összegben. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a hitelkeretet fel is 
használja az önkormányzat. 
A munkabérhitel keret engedélyezéséhez az önkormányzatnak az alábbi határozatot meg 
meghoznia és benyújtania a hitel kérelemmel együtt. 
 
Kengyel, 2017. február 14. 
 
 
      Nagy Szilárd 
      polgármester 
 
 
_____/2017.(____) Kt. 
H a t á r o z a t 
 
munkabérhitel igénybevételéről 
  
Kengyel Községi Önkormányzat alkalmanként maximum 10 millió Ft összegű munkabérhitel 
igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében. 
 
A hitel végső lejárata: 2017. szeptember 29. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kölcsön rendelkezésre tartási idején belül az 
OTP Bank Nyrt. azzal a feltétellel biztosítja az újabb kölcsön folyósítását, ha az előzőleg 
folyósított kölcsön – a visszafizetésre rendelkezésre álló 30 napon belül – maradéktalanul 
kiegyenlítésre került. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön kamatát és járulékos 
költségeit a kölcsön teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve az egyéb számlákat), ahol ezt 
jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 
 
A Képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a 
kölcsön futamideje alatt amennyiben a Kengyel Község Önkormányzat fizetési számláján az 
Önkormányzati munkabérhitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a 
munkabérhitel szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi 
támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó, 
valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló 
számláiról a szükséges összeget a Kengyel Község   Önkormányzat fizetési számlájára 
átvezesse. 



 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként/havonta igénybe vehető kölcsön 
összegét a tárgyévi személyi juttatások tervezett éves összegének egy havi mértéke, továbbá a 
várható következő havi, a  Kengyel Községi Önkormányzatot a költségvetési törvény alapján 
nettó finanszírozásban megillető támogatás összege korlátozza. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 
hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati munkabérhitel szerződést, valamint annak 
mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel a  Kengyel Községi  Önkormányzat képviseletében 
aláírja. 
 
 

Erről értesül: 
1. OTP Nyrt Szolnok 
2. Nagy Szilárd polgármester 
3. Dr Fekete Nóra jegyző 
4. Képviselő testület tagjai 

 
 



Kengyel Község Polgármestere 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. február 15-i   ülésére 
 

Önkormányzati szolgálati lakás bérletének megszüntetése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2017 évi költségvetés tárgyalásánál már érintettük, hogy 2017. szeptember 1-től az Óvoda- 
bölcsőde működéséhez nem tudjuk igénybe venni az állami támogatást. Az egységes óvoda-
bölcsődébe már kétéves kortól fel lehetett venni a gyerekeket annak érdekében, hogy azokban 
a falvakban, illetve kisebb városokban is megoldható legyen a kicsik elhelyezése, ahol nincs 
önálló bölcsőde. A megszűnő intézmények helyett három új intézménytípus jöhet létre. 
Ezek a más-más személyi és eszközfeltételekkel működő mini-, a munkahelyi, illetve a 
családi bölcsődék lehetnek. 
Az Óvoda jelenleg 4 tisztán óvodai és egy vegyes óvodás-és bölcsődés korú gyermekeket 
magába foglaló csoportban végzi a nevelési feladatokat. 
Az óvoda  a következő tanévtől a jelenleg az intézménybe felvett 101 óvodáskorú gyermek 
mellé még 29- t  kell, hogy az intézménybe felvegyen (3 éves korúak kötelező óvodai 
nevelése miatt). 
A gyermek létszám ekkor 130 fő lesz , amit a jogszabályok alapján csak 5 csoportban lehet 
foglalkoztatni. 
Jelenleg 5 bölcsődés létszámra van az intézménynek engedélye, ami maximális ki van 
használva. A szülők érdeklődése a bölcsődei férőhelyek iránt folyamatos. 
Első lépésként a településen mini bölcsőde létrehozásában lehetne gondolkodni, tekintettel a 
jelenleg létszám folyamatos működésével számolva, illetve figyelembe kell venni azt is, hogy 
a működési költségek csak csekély mértékben emelkedjenek. 
A mini bölcsődei csoport 7-8 kisgyermek ellátás tudja biztosítani, melyhez 1 
kisgyermekgondozó és 1 bölcsődei dajka foglalkoztatása szükséges. 
 
Az óvodában helyhiány, a „sószobában” a korábbi pályázati kötöttség miatt nem lehet 
kialakítani a mini bölcsőde feltételeit. 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakás az óvoda melletti telken van, ami 
alkalmas lenne a feladat megvalósítására. 
 
A lakás szolgálati lakásként került kiutalásra a 423-3/1985-ös  számú határozat alapján Dr. 
Konrád Ede állatorvos részére, a lakásbérleti szerződés szerint a munkaviszony 
megszűnéséig. 
Dr. Konrád Ede állatorvos szolgálati jogviszonya a településen megszűnt. 
 
Mindezek figyelembe vételével javasoljuk a szolgálati lakás bérletei szerződésének 
megszüntetését. 

Kengyel, 2017. február 15. 

       Nagy Szilárd 
       polgármester 
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Kengyel, Áchim út 14. szám alatti szolgálati lakás bérleti jogviszonyának 
megszüntetéséről. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel, Áchim út 14. 
szám alatti önkormányzati szolgálati lakás bérleti szerződését 2017. február 16 
napjától megszűnteti, tekintettel arra, hogy a bérlő Dr. Konrád Ede 
munkaviszonya a településen megszűnt. A lakást a bérlő 90 napon belül köteles 
átadni a lakásbérleti szerződésben szabályozottak szerint. 
 
Határidő: 2017. május 15. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Erről értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. Nagy Szilárd polgármester 
3. Dr. Fekete Nóra jegyző 
4. Dr. Konrád Ede szolgálati lakás bérlője 

 

 

 
 








