Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2017. június 22-i ülésére
Kegyel Bagimajori utak helyreállításának műszaki ellenőrzéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
A vis maior pályázatban megnyert Kengyel Bagimajor utak helyreállítására kiírt közbeszerzés zajlik. A műszaki ellenőrzésre 3 darab árajánlat beszerzése megtörtént.
A műszaki ellenőrzésre 3 árajánlat érkezett:
1. EXEN Kereskedelmi és Szolgálató Bt
2. Procad-Plan Kft
3. Pálinkás István

889.000,- Ft
850.900,- Ft
635.000,- Ft

Kérem a képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.
Kengyel, 2017. június 19.

Nagy Szilárd
polgármester
_____/2017.(____) Kt.
Határozat
Kegyel Bagimajori utak helyreállításának műszaki ellenőrzéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pálinkás Istvánt (Szolnok,
Jókai u.12) bízza meg a Kengyel Bagimajori utak helyreállítása kapcsán felmerült műszaki ellenőrzési feladatokkal
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Pálinkás István
Irattár

Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2017. június 22.-i ülésére
Bölcsőde építési terveinek elkészítéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
A bölcsődei igények teljes körű kielégítése érdekében az önkormányzatnak hosszabb távon új bölcsőde építésbe
kell gondolkodni. A jelenlegi formában, mint egységes óvoda -bölcsőde csak 2018. augusztus 31-ig működhet
(ez évben az időpont 1 évvel meghosszabbításra került).
A bölcsődei pályázatok , illetőleg önkormányzati fejlesztésekre kiírt pályázatoknál előny, ha az önkormányzat
rendelkezik engedélyes építési tervvel.
A bölcsőde tervezésére 3 árajánlat érkezett:
1. EXEN Kereskedelmi és Szolgálató Bt
1.651.000,- Ft
2. Procad-Plan Kft
1.460.500,- Ft
3. Fókusz Kft
1.358.900,- Ft

Kérem a képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.
Kengyel, 2017. június 19.

Nagy Szilárd
polgármester
_____/2017.(____) Kt.
Határozat
Bölcsőde építési terveinek elkészítése
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fókusz Kft Szolnok, Jókai u 12. szám alatti vállalkozástól rendeli meg a kengyeli bölcsőde építési engedélyezési tervét. A bölcsőde megvalósítási helyszíne: Kengyel Petőfi út 386/3
helyrajzi szám.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Fókusz Kft
Irattár

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2017.június 22-i ülésére
Óvodai és általános iskolai étkezés kötött szerződés felmondásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Castrogast Kft-vel 2016. július 18-án kötött szerződés IV.8 pontja szerint a Szerződés 2016.
augusztus 1 napjától számított 4 éves időtartamban került meghatározásra, azzal a kitétellel,
hogy szerződés kötést követő 11 hónap utolsó napjáig, bármely fél írásban jelezheti azon
szándékát, hogy a szerződést 2017. július 31 napját követően nem kívánja érvényben tartani.
Mivel az utóbbi időszakban több kifogás is érkezett az étel minősége kapcsán javasoljuk a
szerződés felbontását. És a tárgyalások megkezdését más szolgáltatókkal, úgy, hogy a
szerződés kötésre legkésőb július végéig sor kerüljön.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását.
Kengyel, 2017. június 19.
Nagy Szilárd
Polgármester
_____/2017.(_____)Kt.
Határozat
Óvodai és általános iskolai étkezés kötött szerződés felmondásáról
Kengyel község Önkormányzata nem kívánja 2017. július 31 napját követően fenntartani a
Castrogast Kft-vel ( Szolnok, Dr Sebestény Gyula út 4.sz. 2.em.11.a) 2016. július 18 napján
megkötött szerződést.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester, gazdaságvezető

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr Bartók László helyettes jegyző
Castrogast Kft-vel Szolnok
Irattár

Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2017. június 22-i ülésére
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására
Tisztelt Képviselőtestület!

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati rendszere szerint, a pályázónak a pályázat beadásáról,
és a sajáterő meglétéről 30 napnál nem régebbi nyilatkozata szükséges.
Az érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önerőt az önkormányzat a költségvetésében a József Attila
Művelődésiház és könyvtárnál ezen a címen képezte meg, összege: 762 ezer Ft.
A közművelődési intézmény a pályázati összegen székeket szeretne vásárolni.
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását.
Kengyel, 2017.június 19.
Nagy Szilárd
polgármester
_____/2017.(____) Kt.
Határozat
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására
Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be az EMMI által kiírt Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
Az önkormányzat a pályázathoz a sajáterőt: 762 ezer forintot a József Attila Művelődés Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetésében, megképezte és a pályázathoz
biztosítja.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Irattár

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. június 22-i ülésére
Monitoring kutak felülvizsgálatára kötendő szerződés
Tisztelt Képviselő Testület!
A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz a 2011-2016 időszakról szóló összefoglaló
záró jelentés az YMSYS Kft közreműködésével elkészült, ebben kérelmeztük, hogy az évenkénti
felülvizsgálat megszüntetését, melyhez a kormányhivatal nem járult hozzá.
A monitoring kutakkal kapcsolatosan elvégzendő feladatok:
-A 4731-14/2011. iktatószámú vízjogi fennmaradási engedélye alapján a 2 db monitoring kútból –
vízszint mérés mellett – az alábbi komponensekre kell akkreditált laboratóriummal évente vizsgálatot
elvégeztetni: pH, elektromos vezetőképesség, szulfát, nitrát, nitrit, fluorid, klorid, foszfát, ammónia,
nátrium, alumínium, antimon, bróm vegyületei, ezüst, arzén, bór, bárium, kadmium, kobalt, króm VI.,
réz, higany, molibdén, nikkel, ólom, szelén, ón, cink és TPH.
- Az éves vízminőség vizsgálat eredményeit, a tárgyévet követően a JN/KTF/00407-03/2016. számú
utógondozási engedélyben előírt összefoglaló jelentéssel egyidejűleg kérik a felügyelőség részére
megküldeni.
- A mintavételt és a minták analitikai vizsgálata során a földtani közeg és a felszín alatti
vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló
6/2009. (IV: 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú mellékletét kell figyelembe venni.
- A vízminőség vizsgálatokat és mintavételt csak akkreditált laboratóriummal szabad elvégeztetni.
- Éves összefoglaló jelentés összeállítása: JN/KTF/00407-03/2016. számú utógondozási
engedély alapján a hulladéklerakó lezárását követő utógondozási fázisban évente egyszer, a
tárgyévet követő év április hó 30. napjáig összefoglaló jelentést kell készíteni az utógondozási
időszakban végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, melyhez csatolni kell a monitoring vizsgálati
eredményeket is. Az összefoglaló jelentést és nyilvántartási kötelezettséget a hulladéklerakással,
valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.
5.)KvVM rendelet 3. számú mellékletében előírtak szerint kell teljesíteni. A jelentésben a 3.
sz.melléklet 6. pontjában rögzített egyéb ellenőrzések teljesítéséről is be kell számolni
Kérem a Képviselő-testületet mivel a korábbi években is az YMSYS Kft végezte ezt a feladatot, hogy
velük a szerződést a további 5 évre is kösse meg.
Kengyel, 2017. június 19.
Nagy Szilárd
polgármester
_____/2017.(____) Kt.
Határozat
Monitoring kutak felülvizsgálatára kötendő szerződés
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a monitoring rendszer
üzemeltetési feladatok ellátásával megbízza az YMSYS Kft-t
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a megbízási szerződés
aláírásával.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
YMSYS Kft
Irattár

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. június 22-i ülésére
Arculati kézikönyv készítése
Tisztelt Képviselő Testület!
A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény alapján minden településen „Arculati kézikönyvet” kell készíteni, 2017.
október 1-ig.
Az arculati kézikönyvvel kapcsolatos önkormányzati feladatok a következők:
1.
2.
3.
4.

Partnerségi egyeztetés új keretszabályai szerinti partnerségi rendelet megalkotása.(az önkormányzat a 4/2017. (III. 30.)
rendeletével elfogadta
Főépítész megbízása legalább a Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének idejére
A Településképi Arculati kézikönyv és rendelet elkészítése
A településképi rendelet jóváhagyását követően a HÉSZ felülvizsgálata.

Az önkormányzat 2017. februári ülésén szó volt arról, hogy Pálinkás Istvánt szeretné a főépítészi feladatokkal megbízni,
tekintettel arra, hogy a korábbi években is Ő látta el ezeket a feladatokat. Az erről szóló határozati javaslatot kérem elfogadni.
Az arculati kézikönyv elkészítésére jelenleg 1 darab árajánlat érkezett Pálinkás Csaba egyéni vállalkozótól, a szerződés-tervezet az
előterjesztés melléklete.
Kérem a Képviselő-testülete a napirend megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.
Kengyel, 2017. június 19.

Nagy Szilárd
polgármester
_____/2017.(____) Kt.
Határozat
Pálinkás István főépítészi feladatokkal való megbízása
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pálinkás István okl. építészmérnököt az Települési Arculati
Kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével kapcsolatos főépítészi feladatok ellátásával megbízza.
A megbízási díj összege: 420.000,- Ft, azaz négyszázhúszezer forint.
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Pálinkás István főépítész
Irattár

_____/2017.(____) Kt.
Határozat
Arculati kézikönyv készítése
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Településképi Arculati kézikönyv készítésére beérkezett
ajánlat mellé, még további ajánlatok beszerzését írja elő.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Pálinkás Csaba építész
Irattár

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. június 22-i ülésére
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
Tisztelt Képviselő Testület!
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) törvény
31. § (1) bekezdése szerint, a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot
fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell
vizsgálni
Kengyel település Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját a képviselő-testület 2013. június 27én, fogadta el, amely időponttól számított második kétéves felülvizsgálati határidő 2017. június 27-én válik
esedékessé.
Az esélyegyenlőségi program felülvizsgálata megtörtént, a programmal kapcsolatosan változásokat nem
javaslunk, ezért kérem a Képviselő-testülete a határozati javaslat elfogadására.
Kengyel, 2017. június 20.
Nagy Szilárd
polgármester
_____/2017.(____) Kt.
Határozat
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ának
megfelelően Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi programra
vonatkozóan az előírt kétéves áttekintésnek eleget tett, és ennek alapján a HEP-et felülvizsgálat nélkül,
változatlan formában elfogadja
Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Irattár

Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2017. június 22-i ülésére
Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése
Tisztelt Képviselőtestület!
Az önkormányzat az elmúlt években többször pályázott a Bagimajor területén lévő szélmalom és volt iskola
épület felújítására. A tervek is elkészültek, azokat csak aktualizálni szükséges.

A TOP--1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztésre kiírt
pályázat:
- intézkedés célja a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, amelyekkel megyei szintű, turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg.
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 1-től 2017. szeptember 19-ig folyamatosan lehetséges.
A fentiek alapján lehetőség van a Kengyel-Bagimajor turisztikai fejlesztési cél beadására.
A pályázat beadásához szükséges üzleti terv készítésére is sor kell, hogy kerüljön, amelyhez három árajánlat
beszerzése szükséges.
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását.
Kengyel, 2017.június 22.
Nagy Szilárd
polgármester
_____/2017.(____) Kt.
Határozat
Kengyel- Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése

Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a TOP--1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztésre kiírt pályázatra Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése címén.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Irattár

