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T Á R G Y M U T A T Ó  
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2018. MÁJUS 28- -án megtartott rendes NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 
 

50/2018.(V.28.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt 
üléssé nyilvánításáról  

51/2018.(V.28.) Kt. Hat. Két ülés közötti beszámolóról 

52/2018.(V.28.) Kt. Hat. Tiszatenyő-Kengyel szennyvízkezelő társulat 
beruházásában megvalósult szennyvízvagyon átadás-
átvétel 

53/2018.(V.28.) Kt. Hat. A közrend- közbiztonság helyzetéről 

54/2018.(V.28.) Kt. Hat. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről 

55/2018.(V.28.) Kt. Hat. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 

5/2018.(V.29.) Önk.rend. az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

56/2018.(V.28.) Kt. Hat. A Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2017. évi éves 
ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 

6/2018.(V.29.) Önk.rend. az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő 
intézésének eljárási szabályairól 

7/2018.(V.29.) Önk.rend. Kengyel község településképének védelméről szóló 
2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

57/2018.(V.28.) Kt. Hat. A Kengyel Községi Polgárőrség munkájáról 

58/2018.(V.28.) Kt. Hat. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
2017. évben 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 28-án 830 órakor megtartott 
rendes nyílt üléséről. 
  
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit, Oravecz Mihály és Varga Márta 
testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol: Guttyán Edina testületi tag. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné az önkormányzat gazdaságvezetője 
Dr. Téglás Zoltán rendőr ezredes – kapitányságvezető 
Mezei Aranka a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője 
 

 
Lakosság részéről: 1 fő. 
 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 6 
fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg. 
 
Kérdés és javaslat nem hangzott el. 
 

Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a módosítással, hogy 
zárt  ülés keretében tárgyalja meg a képviselő-testület a 3.M.216/2017. számú munkaügyi perben kapcsolatos 
döntést. Kéri, hogy a napirendeket az alábbiak szerint tárgyalja meg a képviselő-testület: 

Nyílt ülés 
1. Két ülés közötti tájékoztató 
2. Tiszatenyő Kengyel Szennyvízberuházó Társulat által végzett szennyvíz beruházási vagyon átadás 

átvételére 
3. Beszámoló a közrend-közbiztonság helyzetről 
4. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi munkájáról és a 2018. évi munkaterv 

elfogadása 
5. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
6. Beszámoló a 2017. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól 
7. Az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet 
8. Kengyel község településképének védelméről szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 
9. Tájékoztató a polgárőrség munkájáról 

10. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2017. évben 
 
Zárt ülés 
1. Szociális bérlakás kiadásával kapcsolatos döntés(Kengyel, Kossuth út 166.) 
2. Szociális bérlakás kiadásával kapcsolatos döntés (Kengyel, József Attila út 58.) 
3. M.216/2017. számú munkaügyi perben kapcsolatos döntés 

 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 6 igenlő szavazattal, 
egyöntetűen elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 
 
50/2018.(V.28.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés a.) 
pontjában foglaltak szerint a zárt ülés 1., 2. és 3.  napirendi pontjait zárt üléssé nyilvánítja. 
 
 

N A P I R E N D E K: 
Nyílt ülés: 

 

1. Két ülés közötti tájékoztató 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Kozák Ferencné alpolgármester 
 

2. Tiszatenyő Kengyel Szennyvízberuházó Társulat által végzett szennyvíz beruházási vagyon átadás 
átvételére 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 

3. Beszámoló a közrend-közbiztonság helyzetről 
Előadó: Téglás Zoltán r. ezredes, városi rendőrkapitánya 

Törökszentmiklós Városi Rendőrkapitányság 
 

4. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi munkájáról és a 2018. évi munkaterv 
elfogadása 
Előadó:  Mezei Aranka Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője 
 

5. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

6. Beszámoló a 2017. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

7. Az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 



4 
 

8. Kengyel község településképének védelméről szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 

 
9. Tájékoztató a polgárőrség munkájáról 

Előadó:  Müller Krisztián Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke 
 

10. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2017. évben 
Előadó:  Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 

Horváth Tibor Zoltánné főelőadó 
 

Zárt ülés 
1. Szociális bérlakás kiadásával kapcsolatos döntés (Kengyel, Kossuth út 166.) 

Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 

2. Szociális bérlakás kiadásával kapcsolatos döntés (Kengyel, József Attila út 58.) 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 

3. .M.216/2017. számú munkaügyi perben kapcsolatos döntés 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

 
I. NAPIREND: 

Két ülés közötti tájékoztató /szóban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 
Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselő-
testületet: 

- A Képviselő-testület utolsó rendes ülését február 14-én tartotta. 

- Február 15-én részt vett Tiszatenyőn a Szennyvízkezelő társulás ülésén. 

- Február 20-án lezajlott a két fúrt kút monitoring vizsgálata. 

- Február 21-én három képviselőtársával és a műszaki osztály vezetőjével bejárták a település útjait, 
hogy később kialakítsák a felújítások prioritását. 

- Február 26-án lezajlott az NHSZ peres ügy újabb tárgyalása. 

- Február 28-án a munkaügyi központban írta alá a közmunkaprogramok újabb projektjeit. 

- Március 6-án személyesen és levélben is jelezte a Kormányhivatal illetékes munkatársai felé az 1. sz. 
háziorvosi körzet problémáját és kérte a humánus, de gyors megoldást. 

- Március 8-án a TRV Zrt. munkatársaival tartottak helyszíni bejárást az utakon. 

- Március 9-én aláírta az engedélyt, hogy a tartalékos állomány ingyen használhatja az erzsébeti erdőt a 
tavaszi kiképzésen. 

- Március 12-én újabb helyszíni szemle következett a TRV munkatársaival. 

- Március 17-én és 18-án a viharos időjárás Kengyel településen is problémákat okozott a 
háztartásokban és a közvilágításban. Az EON munkatársaival folyamatosan kapcsolatban voltak, a 
probléma végül vasránap estére állt helyre teljesen. 

- Március 19-én az Őszirózsa Nyugdíjasklub meghívását fogadta el a tűzoltószertárban. 
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- Március 22-én lezajlott az Egészségház öt éves vizsgálata, a projekt lezárult. 

- Szintén e napon a Képviselő-testület rendkívüli ülést tartott. 

- Március 23-án az NFPI illetékes munkatársával aláírták a konzorciumi megállapodást az 
ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban. 

- Március 26-án a TRV munkatársai elkezdték a kátyúk és beszakadások helyreállítását a Damjanich, 
Kossuth és Bajcsy-Zs. utcákban. 

- Március 29-én letette az esküt Varga Márta képviselőasszony. 

- Április 5-én falu – és tanyagondnoki fórum zajlott Bagimajorban. 

- Április 11-én szavatossági bejárást tartottak a szennyvízcsatorna hálózat építőivel. 

- Április 12-én az 1-es háziorvosi körzettel kapcsolatban tartottak egyeztetést az illetékesekkel. 

- Április 18-án a civilszervezetek vezetőivel és három képviselőtársával egyeztettek az idei 
rendezvények lehetőségeiről. 

- Április 19-én Tiszatenyőn társulási ülést tartottak. 

- Április 26-án a Rákóczi út lehetséges felújításáról egyeztettek a helyszínen Pálinkás István tervezővel. 

- Április 30-án lezajlott a Majális a Parkban. 

- Május 7-én folytatta az egyeztetést az 1-es háziorvosi körzettel kapcsolatban. A doktor úr megegyezett 
egy fiatal tiszaföldvári doktornővel a helyettesítésről. Abban maradtak, hogy hat hónapig megtartja a 
körzetet, amíg a felmondás tart. Rendelést azonban már nem vállal, sem a körzetben, sem az idősek 
otthonában. Ezúton is köszönjük Dr. Kotró László több évtizedes munkáját. 

- Május 8-án három képviselőtársával felállítottuk az utak felújításának prioritását. 

- Május 9-én átvette az Ágnes Háztartási Bolt falunak készített kerékpártárolóját a vasútnál. Egy másik 
tároló építését jelenleg is végzik. 

- Május 10-én köszöntötte az édesanyákat az idősek otthonában.  

- Május 11-én aláírta a támogatási szerződést a bagimajori turisztikai beruházásra. 110 millió Ft ot nyert 
önkormányzatunk.  

- Május 15-én Dr. Téglás Zoltán kapitány urat fogadta az irodájában. 

- Május 24-én a Járási rendőrségi fórumon Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte 
önkormányzatunkat. 

- Május 25-26-27-én lezajlott a kengyeli gyermeknap. 

 
Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 
 
51/2018.(V.28.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról 

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

Tiszatenyő Kengyel Szennyvízberuházó Társulat által végzett szennyvíz beruházási vagyon átadás 
átvételére /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést.  
 
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és az Egészségügyi, 
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a Tiszatenyő Kengyel Szennyvízberuházó Társulat által végzett 
szennyvíz beruházási vagyon átadás átvételére szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő- testületnek.  
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 

 
52/2018.(V.28.) Kt.  
H a t á r o z a t  

 
Tiszatenyő-Kengyel szennyvízkezelő társulat beruházásában megvalósult szennyvízvagyon átadás-
átvétel 

Kengyel Községi Önkormányzat a Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő 
Társulat vagyonának felosztása után a beruházásból származó vagyonrészt 2018. 
január 01-i nappal, jelen határozat 1. melléklete szerinti összegben elfogadja. 

A vagyonfelosztási megállapodás aláírására felhatalmazza: Nagy Szilárd 
polgármestert. 

Erről értesül: 

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

 
Az 1. melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
III. NAPIREND: 
Beszámoló a közrend-közbiztonság helyzetéről /írásban/ 
Előadó: Dr. Téglás Zoltán rendőr ezredes- kapitányságvezető 
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Téglás Zoltán rendőr ezredes-kapitányságvezető megköszöni a Képviselő-testületnek a kinevezéséhez 
nyújtott támogatását. Az írásos beszámolót ismertette és szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Országos 
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értekezleten tájékoztatták a rendőrséget, hogy országosan az állampolgárok felé kezdeményezett felmérések 
eredményei évről évre javulást mutatnak. Az állampolgárok bíznak a rendőrség munkájában, bíznak abban, 
hogy a bűnelkövetőket felderítik. A bizalmi index a rendőrség irányába évről évre nő. Az Önkormányzatok 
felé küldött kérdőívet egyre több önkormányzat tölti ki. Megköszöni a pozitív értékelést önkormányzatunknak.  
Az Egyes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Statisztika adatai alapján Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 
illetékességi területén elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 2017. évben 26,95%-os csökkenést mutat. 
Kengyel vonatkozásában a regisztrált bűncselekményekben 10%-os csökkenés következett be.  A tavalyi 
évben a településen 100 ezer főre jutó bűncselekmények száma a KSH lakónépességi adatait figyelembe véve 
819 volt. Kengyel a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő 7 település közül a 
legbiztonságosabb települések között van. A megyei átlag 2164. Kengyelen 2017. évben 11 bűncselekményt 
regisztráltak, 2016. évben 18 esetet, ami 47 %-os csökkenés. A közlekedésnél rengeteg ellenőrzéseket 
végeznek napi rendszerességgel. 2017. évben a személyi sérülés közúti balesetek száma sajnos 2016 évhez 
képest 13%-os növekedést jelent a Rendőrkapitányság illetékességi területén. Illegális migráció 
vonatkozásában nem történt, olyan jogsértés, ami beavatkozást igényelt volna. Gyakorlatilag évről-évre nőnek 
a rendőrök által alkalmazható figyelmeztetések száma. A településen két körzeti megbízott dolgozik, ketten 
összesen 3.866 óra közszolgálatot teljesítettek 2017. évben. 
 

Kérdést tett fel: Varga Márta képviselő tag. 
A feltett kérdésekre Dr. Téglás Zoltán rendőr ezredes, kapitányságvezető adott választ, melyet a kérdést 
feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Varga Márta képviselő tag: Kengyel belterületén a motorosok száguldoznak. 
 
Kozák Ferencné képviselő tag: Mivel mindjárt vége a tanításnak, a nyár folyamán nagy valószínűséggel 
lesznek, olyan fiatalok, akik megszegik a törvényt. Kéri a Rendőr ezredes urat, hogy a körzeti megbízottak 
nyári szünet alatt ezekre a tanulókra fokozottabban figyeljenek. A termények mostanában érnek be, igaz 
vannak mezőőrök a községben, de kéri, hogy ebben is segítsen rendőrség. Megköszöni a rendőrség munkáját. 
 
Dr. Téglás Zoltán kapitányságvezető: A motorosokkal kapcsolatos problémát a körzeti megbízott kollégának 
továbbítani fogja, majd ezt  rendezik, ennek utána járnak.  
Természetesen Kozák Ferencné által említett dolgokra is oda figyelnek. Gyakorlatilag mind két dolog benne 
van a szakmai protokollban. Nyáron a gyerekekre jobban oda kell figyelni. Kollégáknak ki lesznek adva 
utasításba, hogy ezekre figyeljenek oda. 
 
Nagy Szilárd polgármester Dr. Téglás Zoltán kapitányságvezetőnek további eredményes munkát kíván. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
 
 
 

53/2018.(V.28.) Kt.  
H a t á r o z a t  

A közrend- közbiztonság helyzetéről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 
2017. évi munkájáról szóló beszámolót e l f o g a d j a . 
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IV. NAPIREND: 
Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi munkájáról és a 2018. évi munkaterv 
elfogadása /írásban/ 
Előadó:  Mezei Aranka a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Mezei Aranka intézményvezető ismertette a beszámolót és az intézmény 2018. évi munkatervét. Elmondja, 
hogy az intézmény sajnos ember hiánnyal küszködik. A házi segítségnyújtásban is voltak olyan dolgozók akik, 
táppénzen voltak. Szakképzettséget tekintve majdnem mindenki szakképzett lesz. A takarítónői, mosónői 
munkát közfoglalkoztatásba végzik, de nem mindenki vállalja el. Más intézmény is küzd személyi 
problémákkal. 
A Kormányhivatal részéről és a Magyar Államkincstár részéről ellenőrzés várható szeptemberben. Az 
intézmény álaga nem megfelelő. Érintésvédelemtől voltak kint vizsgálaton, kritikus az állapot. Amikor 
megtörtént a rablás utána az intézmény helyt álltak, anyagilag mindenkit kárpótoltak. 
Az intézményben az ötszöri étkezés biztosított. A szolgáltatóval most már jól együtt tudnak működni. Az 
idősek részéről egyre kevesebb panasz van. Az étkeztetéssel most rendben van.  
Próbálnak minden kiírt rendezvényt megtartani, melyre sajnos egyre kevesebb hozzátartozó jön el, amit 
nagyon sajnál. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy ha a közfoglalkoztatás megszűnik, akkor az Önkormányzat, 
illetve intézményei nagy bajban lesz, mivel minden intézményben jelentős segítséget jelentenek a 
közfoglalkoztatottak. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Varga Márta és Kozák Ferencné képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Mezei Aranka intézményvezető és Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a 
kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Kozák Ferencné képviselő tag: A Szociális Intézményhez épített újszárnnyal kapcsolatban, olyan aggálya van, 
hogy az új részben lesz a Gyermekjóléti Szolgálat is és az idősek is, véleménye szerint ez így nem szerencsés 
dolog. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Előírása volt a pályázatnak, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat átkerüljön 
helyileg is  a Kengyeli Egyesített Szociális Intézményhez 
 
Mezei Aranka intézményvezető: Külön megközelíthető lesz. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi munkájáról szóló 
előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
54/2018.(V.28.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített Szociális 
Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót 
e l f o g a d j a . 
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Majd Polgármester Úr a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi munkatervét szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
55/2018.(V.28.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról  

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített 
Szociális Intézmény 2018. évi munkatervét a melléklet szerint 
j ó v á h a g y j a .  

 

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi munkaterve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
V. NAPIREND: 

Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként 
elmondja, hogy a hátralékokat az Önkormányzat próbálja beszedni. Az Önkormányzatnak az elmúlt évben 
stabilabb volt a helyzete, mint a korábbi években, ez a sok megszorításoknak köszönhető. 
 
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és az Egészségügyi, 
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság az Önkormányzat 2017. év zárszámadásról szóló rendelet-
tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.  
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel:Kozák Ferencné képviselő tag. 
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadott. 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az Önkormányzat 2017. év zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet 
szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat egyöntetűen a következő rendeletet 
alkotja. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete 
  

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
 

1.§. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017.évi zárszámadását a 
883.276  ezer Ft bevétellel és 853.902  ezer Ft kiadással hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. 

/1/ Kiadásokon belül:  
(2) Személyi juttatások 345.018 ezer Ft 
(3) Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség   62.938 ezer Ft 
(4) Dologi kiadások  206.184ezer Ft 
(5) Egyéb működési célú támogatások      7.269ezer Ft 
(6) Ellátottak juttatásai ( segélyek)   13.311.ezer Ft 
(7) Felújítási kiadásait        0 ezer Ft 
(8) Beruházási kiadásait    10.738ezer Ft 
(9) Egyéb felhalmozási kiadásait        0   ezer Ft 
(10) Finanszírozási 

kiadásait   20.290 ezer Ft 
 

/2/ Működési célú bevételek és kiadások 2017. évi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el. 

 
/3/ A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.évi mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 

/4/ A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2017.évi teljesítését   az 1/a- e 
melléklet  szerint fogadja el. 

2.§. Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja, jóvá: 
Községi Önkormányzat:                                          .      173.538.734 Ft,   

Kengyeli Polgármesteri Hivatal:                                        1.316.242 Ft  
József Attila Művelődési ház és Könyvtár:                           225.366 Ft 

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény:                              957.229 Ft 
Napsugár Művészeti Modell Óvoda 

Egyesége Óvoda- bölcsőde                                                      0     Ft 
3.§. Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak összegét  

1.287.267.057  Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. 
Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eredmény kimutatását a 4. melléklet 
szerint.  

4.§. A 2017.évben nyújtott közvetett támogatásokat 1.769.190 Ft összegben hagyja jóvá az 5. 
melléklet szerint. 

 

5.§. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi ténylegesen betöltött létszámkeretét 
összesen és intézményenként   az alábbiak szerint fogadja el. 
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Községi Önkormányzat:                                                     152 fő 
(11) ebből 

közfoglalkoztatotti létszám:                                      142 fő 
Kengyeli Polgármesteri Hivatal:                                          11 fő 

József Attila Művelődési ház és Könyvtár:                           4 fő 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény:                           20 fő  

Napsugár Művészeti Modell Óvoda                                    19 fő 
 

6.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a  módosított 
2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2017 évi költségvetésére - hatályát 
veszti. 

Kengyel, 2018. május 28. 
 

 
     Nagy Szilárd                                                           Dr. Bartók László 
     polgármester                                                           helyettesítő jegyző   
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Indokolás 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2018 . (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez 

2017. évi zárszámadásról 

 

1.§-hoz 

Kengyel Község Önkormányzatának 2017. évi pénzforgalmi bevételét és kiadását tartalmazza, az 
Államháztartási törvényben előírt részletezettséggel, a kötelező mellékletek felsorolásával. 

2.§-hoz 

Az önkormányzat és az intézmények maradványainak jóváhagyása. 

3.§-hoz 

Kengyel Község Önkormányzatának 2017.december 31-i vagyoni helyzetét a vagyonban 
bekövetkezett változásokat és az eredmény kimutatásokat  tartalmazza. 

4.§-hoz 

Kengyel Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatásokat tartalmazza. 

5.§-hoz 

Az önkormányzat és intézményeinek ténylegesen betöltött létszámának jóváhagyása. 

6.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 

Kengyel, 2018. május 28. 

 

                            Nagy Szilárd                                                Dr. Bartók László 
                             polgármester                                                helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

2017. évi zárszámadásról   

 

1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
A rendeletnek társadalmi hatásnak nincs. 

2./ A rendelet környezeti és egészségi hatása 
A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
Jelen rendelettel adminisztratív teher minimálisan jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 
Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a rendelet megalkotása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre 
állnak. 

 
Kengyel, 2018. május 28. 

 

 

 

 

Nagy Szilárd 
polgármester 

 
 
 
 
 
Az 5/2018.(V.29.) Ör. melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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VI. NAPIREND: 

Beszámoló a 2017. évi költségvetés ellenőrzések tapasztalatairól /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester,  

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 (a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést.  
 
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és az Egészségügyi, 
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2017. évi éves ellenőrzési 
jelentésének jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek.  
 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a beszámolót, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
56/2018.(V.28.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2017. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48.§ -a és a 49.§ (3a) bekezdése alapján – a 
2017. évi éves ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja. 

 

A 2017. évi éves ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

VII. NAPIREND: 
Az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet 
/írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést az írásos előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy ez egy jogszabály kötelezettség. Ez egy lehetőség arra, hogy az adóügyeket 
elektronikus úton tudja intézni az állampolgár. Ehhez a nyomtatványok rendelkezésre állnak az internetes 
felületen. Ahhoz, hogy ezen keresztül tudja az ügyfél elintézni az ügyét ügyfélkapura van szükség.. Minden 
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változatlan csak elektronikusan is be lehet nyújtani, illetve vallani, amit eddig nem lehetett, mert nem volt rá 
lehetőség. A fizetés szempontjából nincs változás senkinek. 
 
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és az Egészségügyi, 
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének 
eljárási szabályairól szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.  
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének eljárási 
szabályairól szóló rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat egyöntetűen a következő rendeletet 
alkotja. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének 
eljárási szabályairól 

 

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés e) pontjában, továbbá az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. §  E rendelet alkalmazásában: 

1. Adóhatóság: Kengyel Község Önkormányzati adóhatósága 

2. Elektronikus úton intézhető adókötelezettség: a helyi iparűzési adó, a kommunális adó, a 
gépjárműadó bevallási kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó bejelentkezési és változás-
bejelentési kötelezettség. 

2. Az elektronikus úton is intézhető adókötelezettség teljesítése 

2. § (1) Az elektronikus úton is intézhető adókötelezettség az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108.§ (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezésnek megfelelően az önkormányzat honlapján (www.kengyel.hu) közzétett 
nyomtatványon, vagy az önkormányzat által közzétett módon, elektronikus úton is intézhető. 

 (2) Amennyiben az adókötelezettséget az adózó helyett a képviselője teljesíti elektronikus űrlapon, 
legkésőbb az elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített és 
az önkormányzat honlapján közzétett nyomtatványt kitöltve papír alapon köteles bejelenteni 
képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz. A képviseleti jogosultság igazolásának hiányában az 
adókötelezettség nem teljesíthető. 



16 
 

3. Záró rendelkezések 

3. §  (1) Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba. 

 

Kengyel, 2018. május 28. 

Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 
 polgármester helyettesítő jegyző 
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Indokolás 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének  
eljárási szabályairól szóló 

6/2018. (V. 29.) rendeletéhez 
 

 

1.§-hoz 

Értelmező rendelkezések. 

 

2.§-hoz 

A jogszabályi változások miatt van szükség a rendelet megalkotására. 

 

3.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 

Kengyel, 2018. május 28. 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

Az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének 
eljárási szabályairól szóló  

6/2018. (V. 29.) rendeletéhez 
 

1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
A rendeletnek társadalmi hatásnak nincs. 

2./ A rendelet környezeti és egészségi hatása 
A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
Jelen rendelettel adminisztratív teher minimálisan jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 
Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a rendelet megalkotása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak. 

 
Kengyel, 2018. május 28. 

Nagy Szilárd 
polgármester 
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VIII. NAPIREND: 
Kengyel község településképének védelméről szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselő-testületnek a Kengyel község településképének védelméről szóló 
rendeletet 2017.december 31-ig kellett volna megalkotnia, de nem sikerült, mivel nincs építésze a 
településnek. Mivel nem született meg határidőig a rendelet, a Kormányhivatal egy törvényességi felügyeleti 
eljárást indított. Önkormányzatunk a törvényességi eljárásban eleget tett, de mivel a rendeletet határidőre 
kellett elfogadni, így nem tudtak eleget tenni az előírásoknak. Az eljárási szabályokat be kell tartani, akkor 
lesz a jogszabály érvényes. Jelezte Pálinkás István építésznek, hogy a rendelet-tervezetet újra fel kell tenni a 
Lechner Tudásközpont egyeztető felületére, le kell folytatni a szükséges egyeztető eljárást és ezt követően kell 
újra terjeszteni a Képviselő-testület elé a rendelet-tervezetet. A 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendeletet 
hatályon kívül kell helyezni, mert az eljárási szabályoknak nem felelt meg. 
 
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és az Egészségügyi, 
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a Kengyel község településképének védelméről szóló 
2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.  
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Kengyel község településképének védelméről szóló 2/2018. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazat egyöntetűen a következő rendeletet 
alkotja. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

Kengyel község településképének védelméről szóló 
2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése alapján a 
következő rendeletet alkotja. 

1. § A Kengyel község településképének védelméről szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályát 
veszti. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Kengyel, 2018. május 28. 

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 
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Indokolás 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
7/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
Kengyel község településképének védelméről szóló 

2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
 

1. §-okhoz 
 
A jogszabályi követelményeknek való megfelelés miatt szükséges az önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése. 
 

2. §-okhoz 
 
Hatályba léptető rendelkezés. 
 
 
Kengyel, 2018. május 28. 
 
 
 

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
7/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
Kengyel község településképének védelméről szóló 

2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
 

1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
A rendeletnek társadalmi hatásnak nincs. 

2./ A rendelet környezeti és egészségi hatása 
A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
Jelen rendelettel adminisztratív teher minimálisan jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 
Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a rendelet megalkotása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak. 
 

Kengyel, 2018. május 28. 

Nagy Szilárd 
polgármester 
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IX. NAPIREND: 
Tájékoztató a polgárőrség munkájáról  
Előadó:  Müller Krisztián a Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke 
 (a tájékoztató jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy sajnos Községi Polgárőrség részéről a mai ülésre nem tudtak 
eljönni, de a munkájukról szóló beszámolót mindenki megkapta. 
 

Kérdést tett fel: Németh Lajos, Varga Márta és Oravecz Mihály képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Varga Márta képviselő: A Polgárőröket sokat lehet látni a településen tevékenykedni, megérdemelnék az 
anyagi támogatást. Keresni kellene az anyagi támogatás lehetőségét és a támogatásukra vissza kell térni. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Az idei költségvetésbe betervezett civilszervezetek támogatására szóló 
összeg a Tiszaföldvári Tűzoltó Parancsnokság hozzájárulási díját fedezi csak. 
 
Kozák Ferencné alpolgármester: A Tiszaföldvári Tűzoltóságból nem lehet kilépni. 
 
Nagy Szilárd polgármester: Már beszélt Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal is. 
 
Kozák Ferencné alpolgármester: Törökszentmiklóson kevesebb a hozzájárulási díj összege. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság felé le kellene 
kommunikálni, hogy Törökszentmiklós milyen kereteken belül mozog, hogy milyen összeget igényelne éves 
szinten. Elmondani, hogy az Önkormányzat szeretné, hogy, ha közelítene ez a két összeg egymáshoz.  
 
Kozák Ferencné alpolgármester asszony: Személyesen ugyanezt elmondta a Tiszaföldvári Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokságnak, amire azt válaszolták ennyi van megállapítva. 
 
Oravecz Mihály képviselőtag: Az se kőbevésett dolog, hogy Kengyelnek Tiszaföldváron kell maradnia. 
Ha ugyan olyan szolgáltatással bír a másik Tűzoltóság kevesebbé, akkor egyértelmű, hogy oda tendál az 
ember. 
 
Nagy Szilárd polgármester: Képviselő úr felvetésére ír egy levelet a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokságnak. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a beszámolót, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
57/2018.(V.28.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyel Községi Polgárőrség munkájáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel Községi Polgárőrség 2017. évi 
munkájáról szóló beszámolót e l f o g a d j a . 
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X. NAPIREND: 
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2017. évben  
Előadó:  Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 (a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző  ismertette a beszámoló. Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el. 
 
Kérdést tett fel: Németh Lajos és Oravecz Mihály képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Dr. Bartók László helyettesítő jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a beszámolót, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot 
hozta: 
 
58/2018.(V.28.) Kt. 
H a t á r o z a t  

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2017. évben 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló 2017. évi beszámolót     e l f o g a d j a .  

 

Napirend kívüli hozzászólás: 
Nagy Szilárd polgármester: Sok lakos a 12.000 ft-os támogatással kapcsolatban kereste fel, amit a Kormány a 
fatüzelésű háztartásoknak ígért meg.  

Pozsa Sándorné gazdaságvezető: A tavalyi szociális tüzelő igénylés alapján, részsült az önkormányzat  
támogatásban amely szilárd tüzelőanyag formájába van A támogatási szerződést meg kaptuk, folyamatban van 
a rendelet felülvizsgálata.. Mivel a támogatást tüzelőbe kaptuk, forintálisan senkinek nem tudunk pénz 
kifizetni.  

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: A lakosoktól türelmet kérnek, nem tudnak erről nyilatkozni. Az 
Önkormányzat tájékoztatni fogja lakosokat, amint van döntés. Sajnos a 12.000 forint támogatás nem 
mindenkire terjed ki. Akinél nincs bekötve a gáz és fával tüze és szociálisan nem rászorult egyenlőre nincs 
szó, mivel az újabb támogatás is szociális alapon osztható ki. 

 

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

K.m.f. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 


