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E l ő t e r j e s z t é s  

Képviselő-testület 2019. február 19-i ülésre 
 

 Javaslat az önkormányzat 2019. 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 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 
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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 önkormányzati  költségvetésre ható jogszabályi előírások: 

 A Óvodában a pedagógiai munkát közvetlenül segítőknek a 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. A 
helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben – az önkormányzat saját 
forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 
vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 
foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja 
meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem 
haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet 
megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.   2019-ben 
a köztisztviselők  (  és a polgármester)  cafetéria juttatásának  maximális éves bruttó összege 
200.000  Ft.    

 A közalkalmazotti bértábla, és a pótlék alap ( havi:20.000,-) nem változott. 
 A minimálbér 138.000,- Ft-ról 149.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500,- Ft-ra 

195.000,- Ft-ra emelkedett.   
 
 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI 
 
1.  A költségvetési bevételek alakulása 
 
A fentiek alapján összeállított 2019. évi önkormányzati költségvetés főösszege: 692.336 ezer ft,  ami 
közel 64.344  ezer forinttal haladja meg  előző évi eredeti előirányzatot. 
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A főösszeg nem tartalmazza az intézmények finanszírozási bevételeit: ami 286.845 ezer forint. 

 
 
 
Megnevezés 2018 2019 eltérés eltérés % 
Intézményi bevételek 46620 49801 3181 7% 
Támogatás áh.belül 44616 72376 27760 62% 
Maradvány 173693 216106 42413 24% 
Közhatalmi bevételek 56328 60078 3750 7% 
Átvett pe 0 0 0   
Állami támogatás 306735 293975 -12760 -4% 
Felhalmozási 0 0 0   
Hiány 0 0 0   
Összesen 627992 692336 64344 10% 

 
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: 793 fő 
Kivetés összege( önkormányzatra jutó 40 %): 5.304.664  ft 
Tervezett bevétel 2019-ben: 5.200.000 ft 

 
 
  Helyi adók: 

Kommunális adó: Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adó mértékét 15.000 ft-  
ban határozta meg 2017. január 1-től. 
Itt az adóalanyok száma: 1409 fő 
Kivetés összege:  19.236.602 ft    
Tervezett bevétel 2019-ben: 18.000.000 ft 

 
Iparűzési adó: 
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A 2019. évi helyi iparűzési adóbevétel tervezett összege 30.000.000 ft.   A településre 
vonatkozó a költségvetési tervezés alapját képező ( 2018-évi)  iparűzési adóalap:  
1.865.854.976,-fFt, ami alapján 26.121.970 forint az  elvárható adóbevétel.  Azért, mert, az 
önkormányzat a maximális 2 %-on állapította meg a mértékét. és az adott kedvezményeket ( 
egészségügyi terület mentessége 2018-tól) a fenti összegre teszünk javaslatot. 
 

Termőföld bérbeadás után járó szja: 
A 2019. évben  bevétel  nem várható. 
 

Talajterhelési díjból : 
Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2016 (XI.15.) önkormányzati 
rendelete szól a  talajterhelési díjról, melyet 2018-tól kell  fizetnie azoknak a lakosoknak, akik 
nem kötöttek  a csatorna hálózatra. 
2019-ban 1 millió forint bevételt terveztünk. Adó megállapítása  önkéntes bevalláson alapul.  
A számonkéréshez a TRV ZRT nyilvántartása szolgál alapul. 
 

 
 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: 5.378 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, 
 vesszőből készült kosarak, dísz- és használati tárgyak 
 zöldségfélék: paradicsom, paprika, káposzta, uborka értékesítéséből származó 

bevételeket tartalmazza  
 A szántóföldbe idén is kukorica vetését tervezzük. 
 várhatóan ebben az éven realizálódik a homok tövisből származó bevétel is amely 4 

millió forint . 
A bevétel várható összege 9,6 millió forint és természetesen ennek az áfa bevételét is tartalmazza a 
költségvetés. 

 
Szolgáltatások 
 A szolgáltatások ellenértékének összege önkormányzati szinten :  6.980  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. 
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Ellátási díjak:  
Az intézményi bevételek belül a legjelentősebb összege: 26.891 ezer forint.. . Az idősek 
bennlakásos otthona ellátási díja, a házi gondozás, a szociális és általános iskolai , valamint az  
óvodai étkeztetés térítési díjait öleli fel. 

 
 Támogatások: 

A 2019. évi normatív állami hozzájárulások alakulását jogcímenként ahol van mutatónként  az  
4. sz. melléklet   tartalmazza intézményenkénti bontásban. Az állami támogatás 
összege:293.975.063 Ft ( a 2018 évi:  306.735-246  Ft . volt). 
Új elem a bölcsőde működésére, és a gondozónők bérére jutó normatíva , ez a szociális és 
gyermekjóléti feladatokhoz tartozik. 
A lenti diagramon is látható, hogy valamennyi feladatra jutó támogatás csökkent, a szociális 

 
 

  
  Támogatás értékű bevételek: 

Működésű támogatás értékű bevételek között lett megtervezve: 
Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 2019. évre tervezett összege 7.281 ezer ft a 
védőnői szolgálat működtetéséhez,  175 ezer ft az iskola egészségügyi feladatok ellátásához, 
és  29.760 ezer ft-ot a  két házi orvosi körzet 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  100 %-ban fedezi 
le az egészségügyi ellátásokra tervezett kiadásokat. 
 A  támogatási bevételek  között szerepel a mezőőri szolgálathoz negyedévente 
megigényelhető támogastás is. 
  

 Pénzmaradvány 
A pénzmaradvány összege a 2019. évi zárszámadásban lesz megállapítva. A jelen költségvetés  
a közfoglalkoztatás  leutalt és csak 2019-ban felhasználható előlegét tartalmazza az eredeti 
előirányzatok között, ez  32 .269 ezer forint.  Továbbá az európai uniós támogatásokból 
megmaradt összeget tartalmazza, ez : 

  
  
 2. A költségvetési kiadások alakulása 
 
Az Önkormányzat 2019. évi várható kiadásai  692.366  e Ft-ban tervezi meg. A főösszeg nem 
tartalmazza az intézmények finanszírozási kiadásait: ami 286.845 ezer forint. 
 
A  kiadások 45 %-át a személyi juttatások, és járulékai képezik, a dologi kiadások 25 %-ot, a szociális 
ellátások és egyéb juttatások 2 %-ot jelentenek.. A felhalmozási kiadások nagysága   28%, a 
folyamatban lévő TOP-s pályázatok eredményeként. 
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A  kiadások között csak a már megkötött támogatási szerződések alapján szerepeltettük a támogatások 
kapcsolódó feladatokat. A TOP-3.2.1-15-JN1 Kengyel község középületeinek energetika fejlesztése 
pályázat jelenleg szerződéskötés alatt ál. A megkapott összeg módosított előirányzatként kerülhet be a 
költségvetésbe. 
 
 
 

 
 
Megnevezés 2018 2019 eltérés eltérés % 

Személyi  juttatások 253 535 258 892 5357 2% 
Járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 45 977 48 524 
2547 6% 

Dologi  kiadások 156 673 174 739 18066 12% 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 145 11 430 -6715 -37% 
Támogatások 1 540 2 400 860 56% 
Beruházások 152 122 196 351 44229 29% 

Összesen 627 992 692 336 64 344 10% 
 
Személyi juttatások és járulékok 

 A bevezetőben felsorolt  béremeléseket, tartalmazza a költségvetés  minden érintett dolgozó 
átsorolásra került a minimálbér emelkedése kapcsán. 
A garantált bérminimum emelkedése 8 %-os volt.   
A köztisztviselői törvény szerint cafetéria juttatása a költségvetési törvénynek megfelelően 
került betervezésre.   
Az önkormányzatnál és az intézményeknél dolgozók közül 2 fő szerez jubileumi jutalomra 
jogosultságot a dolgozók 30 és 40 éves, szolgálati idővel rendelkeznek. 
 
 

Dologi kiadás 
Az Önkormányzat 2019. évi tervezett dologi kiadása  174.739 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. 
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A dologi kiadások között szerepelnek az intézmények, és az  utak, járdák  karbantartási 
előirányzatai is. A pályázatok EFOP és identitás  működési célú kifizetései is itt kerültek 
megtervezésre természetesen ezek kötött felhasználással. 

 
Pénzeszköz átadás 

Működési célú pénzeszköz átadást 2019. évben a 12. számú mellékletnek megfelelően 
terveztük be.  A kiadásokra fordítható összeg azonos az előző évivel. 

 
 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 2019. évi költségvetésbe bekerült  max: 2.200 ezer forint.  
  

3. Felhalmozási kiadások 
A felhalmozási kiadásokat a 6 számú melléklet részletesen tartalmazza. 
A TOP-os projektek mivel a korábbi években a teljes összeg leutalásra került a pénzmaradvánnyal 
szemben került beállításra. 
 
Felújítási kiadás a  2015-ben átadott ivókút  6.016 ezer forintos részleteit tartalmazza.   
  
Itt kell  a kis-értékű tárgyi eszköz beszerzéseket is  kimutatni. 
  
 
Engedélyezett létszámkeret alakulása 

 
 Az engedélyezett létszámkeretét  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 
2019 évre szóló költségvetést elfogadni szíveskedjenek. 
 
Kengyel, 2019. február 12. 
 
 
 
 
Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 
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Kengyel  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

____/2019. (II.____) önkormányzati rendelete 
 

Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
 
Kengyel Község 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 Művészeti Modellóvoda és bölcsőde 
2. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
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 2019. évi  
 
    Költségvetési bevételét   692.366 eFt főösszeggel 
    Részleteiben: 
     

Önkormányzat működési támogatásai 293975 e Ft 
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről  72376 e Ft 
Működési bevételek 49801 e Ft 
Közhatalmi bevételek  60078 e Ft 
 Működési és Felhalmozási  Átvett 
pénzeszköz 0 
Felhalmozási bevételek  0 
 Maradvány 216106 e Ft 

 
    Költségvetési kiadását    692.366 e Ft főösszeggel 
    Részleteiben: 
     

Személyi  juttatások 258892 e Ft 

Járulékok, szociális hozzájárulási adó 48524 e Ft 

Dologi  kiadások 174739 e Ft  
Ellátottak pénzbeli juttatásai 11430 e Ft  
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Támogatások 2400 e Ft 
Felhalmozási kiadásai 196351 e Ft 

 
 
    Egyenlegét    0  e Ft hiánnyal 
 
    Az intézmények finanszírozási bevételeit: 286.845 e Ft-ban 
    Az önkormányzat finanszírozási kiadásait: 286.845 e Ft-ban 

  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)  
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 Község Önkormányzata 2019. évi hitelállományát és törlesztésének 
alakulását lejárat és eszközök szerint a 9. 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 az 1. melléklet szerint határozza meg. 

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

 
 4. Engedélyezett álláshelyek alakulása 
 
6. §  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2019. évben engedélyezett létszámát  

2019. január 1-jétől:  93 főben állapítja meg: 
1. Kengyeli Polgármesteri  hivatal :  12 fő 
2. Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és bölcsőde: 22,75 fő 
3. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár    3  fő 
4. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény : 19 fő 
5. Önkormányzati alkalmazottak:   11 fő 
6. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata: 25,25 fő.  

 
5. A személyi kiadásokkal kapcsolatos rendelkezések: 

7.. §  (1) A Képviselő-testület  a  közszolgálati tisztviselők illetmény alapját : 49.840 
forintban állapítja meg.  
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 (2) A intézményi közalkalmazottak részére havi 5.000 forint  összegű vendéglátásra 
felhasználható cafetéria juttatást állapít meg. 

 
 6. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
8. §  (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, a beszállítókkal önállóan nem 

tárgyalhat. 
 

 
  7. Az előirányzatok módosítása 
 
9. §  (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. 
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 (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. 

 
 8. A gazdálkodás szabályai 

 
10. §   
 (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. 

 
 9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
 
11. §  (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 
 
 10. Záró rendelkezések 
12. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. 

év január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
 

  
Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 

  
 



 
Részletes indoklás 

 
 

A_____/2019.(II.____) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  
 

1-3 § 
Az önkormányzat költségvetési hatályát szabályozza, költségvetési szervek és címrendek szerint. 

4.§ 
A rendelet a   költségvetés főösszegét állapítja meg kiemelt előirányzati jogcímek szerint . 

5.§ 
 
A költségvetés részletezését tartalmazza a rendelet melléklete szerint. 
 

6.§ 
 

Engedélyezett álláshelyek alakulását mutatja be önkormányzat  és intézmények tekintetében 
7.§ 

 
A személyi kiadásokkal kapcsolatosspeciális  rendelkezéseket tartalmazza. 
 

8.§ 
A költségvetés végrehajtásának szabályai mondja ki. 
 

9.§ 
 

Az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
 

10.§ 
 

A gazdálkodás szabályait tartalmazza. 
11.§ 

 
.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza. 
 

12.§ 
. Záró rendelkezéseket tartalmazza. 
 
Kengyel, 2019. február 12.  
 
 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
            polgármester                  helyettesítő jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A ____/2019.(II._____) önkormányzati rendelet 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről   

 
 
 
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő 
az önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2019 éviköltségvetési 
rendelet az  Áht,  az Ávr-ben szabályozottak szerint  Magyarország  2019.  évi  központi 
költségvetéséről szóló L törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek 
figyelembe vételével  határozza  meg  a  bevételi  és  kiadási  előirányzatokat  és a  
gazdálkodás  főbb irányvonalait. Társadalmi és gazdasági hatása kismértékű. 

 

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet-tervezet  minimális adminisztratív teher jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Jogszabályi kötelezettsége az önkormányzat a költségvetési 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, 2019. február 12 
 
 

Nagy Szilárd 
polgármester 

 















































































J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: 2019. február 14-én, 900-kor a 2019. évi költségvetési tervezet intézményvezetői 
egyeztetésén. 
 
 
Jelen vannak:  
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
Kozák Ferencné a Napsugár Művészeti Modellóvoda és-bölcsőde vezetője 
Németh Lajos a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
Mezei Aranka a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője 
Laczóné Orovecz Gabriella a Napsugár Művészeti Modellóvoda és-bölcsőde Közalkalmazotti 
Tanács elnöke 
Szöllősi Krisztina a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Közalkalmazotti Tanács tagja 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző  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, ott a vezetőivel is. A mai megbeszélésen, 
ezen kötelezettségünknek kívánunk eleget tenni.  
A 2019. évi költségvetés is szűkös lesz, mint az eddigi években. Az Önkormányzatnak két peres 
ügye van folyamatban, valószínűleg mindkettőnél az idén meg lesz a döntés, ezeknek a pénzügyi 
hatásait nem látjuk. Az idén is az intézményeknek törekedni kell a takarékos gazdálkodásra.  
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismerteti a Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetést a rendelet-tervezet szerint. 
A bevételeket maradéktalanul be kell szedni, az itt befolyt összegből kell gazdálkodni. Mivel az 
idén önkormányzati választás lesz, nem javasol erre az évre semmilyen hitel felvételt.  
Az intézmények évek óta takarékos gazdálkodást folytatnak. A takarékos gazdálkodásra ezután is 
szükség lesz. 
A költségvetés elkészítésekor figyelembe vették a központi jogszabályokban, valamint a helyi 
önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 
Minden intézményvezető megkapta a rá vonatkozó részletes költségvetést, illetve az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetés rendelet-tervezetét. A rendelet-tervezet elkészítése előtt az 
intézményektől bekértük a költségvetésükre vonatkozó igényüket, a vezetők kéréseit betervezték. 
Közfoglalkoztatásban, jelenpillanatban 99 fő van. Március 1-től három programot indíthattunk, 
ebben a programban 45 fő lesz. Hosszú távú közfoglalkoztatásra csak 17 főt kapott az 
Önkormányzat. Az Önkormányzat nem tud biztosítani az intézmények részére annyi 
közfoglalkoztatott személyt, amennyit igényelnének. Esetleg van egy olyan megoldás, hogy  
GINOP-os pályázaton belül foglalkoztatja az intézmény a dolgozót, akkor az intézménynek a 
foglalkoztatási időtartam egy részét a saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia, de ebben az 
esetben a munkavállalónak a minimálbér vagy a szakmunkás minimálbér összegét kell megadni. 
Hosszú távon előre láthatólag nem lesz közfoglalkoztatás és fel kell arra készülni az 
intézményeknek és az Önkormányzatnak, hogy saját maga próbálja ellátni a feladatait. 
Az intézményi közalkalmazottak részére havi 5.000 forint összegű vendéglátásra felhasználható 
cafetéria juttatást tartalmaz a javaslat. 
A normatíva összege csökkent, vagyis idén 293.975.063 ft, a tavalyi évben 306.735.246 ft volt. 
Ennek az egyik oka, hogy a lakosság szám kevesebb lett, illetve a feladatmutatók csökkentek. 16 
millió forinttal csökkent a szociális normatíva. A bölcsőde működésére, és a gondozónők bérére 
jutó normatíva a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz tartozik, így összességében az ezekre a 
feladatokra jutó normatíva 9 millió forinttal csökkent.  
A Kengyeli Egyesített Szociális intézmény házi gondozás finanszírozásával kapcsolatban gondok 
vannak. Erről a feladatról lemondani nem lehet, mert épül az új épület illetőleg kötelező 
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önkormányzati feladat.  A szociális étkeztetés és a házi gondozás kötelező önkormányzati feladat, 
de az ide tartozó létszám nagyon kevés és ha ez nem változik akkor nagyon meg kell gondolni, 
hogy szükség van-e ennyi gondozónőre. 
Az intézményi bevételeken belül a legjelentősebb összeg: 26.891 ezer forint. Az idősek 
bennlakásos otthona ellátási díja, a házi gondozás, a szociális és általános iskolai, valamint az 
óvodai étkeztetés térítési díjait öleli fel. 
Javasolja a pályázatok figyelemmel kísérését, elsősorban a 100 %-os támogatási arányú 
pályázatok előtérbe helyezésével. 
 
 
Mezei Aranka a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője elmondja, hogy az 
intézményben évek óta a takarítónő és a mosónő közfoglalkoztatási programban dolgozó személy. 
A házi gondozással és szociális étkeztetéssel kapcsolatban elmondja, hogy 63 fővel működhetnek, 
most kb. 58 fő az ellátott az intézményben. Minden ellátottat arra próbálnak ösztönözni, hogy 
ezeket az ellátásokat napi szinten vegyék igénybe, folyamatosan próbálják az ellátottakat behozni, 
bíznak abba, hogy az új épület felépítése után a klubba többen eljönnek. Sajnos az állami 
finanszírozás is nagyon kevés. A házi gondozásban sajnos nincs mindig elég gondozott személy. 
Egész évben nézik, hogy 50% legyen a gondozás és 50% legyen a szociális segítés.  
 
Szöllősi Krisztina a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Közalkalmazotti Tanács tagja 
elmondja, hogy van olyan eset, amikor kettő dolgozó megy ki egy gondozotthoz, mert olyan az 
állapota, hogy egy fő nem tudja ellátni. Ilyenkor csak az egyiknek lehet leírni normatívába a 
látogatását. 
 
Mezei Aranka intézményvezető elmondja, hogy tavaly februárba kértek állásfoglalást ez ügyben, 
és azóta sem tudtak választ adni. Rengeteget dolgoznak a gondozónők. Nem életszerű, ahogy 
történek a dolgok a házi segítségnyújtásban. Azon vannak, hogy az intézmény problémáira 
megoldást találjanak. Nem szeretné bármelyik dolgozót is elküldeni. 
Az idén frissítési meszelést terveztek. A 2019. évi költségvetési tervezetet elfogadja. 
 
Kozák Ferencné a Napsugár Művészeti Modellóvoda vezetője elmondja, hogy takarékosságra 
törekednek, mint az elmúlt években. Köszöni az 5.000 forintos béren kívüli juttatást, örülnek neki. 
Az óvodába is tervezik a festést. A 2019. évi költségvetési tervezetet elfogadja.  
 
Németh Lajos a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója elmondja, hogy az 
intézmény kapott egy hűtőt, ami már nagyon hiányzott. A 2019. évi költségvetési tervezetet 
elfogadja, oda figyelnek a kiadásokra és törekednek a bevételek növelésére. Folyamatosan figyeli 
a pályázatok kiírását.  
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy évközben lehetnek még plusz pályázatok. 
Eredményes gazdálkodást kíván minden intézményvezetőnek. 
 
 
Az intézményvezetők a 2019. évi költségvetési tervezetet tudomásul veszik és elfogadják. 
 

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



 
K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága és az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és 
Oktatási Bizottsága 2019. február 14-én megtartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből.  

 
2/2019.(II.14.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

H a t á r o z a t 
 

Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2019. évi 
költségvetési rendelet-tervezetét – mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi - 
megtárgyalta és az alábbi véleményt alkotja: 
 
A költségvetési törvény alapján megtervezték az önkormányzat feladataihoz 
igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés elkészítésekor figyelembe 
vették a központi jogszabályokban, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben 
meghatározott előírásokat. 
A költségvetés kockázatát jelenti a jelenleg folyó perek kimenetele. Az 
eredmények ismeretében szükséges lehet a költségvetés átdolgozása. 
A Bizottság megállapítja, hogy a költségvetés előirányzatának megtervezésekor 
törekedtek a takarékos gazdálkodásra, a kötelező önkormányzati feladatok 
prioritását figyelembe vették.  
A Bizottság megállapítja, hogy a költségvetés egyensúlya biztosított, a tervezet 
nem tartalmaz hiányt. 
Az Önkormányzat feladatfinanszírozásához kapcsolódóan a központi 
költségvetésben a feladathoz tartozó normatívákat országosan egységesen 
határozták meg, amely nem veszi figyelembe a helyi adottságokat. A normatív 
támogatások összege összességében 13 millió forinttal csökkent az előző évhez 
képest, valamennyi feladatmutató csökkent. Új finanszírozási tételt a bölcsődei 
normatíva jelent. 
A helyi adó mértéke 2019. évben nem változott. Az Önkormányzatot a beszedett 
gépjárműadó 40%-a illeti meg. A 2019. évben tervezett bevétel meghaladja az 
előző évit.  Az iparűzési adó képesség alapján magasabb előirányzat került 
beállításra. A magánszemélyek kommunális adójánál a tapasztalati adatok, az 
előírások figyelembe vételre kerültek. Talajterhelési díjak 1 millió forintban 
kerültek megtervezése. 
A mezei őrszolgálat díjait sem emelte az önkormányzat 2019-évre, a környező 
települések díjai a miénknél jóval magasabbak. Javasolja a bizottság, hogy a 
következő évben a díjakat vizsgálja felül az önkormányzat. 
 Az intézményi bevételek jelentős része a térítési díjakból tevődik össze, A térítési 
díjaknál márciusban kell megállapítani a szociális ágazati díjakat. A bérleti díjak 
és a tulajdonosi bevételek 5 millió forintot jelentenek. A megtermelt javak után 
beszedett bevétel a start programban használható fel. 
A pénzmaradvány összege a költségvetésen belül 31 %-ot tesz ki: ezt a 
közfoglalkoztatáshoz kapott előlegek, a pályázatok pénzügyi forrásai jelentik 
szabad pénzmaradványa várhatóan a zárás után sem lesz a településnek. 



A kiadások tervezése a jogszabályok (foglalkoztatottakkal kapcsolatos törvények, 
kormányrendeletek is) és az önkormányzat korábbi döntéseinek figyelembe 
vételével történt. 
A költségvetési tervezet beterjesztését a Pénzügyi- Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság elfogadja. A költségvetési tervezet kiadási oldalát 
megalapozottnak ítéli meg. Úgy gondolja, a kiadások csökkentésére nincs 
lehetőség, mert az önkormányzat nem tudná az önkormányzati törvényben 
meghatározott feladatait biztosítani.  
Úgy ítéli meg, hogy a bevételeket reálisan tervezték meg, a hátralékok 
beszedésére mind az adó, mind a működési bevételek esetében oda kell figyelni. 
Az intézményektől továbbra is szigorú, takarékos gazdálkodást vár el, a 
költségvetés. 
A település fejlődése érdekében javasoljuk a pályázatok figyelemmel kísérését, 
elsősorban a 100 %-os támogatási arányú pályázatok előtérbe helyezésével. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága a Kengyel Községi Önkormányzat 
2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Képviselő-testületnek is elfogadásra 
ajánlja. 
 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság határozatát a Képviselő-
testület következő ülésén ismertetni kell. 
 
Határidő:  2019. február 19. 
Felelős:  Németh Lajos a bizottság elnöke 
 
 
 

Kmf. 
 
     Németh Lajos sk. Guttyán Edina sk. 
      bizottsági elnök    bizottsági elnök 
 
 
 
     Varga Márta sk. Kozákné Mikus Anikó sk. 

                bizottsági tag   jegyzőkönyvvezető 
 
        
 

 
 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2019. február 14. 
/:Kozákné Mikus Anikó:/ 

jkv. vezető 



K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága és az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és 
Oktatási Bizottsága 2019. február 14-én megtartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből.  

 
 
 

43/2019.(II.14.) számú Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság 
H a t á r o z a t 

 
Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi, 
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága a Kengyeli Községi 
Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét  – mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi - megtárgyalta, és a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság 
határozatát a Képviselő-testület ülésén ismertetni kell.  
 
Határidő:  2019. február 19. 
Felelős:  Guttyán Edina a bizottság elnöke 
 
 

 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 
     Németh Lajos sk. Guttyán Edina sk. 
      bizottsági elnök    bizottsági elnök 
 
 
 
     Varga Márta sk. Kozákné Mikus Anikó sk. 

                bizottsági tag   jegyzőkönyvvezető 
 
        
 

 
 

A kivonat hiteles: 
Kengyel, 2019. február 14. 

/:Kozákné Mikus Anikó:/ 
jkv. vezető 

 



Határozati javaslat 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2019. (II. 19.) határozata 
 
 

Nagy Szilárd polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Nagy Szilárd 
polgármester 2019. évi szabadság ütemezését a melléklet szerinti részletezettséggel 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
 
Határidő: 2019. február 28. 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben 

2. Kengyeli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben 
3. Irattár 

 
 
Szajol, 2019. február 13. 
 
 
 
  Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 

  polgármester        jegyző 
 
 



 

0

Hó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Összesen
 Január
 Február
 Március
 Április
 Május
 Június
 Július X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22
 Augusztus X X X X X X X 7
 Szeptember
 Október
 November
 December

29

Nagy Szilárd
2019. évi szabadságának ütemezése

Előző évről 
áthozott

Alap-
szabad-

ság

Pótszabadság

Mind összesenPolgárme
steri Jegyzői Vezetői Besorolás 

szerint Vakok Egyéb Pót 
összesen

Tervezett szabadság összesen:

 

(2019.01.01-2019.10.01)

2929  

Gyermek 
után járó

Beteg 
gyermek 
után járó

 



Határozati javaslat 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

……/2019. (II. 19.) határozata 
 
 

A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde 

2019. évi nyári zárva tartásának meghatározásáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseire és felhatalmazásaira az alábbi határozatot 
hozza:  
 
A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde nyári zárva tartását 
 

2019. augusztus 05. (hétfő) – 2019. augusztus 20. (kedd) 
időszakban határozza meg. 

 
 
A zárva tartás utáni első nyitvatartási nap: 2019. augusztus 21. (kedd). 
 
Az óvodai zárva tartást megelőző ügyeleti óvodai ellátást 
 

2019. június 03-tól – 2019. augusztus 02-ig határozza meg. 
 
 
Az ügyeleti óvodai ellátást 10 fő feletti igénybevétel esetén engedélyezi, amellyel 
kapcsolatosan az igényfelmérést az óvoda igazgatója 2019. május 17-ig köteles elvégezni. 
 
 
Határidő: 2019. május 17. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde 
3. Kengyeli Polgármesteri Hivatal Helyben 
4. Irattár 

 
 
Kengyel, 2019. február 13. 
 
 
 
 Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 

 polgármester                helyettesítő jegyző 
 



SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Dr. Feledi József (szül.: Nyíregyháza, 1960.01.16., an.: Hankóczy Piroska) kijelentem, hogy a 

Kengyel Községi Önkormányzat meghirdetett felnőtt háziorvosi körzetek iránti betöltésére a 

szándékomat ezúton hivatalosan is kinyilvánítom. 

Csatolom szakmai önéletrajzom eredeti példányban, a diplomám és a szakorvosi képesítéseim 

fénymásolatát. 

 

Kengyel, 2019. február 01. 

 

Tisztelettel 

 

Dr. Feledi József 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019 (II. 19.) sz. határozata 

 
„Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtásáról 

 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az 
illegális hulladéklerakők felszámolása” című pályázattal kapcsolatos 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által kiírt, „Az illegális hulladéklerakók 
felszámolása” című pályázaton részt kíván venni. 
 
A pályázati anyagok előkészítésével megbízza a jegyzőt és a 
gazdaságvezetőt. 
A Pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 

 
Felelős:   Nagy Szilárd polgármester 
   Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
   Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
Határidő:  2019. február 28. 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

         Nagy Szilárd                     Dr. Bartók László 
polgármester             helyettesítő jegyző 



Előterjesztés 
Képviselő-testület 2019. február 19-i ülésére 

beruházásokhoz  közbeszerzési lebonyolító   kiválasztására ajánlat kérés 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az önkormányzat által benyújtott, és  elnyert TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek 
megőrzése pályázattal kapcsolatosan a közbeszerzés lebonyolítására és a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére, és a nyil-
vánosság biztosítására szükséges legalább 3 darab  árajánlat beszerzése szükséges. 
 
Az előterjesztésben javaslatot teszünk arra, hogy a  munkák elvégzésére az alábbi  cégeket keressük meg árajánlat megtéte-
lére. 
 
Közbeszerzés lebonyolítására: 

DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. 
4032 Debrecen, Poroszlay út 27.   
Dr. Kerekes Ferenc ügyvezető 
 E-mail: kozbeszerzes@debkoz.hu 
 
CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Kft. 
1012 Budapest, Attila út 79. I. em. 7. 
ügyvezető: Dr. Panácz István 
 E-mail: panacz.istvan@cordict.hu 
. 
Perfekt-Tender Kft. 
2162 Őrbottyán, Márai Sándor u. 76. 
ügyvezető: Kalapos Attila 
E-mail: kalapos@perfekt-tender.hu 

 
Kérem a képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására. 
 
Kengyel, 2019. február 19. 
 
 
 

Nagy Szilárd  Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző 

 
_____/2019.(II.19.) Kt. 
H a t á r o z a t i javaslat 
 
TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése   pályázat közbeszerzési feladata-
inak lebonyolítására ajánlat kérés 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-
Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat közbeszerzési feladatainak lebonyolításához aján-
lat tételre felkéri, felhívja az alábbi  cégeket:  

1. DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. 
      4032 Debrecen, Poroszlay út 27 

2. CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Kft. 
     1012 Budapest, Attila út 79. I. em. 7. 

3. Perfekt-Tender Kft. 
2162 Őrbottyán, Márai Sándor u. 76. 
 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27 
4. CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Kft. 1012 Budapest, Attila út 79. I. em. 7. 
5. Perfekt-Tender Kft. 2162 Őrbottyán, Márai Sándor u. 76. 
6. Irattár 




