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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
 Kengyel község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. március 27-i ülésére 

Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális 
Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díj 

módosításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának  megállapításáról 
szóló 7/2014.-(IV.29) számú önkormányzati rendeletet az önkormányzat évente felülvizsgálja 
és ha szükséges módosíthatja  a szolgáltatások intézményi térítési díjat. 

 A jogszabályi előírások szerint az intézményi térítési díj meghatározásához a 
szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa! 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 
92/B § (1) bekezdés a.) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj 
konkrét összegben történő meghatározása. 

115. § (1)Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az 
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési 
díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év 
közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében 
is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös 
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás 
megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 
térítési díj összegét. 

(3)A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében 
foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, 
ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról” szóló 29/1993. (II.17.) 
Korm. Rendelet 3§ (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési 
díjat 

a) étkeztetés esetén ellátási napra, 
b) házi segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó   

– gondozási órára,   
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, 
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre, 
e) nappali ellátás esetén ellátási napra, 
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra 
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vetítve kell meghatározni. 
(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén 

a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része, 
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része 

a hónapok naptári napjainak számától függetlenül. 
 

 
Térítésmentesen kell biztosítani a tanyagondnoki,- és a családsegítő szolgáltatást. 
 
 Az önkormányzat 7/2014.(IV.29) önkormányzati rendelete alapján a térítési díjak jelenlegi 
összege: 
  

1. Házi segítség nyújtás esetén:                     250 Ft/óra 
2. Szociális étkeztetés:                                  635 Ft/adag 
3. Kiszállítási díj:                        75 Ft/ adag 
4. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja           0 Ft/ nap 
5. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja, étkezéssel: 635Ft/ adag 
6. Idősek bentlakásos otthona napi térítési díj:   3.250 Ft/nap, maximum havi 

97.500,- Ft/hó 
 
A 2018 évi tény adatok és a 2019. évi terv adatok alapján számolt önköltségszámítás az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
Az intézményi térítési díjakra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a szolgáltatások 
2019. évi intézményi térítési díjait az alábbiakban javaslom megállapítani. 
 

1. Házi segítség nyújtás esetén:                   350  Ft/óra 
2. Szociális étkeztetés:                                635  Ft/adag 
3. Kiszállítási díj:                      75  Ft/ adag 
4. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja         0  Ft/ nap 
5. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja, étkezéssel: 635 Ft/ adag 
6. Idősek bentlakásos otthona napi térítési díj:   3.250 Ft/nap, maximum havi 

97.500,- Ft/hó  
  
Szociális étkeztetésnél, és az idősek és demens személyek nappali ellátása keretében igénybe 
vett étkezésnél az intézmény által vásárolt  1 adagnak megfelelő összeget szerepeltetünk. 
  

A többi szolgáltatás intézményi térítési díja a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott szinten maradna, annyi különbséggel, hogy a kerekítési szabályoknak 
megfelelően az összegek kiigazításra kerültek. 
Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv. 32. §-a alapján fizetési kötelezettséget 
megállapító fizetésre kötelezettek körét bővítő a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 
kedvezményt, a mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése vagy 
hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie. 
 
A fentiek alapján a rendelet kihirdetését követően javaslom, hogy 2019. május 01. napján 
lépjen hatályba. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését, Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális 
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Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának  
megállapításáról szóló  7/2014.(IV.29) számú  önkormányzati rendelet módosításáról. 

Kengyel, 2019. március 22. 
 
 
 
 Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 
         polgármester      helyettesítő jegyző 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2019. (__________) önkormányzati rendelete 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális 
Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának 

megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Kengyel Községi önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f.) pontjában foglalt elhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
A Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról 
szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodásért fizetendő 
intézményi térítési díjak az alábbiak: 

1. Házi segítség nyújtás esetén:                       350 Ft/óra 
2. Szociális étkeztetés:                                   635 Ft/adag 
3. Kiszállítási díj:                         75 Ft/ adag 
4. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja             0 Ft/ nap 
5. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja, étkezéssel:  635Ft/ adag 
6. Idősek bentlakásos otthona napi térítési díj:   3.250 Ft/nap, maximum havi 

97.500,- Ft/hó 
 

2.§ 
A rendelet 2019. május 1-én lép hatályba. 
 
 
 
Kengyel, 2019. március ______. 
 
 
 
 Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 
         polgármester      helyettesítő jegyző 



 
 

Részletes indoklás 
 

Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készült 

___/2019.(_______) önkormányzati rendelethez 

 
 

1. §  A rendelet az  új térítési díjak összegét tartalmazza. 
 

2. § A rendelet  a rendelet hatályba lépését szabályozza 
 
 
Kengyel, 2019. március 22.  

 

 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
            polgármester                  helyettesítő jegyző 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális 
Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának 

megállapításáról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készült 

___/2019.(_______) önkormányzati rendelethez 

 
 

1.  A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 
A jogszabályi előírások szerint az intézményi térítési díj meghatározásához a 
szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa! A szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92/B § (1) 
bekezdés a.) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj konkrét 
összegben történő meghatározása. 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 
 
A rendelet módosításának szükségességét az ellátások önköltségének növekedése 
 

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

 

 
Kengyel, 2019. március 22. 

 

 
Nagy Szilárd 
polgármester 



Önköltség számítás

2018. évi tény adatok 2019. évi terv adatok
Bentlakásos idősek otthona Bentlakásos idősek otthona
személyi kiadások 29060364 személyi kiadások

járulék 5920570 járulék
dologi 25600482 dologi
felhalmozási 154495 felhalmozási
összesen: 60735911 összesen:

Ellátottak száma: 23 fő Ellátottak száma:
Napi költség 1 főre: 7234,77 Napi költség 1 főre:

Intézményi térítési díj felső határa (napi) 7234 Intézményi térítési díj felső határa (napi)

Idősek nappali Idősek nappali

személyi kiadások 5297492 személyi kiadások
járulék 1050427 járulék
dologi 75134 dologi
felhalmozási 0 felhalmozási
összesen: 6423053 összesen:

Ellátottak száma: 4 fő Ellátottak száma:
Napi költség 1 főre: 6372,08 Napi költség 1 főre:

Intézményi térítési díj felső határa (napi) 6372 Intézményi térítési díj felső határa (napi)

Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás
személyi kiadások 12146248 személyi kiadások

járulék 2420373 járulék
dologi 2317824 dologi
felhalmozási 0 felhalmozási
összesen: 16884445 összesen:
Ellátottak száma: 32 Ellátottak száma:
Látogatások száma 6943 látogatások száma
költség 1 órára 2431,87 költség 1 órára
Intézményi térítési díj felső határa (óra) 2432 Intézményi térítési díj felső határa (óra)

Szociális étkezés Szociális étkezés
személyi kiadások 2614702 személyi kiadások
járulék 469151 járulék
dologi 3855720 dologi
felhalmozási 0 felhalmozási
összesen: 6939573 összesen:
Ellátottak száma: 23 fő Ellátottak száma:
Éves adagszám szoc.étk 5787 Éves adagszám ( minden nap)
Napi költség 1 adag 1199,17 Napi költség 1 adag
Ebéd kiszállításban részesülők 9 fő Ebéd kiszállításban részesülők
Éves adagszám 2814 Éves adagszám
Napi költség 1 adag 266,45 Napi költség 1 adag
Intézményi térítési díj felső határa (napi) 1199 Intézményi térítési díj felső határa (napi)
Intézményi térítési díj felső határa (napi kiszállítás 266 Intézményi térítési díj felső határa (napi kiszállítás



29172000

5689000
24650000

381000
59892000

23 fő
7134,25

Intézményi térítési díj felső határa (napi) 7134

5756000
1122000
777000

0
7655000

4 fő
7594,25

Intézményi térítési díj felső határa (napi) 7594

14870000

2900000
1865000
254000

19889000
33

7000
2 841,29

Intézményi térítési díj felső határa (óra) 2841

1378000
269000

4229000
0

5876000
23 fő

5773
751,00

9 fő
2814

285,29
Intézményi térítési díj felső határa (napi) 751
Intézményi térítési díj felső határa (napi kiszállítás 285



KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
____/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi iparűzési adóról szóló 11/2017.(X.27.) rendelet módosításáról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
 
1. § A rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 

4. § Mentes az adófizetési kötelezettség alól a településen működő háziorvos és fogorvos 
vállalkozó, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja a Htv. 39/C.§ (3) bekezdésében 
meghatározott összeget nem haladja meg. 

 
 
2. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
Kengyel, 2019.március …... 
 
 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
            polgármester                  helyettesítő jegyző 
 
 
 
 
 



 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 
_____/2019.(III.28.) önkormányzati rendeletéhez 

 
a helyi iparűzési adóról szóló 11/2017.(X.27.) rendelet módosításáról 

 
Indokolás 

 
 

1. §-hoz 
 
Az időközi jogszabály változás miatt volt szükséges módosítani a bekezdés számát. 
 

2.§-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2019. március 27. 
 
 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
            polgármester                  helyettesítő jegyző 



Hatásvizsgálati lap 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
a helyi iparűzési adóról szóló 11/2017.(X.27.) rendelet módosításáról készült 

 
____/2019.(III.28.) önkormányzati rendeletéhez 

 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások 
 A rendeletben foglaltak végrehajtása a gazdasági és költségvetési főösszeget nem befolyásolja. 
 
III.  Várható környezeti hatások 
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 
IV.  Várható egészségügyi következmények 
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem várhatók. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
 A rendelet megalkotására a törvényi szabályozás változása miatt került sor. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi 
tervezetek közé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt. 
 
 
Kengyel, 2019. március 27. 
 
 
 Nagy Szilárd 
  polgármester 



  
ELŐTERJESZTÉS 

 A Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére 
 

Kengyel község közbeszerzési tervének elfogadása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény – a továbbiakban: Kbtv. – a 33.§ (1) bekezdésében foglalt 
előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. 
 
A Kbtv. 33.§-a rögzíti, hogy:  
 
“(1) A 6.§ (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró 
ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: 
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az 
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén 
megfelelően szerepeltetni kell. 
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre 
vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa 
előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás 
indokát is. 
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére 
feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.” 
 
A közbeszerzési terv jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 

 
 
Kengyel, 2019.. március 22 
 
 
 
Nagy Szilárd  Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző 

  
 

____/2019.(____) Kt. 

H a t á r o z a t  
 
A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról  

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kengyel Községi 
Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
e l f o g a d j a .  
 
Felelős:    Nagy Szilárd polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
Erről értesül: 

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

 



______/2019.(____) Kt. határozat melléklete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Jóváhagyta: a Képviselő-testület 2019 március     . napján 
határozat száma ......../2019 (________) 
          .......................................... 
           Nagy Szilárd 
           polgármester

 

Kengyel Községi Önkormányzat  
 

2019. évi közbeszerzési terve  

 

 
 
   

 A közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett 
megindítása 

1 TOP-3.2.1.15 JN1-2016-00022  energetikai beruházás  
 

Kbt. III. rész 115. § (1) bek.  Meghívásos 2019.06 hó 

2. TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 
„Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése” 

  
 

Kbt. III. rész 115. § (1) bek.  Meghívásos 2019.06 hó 



 



 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére 

 
A TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 

beruházásokhoz  közbeszerzési lebonyolító és műszaki ellenőr kiválasztására 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatában foglaltaknak megfelelően elkészített ajánlattételi fel-
hívások elkészültek  a közbeszerzés lebonyolítására és a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére : A 
beérkezett ajánlatok alapján szükséges döntenie az önkormányzatnak, hogy  a munkák elvégzésével 
mely vállalkozást bízza meg. 
 

1. Közbeszerzés lebonyolítására: 
 

Ajánlattévő       Ajánlat bruttó összege 
Bakos László egyéni vállalkozó 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103 

2.540.000,- Ft 

Szenega-Szoft Betéti Társaság 
Szolnok, Vásártér 16. 

1.270.000,- Ft 

Proment Consulting Kft 
Szolnok, Füst Milán utca 3. 

1.092.200,- Ft 

 
 
_____/2019.(____) Kt.  
H a t á r o z a t i javaslat 
 
TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
közbeszerzési lebonyolító feladatainak ellátása 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő a TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 
Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat közbeszerzési 
lebonyolító feladatainak elvégzésével megbízza a Proment Consulting Kft. 
Szolnok, Füst Milán utca 3. 
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő 
összegbruttó 1.092.200,- Ft 
 

A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a 
szerződés aláírására. 

Határidő: 2019. március 31. 
 

Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Proment Consulting Kft. Szolnok, Füst Milán utca 3. 
4. Irattár 



 
 2./ műszaki ellenőri feladatok    
 
Ajánlattévő       Ajánlat bruttó összege 

Procad-Plan Kft 
Szolnok, Ady Endre út 16.4.em.9. 

1.397.000,- Ft  

Nagy Dániel egyéni vállalkozó 
Szolnok, Réz utca 6. I/5  

1.200.000,-Ft  

Pálinkás István egyéni vállalkozó 
Szolnok, Jókai u 12. 

1.080.000,- Ft  

 
_____/2019.(____) Kt. 
H a t á r o z a t i javaslat 
 
TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat 
műszaki ellenőr kiválasztása 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő a TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 
Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat műszaki ellen-
őri feladatok elvégzésével megbízza a Pálinkás István egyéni vállalkozót 
Szolnok, Jókai u12. 
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő 
összegbruttó:  1.080.000,- 
 

A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a 
szerződés aláírására. 

Határidő: 2019. március 31. 
 

Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Pálinkás István ev. Szolnok, Jókai u. 12 
4. Irattár 

 
 
Kérem a képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására. 
 
Kengyel, 2019. március 26. 
 
 
 

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 



E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

A Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére 
 

Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának meghatározásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési és szociális intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a 
fenntartó az óvodai és bölcsődei beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat 
benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos 
módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. 
 
A vonatkozó jogszabályok szerint a beiratkozást április 29-30 (hétfő-kedd) között kell 
lebonyolítani. 
A beiratkozás napjainak közzétételéről az Óvoda vezetője gondoskodik. 
Mindezekre figyelemmel a következő határozati javaslatot kérem megtárgyalni, elfogadni. 
 
 
 
____/2019.(____) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának meghatározására 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 
alapján az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontját 2019. április 29-30 napokban határozza 
meg. 
Felhívja az óvodavezető figyelmét, hogy a beiratkozás időpontjának közhíreléséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2019. április1. 
Felelős: Kozák Ferencné óvodavezető 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László  helyettesítő jegyző 
3. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde  
4. Irattár 

 
 
Kengyel, 2019. március 21. 
  
 
 

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 

 































































































































































































KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
A Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére 

 
Pályázat kiírása a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ 

munkakör betöltésére  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetőjének Mezei Arankának a megbízatása 2019. 
március 31-én lejár. Emiatt szükséges az intézményvezetői álláshelyre pályázatot kiírni. Az 
intézményvezetői megbízatás 5 évre szól. Az előterjesztés mellékletét képezi a pályázati kiírás. A pályázati 
kiírás feltöltésre kerül a kozigállás.gov.hu honlapra és a pályázat benyújtási határideje a megjelenéstől 
számított 30 nap. 
Javaslom, a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat sikeres lebonyolításáig bízza meg Mezei Arankát 
az intézményvezetői feladatok ellátásával. 
 
 
____/2019.(____) Kt. 

H a t á r o z a t  
 
Pályázat kiírása a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ 
munkakör betöltésére 
 

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kengyeli Egyesített 
Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakör betöltésére a mellékelt 
pályázati feltételek szerint. 
 
Megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 
Kengyel, 2019. március 27. 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 
 
 



Mellétket a ___/2019.(_______) Kt. határozathoz 
 

Pályázati felhívás 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Pályázatot hirdet 

a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
intézményvezetői /magasabb vezető/ munkakor betöltésére 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
A munkavégzés helye: 
5083 Kengyel, Kossuth út 81-83. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes vezetése, irányítása, működtetése, teljes körűen a 
feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos jogszabályok, a szakmai követelmények alapján. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
- Főiskola, vagy egyetemen szerzett felsőfokú végzettség, az 1/2000.(I.07) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 8. pontban előírtak 

alapján, 
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- Magyar állampolgárság, 
- Büntetlen előélet,  
- Cselekvőképesség 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Részletes szakmai önéletrajza. 
- Képesítést igazoló okiratok másolata. 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
- Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot. 
- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul. 
- Ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett 

nyilatkozatát. 
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt adatokat a képviselő-testület tagjai, valamint a 

döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek megismerhetik. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A pályázati eljárás sikeres lebonyolítását követő Képviselő-testület döntésében meghatározott időponttól. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: A kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést követő 30 nap. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bartók László helyettesítő jegyző nyújt, a 06/20/9527-0528 
telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat bizottság által történő véleményezését követően a végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: a Kengyeli Önkormányzat honlapja. 




