Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 12-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Czédly Gyula polgármester, valamint
Korom Károlyné, Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál
Albertné, Guttyán Edina, Kovács Gyula, Kozák Ferencné, Németh
Lajos és Varga Márta képviselők.
Bejelentéssel van távol: Dr. Kotró László képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az Önkormányzat jegyzője
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül 11 fő megjelent /91 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, melyet a Képviselőtestület vita nélkül, egyhangúlag elfogadott.
I.NAPIREND:
Czédly Gyula polgármester szóbeli előterjesztését a következők szerint adja elő:
Tisztelt Képviselő-testület!
Községi rendezvényeink között szerepelt ebben az évben is szeptember 18-án a
Falunap megrendezése. Több olyan momentum van, mely bizonyos szinten nem
teszi lehetővé a kellő színvonalon történő megrendezését a falunapnak. Sajnálatos
esemény történt, amikor Cseh Danika 14 éves gyermek kerékpárral balesetet
szenvedett és kómába került, életveszélyes állapotban volt. Édesapja nemrég lett
munkanélküli, az édesanya dolgozik ugyan, de el kellett jönni a munkából azért, hogy
a gyermek mellett legyen, akit időközben a debreceni klinikára kellett szállítani. Ilyen
körülmények között a gyógyítási költségeket a család önerőből biztosítani nem tudja,
ezért segítségre szorulnak. Nemes kezdeményezés volt az az összefogás, mely a
gyermek gyógyulására a Danika napja jótékonysági napot szervezte. Úgy érzem,
Kengyel Község Önkormányzatának is segítséget kell nyújtani, hogy a gyermek
gyógyulási és rehabilitációs kezelésének költségéhez hozzájáruljon.
A másik tényező, amely a TV-n keresztül szinte a szemünk előtt zajlott le, az a pokoli
természeti katasztrófa, mely több települést árvízzel és belvízzel sújtott. A
legkatasztrofálisabb helyzet Edelény településen volt, aholis közel 300 lakás
szenvedett árvíz- belvízi katasztrófát. Átgondolásra javasolom a tisztelt Képviselőtestületnek, hogy morálisan értékelje át az előterjesztést, hálát adva a Jó Istennek,
hogy minket ilyen nem fenyegetett, de gondoljuk magunkat az ott élő emberek
helyzetébe, és a falunapi rendezvény költségeinek terhére 100 ezer Ft-tal
támogassuk Cseh Danika felépülését, valamint 400 ezer Ft-tal oly formában, hogy
100-100 ezer Ft támogatásban négy - a polgármester ajánlása alapján – családot

segítsünk Edelény településen.
Mindkét feladatot a falunapra
költségvetésből javasolom megoldani.
Kérem előterjesztésem megvitatását, és döntésük meghozatalát.

tervezett

Kérdést tett fel: Bekker Gábor képviselő.
A kérdésre Czédly Gyula polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
testület tagjai egyöntetűen elfogadtak.
Hozzászólás nem hangzott el.

Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja
Cseh Dániel kengyeli beteg
gyermek rehabilitációs kezelésének finanszírozására vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
38/2010/VIII.12./számú önk.

Határozat

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi
költségvetéséből - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 8.
§. /1/ bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, ugyanezen tv. 1. §. /6/
bekezdés b./ pontjára is figyelemmel - a falunapra tervezett összegből
történő átcsoportosítására Cseh Dániel kengyeli beteg gyermek
felgyógyulásához a felmerült költségekre 100.000,-Ft anyagi
támogatást biztosít segélyezés címén, amelyre kötelezettséget vállal.
Határidő: A segély kiutalására: 2010. szeptember 20.
Az átcsoportosításra: 2010. szeptember 30.
Felelős: Czédly Gyula polgármester

Ezután Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja
megsegítésére vonatkozó előterjesztést.

az árvízkárosultak

A Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
39/2010/VIII.12./számú önk.

Határozat

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Edelény-i
árvízkárosultak megsegítésére a 2010. évi falunapra tervezett összeg
átcsoportosításából 400.000,-Ft támogatást biztosít négy család 100100.000 Ft-tal történő megsegítésére, amelyre kötelezettséget vállal.
Felhatalmazza Czédly Gyula polgármestert, hogy megállapodást
kössön az Edelény-i polgármesterrel a támogatásra, az összeg
felhasználására.

Határidő: Az összeg kiutalására: 2010. augusztus 25.
Az átcsoportosításra: 2010. szeptember 30.
Felelős: Czédly Gyula polgármester

Mivel több napirend nem hangzott el, Czédly Gyula polgármester megköszöni a
megjelenést és az ülést berekeszti.
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