Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. október 21-én
megtartott soron kívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Varga
Márta, Kovács Gyula, Németh Lajos testületi tagok.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi
tagok közül mindenki jelen van /100%/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján
Valamennyi írásos előterjesztést az ülés megkezdése előtt mindenki megkapta.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta:
1. Előterjesztés a folyószámlahitel igénybevételére /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2. Előterjesztés a Tiszatenyő-Kengyel közös Szennyvízkezelő Társulás alapító
okirata módosításának kezdeményezéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

I. NAPIREND:
A folyószámla hitel felvételére vonatkozó írásbeli előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:
Rimóczi Jánosné vezető főtanácsos elmondja, hogy az Önkormányzat által 2010-ben
igényelt 40 millió Ft- összegű hitelkeret lejáratának határideje 2011. november 25,
melynek továbbfolyósításáról dönteni kell.
Előreláthatólag elég nehéz gazdasági év vár az Önkormányzatra, ezért hitelkeret
emelésre gondoltak, de az OTP nem javasolja az Önkormányzat számára.
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket,
véleményüket mondják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a folyószámla hitel felvételéről szóló
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.

77/2011./X.21./ Kt.
Határozat
Folyószámla hitel igénybevételéről.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva
40 millió Ft összegű folyószámla hitel felvételét határozta el a
közszolgáltatási
és
államigazgatásai
feladatok
folyamatos
működtetéséhez.
A hitel visszafizetésének határideje:

2012. november 24.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel
visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési
kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és
jóváhagyja.
A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta
érkező SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert, és dr.
Fekete Nóra jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a
hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
Határidő: 2011. október 24.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. OTP Bank Nyrt.
II. NAPIREND:
A Tiszatenyő – Kengyel közös Szennyvízkezelő Társulás alapító okirata
módosításának kezdeményezésére vonatkozó írásbeli előterjesztéshez az alábbi
szóbeli kiegészítések hangzott el:
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy elkészült egy független jelentés a
Szennyvízkezelő Társulásról, ami Kengyel településnek előnytelen, mivel a
Szennyvíztisztító telep Tiszatenyőre lett tervezve, az üzemeltetéséről is Ők döntenek
és a pénzösszegek is Tiszatenyő településéhez folynak be. Kengyel településnek
semmi beleszólása nem lesz.
Kérdés, hozzászólás:
Kovács Gyula: elmondja, hogy a lakosság és a terület arányát tekintve érthetetlen
miért Tiszatenyő élvezi ennek az előnyeit és, hogy Tiszatenyő polgármestere lesz az
elnök.

Bódi Marianna: elmondja, hogy érdeklődött Oláh József menedzsertől, aki
tájékoztatásul adta, hogy a pályázatot beadták és előre láthatólag novemberben
bírálnak el.
Kérdése, hogy van-e lehetősség az egy összeg befizetésére.
Kozák Ferencné: elmondja, hogy a számla zárolásakor minden lakos számláját
megvizsgálják ezt követően, akinek nincs szerződése az 2012. június 30-ig egy
összegben fizetheti be.
Rimóczi Jánosné kiegészítésként elmondja, hogy a közületeknek csak a beruházás
elindulásakor lesz lehetőségük a befizetésre.
Hozzá szólt még: Varga Márta és Németh Lajos testületi tagok
Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Tiszatenyő – Kengyel
közös Szennyvízkezelő Társulás alapító okirata módosításának kezdeményezéséről
szóló előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.
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Határozat
A Tiszatenyő – Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás alapító okirata
módosításának kezdeményezéséről
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert a Tiszatenyő –
Kengyel
Közös
Szennyvízkezelő
Társulás
alapító
okirata
felülvizsgálatának kezdeményezésére, hivatkozva a saját forrás
megosztásra, amely Tiszatenyő Község Önkormányzata (33%) és
Kengyel Község Önkormányzata (67%). Legalább ezen arányok
figyelembevételével kerüljön sor a társulási tanácselnöki jogköreinek
meghatározására.
Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Kazinczi István polgármester Tiszatenyő

Mivel több napirend nincs, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést, az
ülést berekeszti.
Kmf.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

