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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2016. február 25-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez

13/2016.(II.25.) Kt. Hat.

A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé
nyilvánításáról

14/2016.(II.25.) Kt. Hat.

Munkabérhitel igénybevételéről

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25-én, 11,00 órakor
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Tóth-Varga
Valéria és Guttyán Edina testületi tagok.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal
megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a kiegészítéssel,
hogy a 2., 3., 4., 5. és a 6. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint a 2., 3., 4., 5. és a 6. napirendi pontok
zárt üléssé nyilvánítását egyhangúlag elfogadta.

A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
13/2016.(II.25.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
A 2., 3., 4., 5. és a 6. napirendi pontokat a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
12.§ (4) a.) pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja.
N A P I R E N D E K:
Nyílt ülés
1. Előterjesztés a munkabérhitel igénybevételéről /írásban/
Zárt ülés
2. Előterjesztés a Kengyel településen a termálkút energiájára épülő fóliasátras és szabadföldi
zöldségtermesztés Kistérségi startmunka mintaprogram irányításáról szóló szerződés
megkötéséről /írásban/
3. Előterjesztés a TOP-4.1.1-3-15 , a helyi gazdaságfejlesztés
megalapozó tanulmányának elkészítéséről /írásban/
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című pályázat projekt

4. Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 , a szociális alapszolgáltatások fejlesztése
projekt megalapozó tanulmányának elkészítéséről /írásban/

című pályázat

5. Előterjesztés a Kengyel, József Attila út 56. szám alatti szociális bérlakás bérlő- kijelöléséről
/írásban/
6. Előterjesztés a „Cseberér tanyák villamosítása”című projekt tervezési és kivitelezési
munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás kiírására /írásban/

I. NAPIREND:
Előterjesztés a munkabérhitel igénybevételéről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli
kiegészítés nem hangzott el.
Kérdést tett fel: Guttyán Edina képviselő tag.
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a munkabérhitel igénybevételéről
előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.

szóló

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.

14/2016.(II.25.) Kt.
Határozat
Munkabérhitel igénybevételéről
Kengyel Községi Önkormányzat alkalmanként maximum 10 millió Ft összegű munkabérhitel
igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében.
A hitel végső lejárata: 2016. december 31.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kölcsön rendelkezésre tartási idején belül az OTP Bank
Nyrt. azzal a feltétellel biztosítja az újabb kölcsön folyósítását, ha az előzőleg folyósított kölcsön – a
visszafizetésre rendelkezésre álló 30 napon belül – maradéktalanul kiegyenlítésre került.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön kamatát és járulékos költségeit a kölcsön
teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő
valamennyi fizetési számlájára (beleértve az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki,
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
A Képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a kölcsön
futamideje alatt amennyiben a Kengyel Községi Önkormányzat fizetési számláján az Önkormányzati
munkabérhitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll
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rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a munkabérhitel szerződés fennállása
alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról,
illetve a helyi adók és a gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás
fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként/havonta igénybe vehető kölcsön összegét a
tárgyévi személyi juttatások tervezett éves összegének egy havi mértéke, továbbá a várható következő
havi, a Kengyel Községi Önkormányzatot a költségvetési törvény alapján nettó finanszírozásban
megillető támogatás összege korlátozza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és az Önkormányzati munkabérhitel szerződést, valamint annak mellékleteit az OTP
Bank Nyrt.-vel a Kengyel Községi Önkormányzat képviseletében aláírja.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

OTP Nyrt Szolnok
Nagy Szilárd polgármester
Dr Fekete Nóra jegyző
Irattár

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

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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