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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 12-én, 16:00 
órakor megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Tóth-Varga Valéria és Oravecz Mihály 
testületi tagok. 

 
Bejelentéssel van távol: Guttyán Edina és Csabainé Bártfai Margit képviselő 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 megválasztott 
testületi tagok közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a 3. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-
testület. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint a 3. napirendi pont zárt 
üléssé nyilvánítását egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 
79/2016.(VII.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett 
javaslatot e l f o g a d j a .  
A 3.  napirendi pontot 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 folyószámlahitel keret igénylésére /írásban/ 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 

2. Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való 
részvételre  /írásban/ 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
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Zárt ülés 
3. Előterjesztés az "Óvodai és általános iskolai közétkeztetési szolgáltatás nyújtása 

vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
 
I. NAPIREND: 
Előterjesztés a folyószámlahitel keret igénylésére /írásban 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  

Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a folyószámlahitel keret igényléséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő- testületnek.  
 

Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. 
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztést, melyet szavazásra 
bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 
80/2016.(VII.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Folyószámla-hitel igénybevételéről 

 

 Kengyel Községi Önkormányzat 2016. szeptember 30. napjáig 20.000.000.-Ft, 
2016. október 1. napjától 2016. december 30. napjáig 10.000.000.-Ft  összegű 
folyószámla-hitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák 
kezelésére. 

A hitel végső lejárata:  2016. december 30. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos 
költségeit a hitel 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 a 
fizetési számlát és 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 hitel futamideje alatt amennyiben a Kengyel Községi Önkormányzat   
fizetési számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján 



4 
 

esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a 
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés 
fennállása alatt és a hitel 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 Kengyel Községi Önkormányzat   
fizetési számlájára átvezesse. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. 2016. szeptember 
30. napjáig 20.000.000.-Ft, 2016. október 1. napjától 2016. december 30. napjáig 
10.000.000.-Ft folyószámla-hitelt tart a Kengyel Községi Önkormányzat   
rendelkezésére, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy 2016. október 1. napján a 
hitel csökkentéséhez szükséges fedezet a Kengyel Községi Önkormányzat fizetési 
számláján rendelkezésre álljon. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, 
hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitel 
szerződést, valamint annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel a  Kengyel Községi 
Önkormányzat képviseletében aláírja. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr Fekete Nóra jegyző 
3. OTP Nyrt Szolnok 
4. Képviselő testület tagjai 
 

II. NAPIREND: 
Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételre  
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  

Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló 
előterjesztést megtárgyalta. A Képviselő- testületnek javasolja, hogy a két program 
megvalósításához  

1. „C” típusura: a Kengyel, Kossuth út 98. sz ingatlanát  (408/2 hrsz) valamint, 
2. „A” típusura: Kengyel- Bagimajor játszóterét (1504 hrsz) jelölje ki. 

 
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály, Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető és Nagy Szilárd polgármester adott 
választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
indítványát befogadja.  Majd javasolja az előterjesztés elfogadását a javaslatokkal együtt, 
melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az 
alábbi határozatot hozta. 
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81/2016.(VII.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Jelentkezés a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételre. 

 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelentkezik a Nemzeti 
Szabadidős- Egészség Sportpark Programban. 
A programba 2 sportpark kialakítására pályázik. 
A program megvalósításához: 

C típusura  a Kengyel, Kossuth út 98. sz ingatlanát  ( hrsz: 408/2) jelöli ki. 

A típusura: a Kengyel- Bagimajor játszótért ( hrsz: 1504) jelöli ki. 

Az önkormányzat sajáterőt a megvalósításhoz nem biztosít. 
A pályázat elkészítésével megbízza: Nagy Szilárd polgármestert 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. 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        Dr. Fekete Nóra 
polgármester               jegyző 


