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Fesztivál

megrendezésének

Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-én, 11,00 órakor megtartott
rendkívüli NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Kozák Ferencné alpolgármester, valamint
Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit, Guttyán Edina és Oravecz Mihály testületi tagok.

Bejelentéssel van távol: Nagy Szilárd polgármester
Tóth-Varga Valéria testületi tagok
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője
Kozák Ferencné alpolgármester asszony üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok
közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Nagy
Szilárd polgármester úr a Büszke Vidék Fesztivál pénzügyi dolgait intézi, ezért nem tud a mai ülésen részt venni.
Kozák Ferencné alpolgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján.
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot hozta.
87/2016.(VIII.31.) Kt.
Határozat
A napirendi pontra tett javaslatról
Kengyel Községi
elfogadja.

Önkormányzat
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I. NAPIREND:
Előterjesztés a 2016. évi Büszke - Vidék Fesztivál megrendezéséről /írásban/
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kozák Ferencné alpolgármester asszony elmondja, hogy Nagy Szilárd polgármester úr a 2016. szeptember 9-11
között megrendezésre kerülendő IV. Büszke Vidék Fesztivál pénzügyi dolgait intézi. Mivel polgármester úr nem
tud részt venni a mai ülésen, ezért javasolja a napirend elnapolását. A Képviselő-testületnek döntenie kell a
napirenddel kapcsolatban legkésőbb 2016. szeptember 2-ig.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy jelen állás szerint az Önkormányzatunknak nincs kötelezettsége,
mivel hivatalos szerződésünk nincs. Igaz a tűzijáték megrendeléséről van szerződés, de az addig nem érvényes még
mint pénzügyi ellenjegyző Ő azt nem írja alá. Írásos megrendelés százezer forint fölött kötelező és az az írásos
megrendelés vagy szerződés akkor érvényes, ha a pénzügyi ellenjegyző által alá van írva. Nem hajlandó sem
aláírni, sem egyetlen költséget sem kifizetni, addig amíg nem születik önkormányzati döntés a falunapról. Nem
köteles engedélyt adni a kifizetésre. Nem vállalja fel a következményeket az önkormányzat döntése nélkül, nem
szeretné, ha az Önkormányzatnál adósságrendezésre kerülne sor.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

2

Ezután Kozák Ferencné alpolgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi Büszke Vidék Fesztivál
megrendezésről szóló előterjesztést napolják el, melyet szavazásra bocsát.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot hozta.
88/2016.(VIII.31.) Kt.
Határozat
A 2016. évi Büszke Vidék Fesztivál megrendezésének elnapolásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Büszke Vidék Fesztivál megrendezéséről szóló
előterjesztést e l n a p o l j a .
Felelős: Kozák Ferencné alpolgármester
Határidő: 2016.szeptember 2.
Napirenden kívüli hozzászólás:
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a napokban olyan eset történt, hogy a településen üzemelő
benzinkútról Önkormányzatunk kapott egy számlát a számára ismeretlen rendszámú autóra, 569.000 forint értékű
gázolajat vittek el. Nem első eset, hogy az Önkormányzat számlájára tankoltak, ezért úgy gondolja, hogy az
Önkormányzatnak kötelessége lenne ismeretlen tettes ellen feljelentést tenni a rendőrségen. Ezt így nem lehet
tovább vinni. Az önkormányzatunknak keletkezett egy olyan kötelezettsége, amiről semmit sem tudunk. A
Képviselő-testület teheti meg a feljelentést. A benzinkúttal úgy van megkötve a szerződés, hogy le vannak adva a
rendszámok és a számlát rendszám alapján osztják meg.
Németh Lajos képviselő úgy tudja, hogy tavaly a focistáknak volt olyan problémája, hogy nem volt kifizetve az
útiköltség számlái.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy nem volt sem a Labdarúgó Sportegyesületnek sem
az
Önkormányzatnak semmilyen kötelezettsége senkivel szemben. Nem kötöttünk semmiféle szerződést. Ha ez az
eset tényleg az, akkor kötelezettséget vállalt fel valaki az Önkormányzat kontójára és annak a személynek kell
vállalnia a felelősséget is. Nagyon sajnálja, hogy polgármester úr nincs jelen. Ennek határt kell szabni. Legjobb
megoldásnak látta a kártyás tankolást (ahogy jelenleg is történik). Ez nem első eset, ilyen feltételek mellett nem
tudja vállalja a felelősséget az önkormányzat gazdálkodásáért.
Guttyán Edina képviselő tag elmondja, hogy ezt az érintett rendszámú gépjármű tulajdonosának ki kell fizetnie. Ez
a kötelezettség a Képviselő-testület tudta nélkül történt.
Kozák Ferencné alpolgármester kéri, hogy ezzel a témával kapcsolatban várjuk meg polgármester urat.
Oravecz Mihály Képviselő tag véleménye szerint az előbb elhangzottak után inkább ne rendezzünk falunapot.
Szerinte a Boney-M akkor is el tudna jönni a településünkre, ha a falu megengedheti magának. Inkább viseljük el a
falu haragját mint, hogy ennek a felelőségét felvállaljuk. Ezért a Képviselő-testület sem vállalja a felelősséget.
Mivel több napirend nem hangzott el, Kozák Ferencné alpolgármester megköszöni a megjelenést az
berekeszti.
K.m.f.

Kozák Ferencné
alpolgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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