
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Kengyel  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- 
             én megtartott soron kívüli  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,  Dr. Kotró László, Kovács Gyula, Kozák 
Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta  képviselők 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
                       Szabó István az önkormányzat jegyzője 
 
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi 
tag közül mindenki   jelen van /100 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Elmondja, hogy a telefonon történt soron kívüli testületi ülés összehívására azért volt 
szükség, mivel az Önkormányzat 2008.-ban igényelt 40 millió Ft- összegű hitelkeret 
lejáratának határideje 2009. november 29, melyről  időben dönteni kell. 
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére: 
  1./ Folyószámla hitel igénybevétele /írásban/,  
  2./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetés  módosítása /írásban/ 
melyet a  Képviselő-testület vita nélkül  egyhangúlag elfogadott. 
 
 
I. NAPIREND: 
A folyószámla hitel felvételére vonatkozó írásbeli  előterjesztéshez az alábbi szóbeli 
kiegészítés  hangzott el: 
 
Németh Lajos 
Elmondja, hogy a Képviselő-testület Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol.  
 
Ezután Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, 
véleményüket mondják el.  
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Hozzászólás: 
Németh Lajos:  
Támogatja a folyószámla hitel felvételét, mivel az önkormányzatnak továbbra is 
zökkenőmentesen  működnie kell, melyhez ez a  lehetőség látszik biztonságosnak.  
 
 
Czédly Gyula  polgármester a napirendet összefoglalva elmondja, annak veszélye 
nem fenyegeti az önkormányzatot, hogy ne tudná a felvállalt hitelt kifizetni. Mivel ez a 
lehetőség a biztonságos működés egyik feltétele, javasolja a testületnek az 
előterjesztés elfogadását.   



 
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
64/2009./XI.09./ számú önk.   H a t á r o z a t  
 
folyószámla hitel igénybevételéről.  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló többször módosított 9/1999./V.04./ 
számú önkormányzati rendelet 32. §. /3/ bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva -   
40 millió Ft összegű folyószámla hitel felvételét határozta el a 
közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos 
működtetéséhez.  
 
A hitel visszafizetésének határideje:  2010. november 26. 
 
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 Czédly Gyula  polgármestert, és 
Szabó István jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a 
hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 
  
Határidő:  2009. november 16. 
Felelős:    Czédly Gyula polgármester  
 
 
 

II. NAPIREND: 
A 2009. évi költségvetés módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztéshez az alábbi 
szóbeli kiegészítés hangzott el.  
 
Németh Lajos 
Elmondja, hogy a Képviselő-testület Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol.  
 
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  



 
Czédly Gyula polgármester szavazásra bocsátja a 2009. évi költségvetés 
kiegészítésére, módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület 11 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a következők szerint: 
 
 

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

11/2009.(XI.10.) 
Önkormányzati rendelete 

 
A 8/2009.(VI.29.), a 7/2009.(V.25.) rendeletekkel módosított 1/2009. (III.02.) 
önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2009. évi költségvetésére – 

kiegészítésére, módosítására 
1.§. 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009. (III.02.) önkormányzati 
rendelet  1. §. /1/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 
 

b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
     2009. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 1.581 e Ft-tal 
     megemeli 
 
Bevételen belül: 
Központosított támogatás előirányzatát     1.581 e Ft-tal 
Magánszemélyek kommunális adója előirányzatát     423 e Ft-tal 
A működési célú hitelfelvétel előirányzatát   4.210 e Ft-tal 
megemeli 
 
Normatív állami támogatás előirányzatát       269 e Ft-tal 
SZJA kiegészítés  előirányzatát     4.364 e Ft-tal 
lecsökkenti 
 

2. §.  
 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009. (III.02.) önkormányzati 
rendelet  1. §. /2/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 

 
b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
     személyi juttatások  előirányzatát    1.218 e Ft-tal 
     megemeli 

 
3. §.  

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009. (III.02.) önkormányzati 
rendelet  1. §. /3/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 

 
b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
     munkaadókat terhelő járulékok   előirányzatát    263 e Ft-tal 
     megemeli 



 Ezen belül: 
a./ Társadalombiztosítási járulék előirányzatát     238 e Ft-tal 
b./ Munkaadói járulék előirányzatát        25 e Ft-tal 
     megemeli 

4. §.  
 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009. (III.02.) önkormányzati 
rendelet  1. §. /4/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki: 

 
c./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
     dologi kiadások    előirányzatát        40  e Ft-tal 
     megemeli 

5. §.  
 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009. (III.02.) önkormányzati 
rendelet  1. §. /6/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 

 
b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
     pénzeszköz átadás, egyéb támogatás    előirányzatát     60  e Ft-tal 
     megemeli 

 
Ezen belül: 
a./ Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 
      előirányzatát        60 e Ft-tal 
     megemeli 

6. §.  
 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009. (III.02.) önkormányzati 
rendelet  1. §. /11/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 

 
b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az  
     Igazgatási tevékenység működési kiadás  előirányzatát    233  e Ft-tal 
     megemeli 

 
Ezen belül: 
a./ Személyi  juttatások előirányzatát      176 e Ft-tal 
b./ Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát         57 e Ft-tal 
     megemeli 
 

7. §.  
 

Ez az önkormányzati rendelet  kihirdetése napján 2009. november 10-én  lép 
hatályba. 
 
Kengyel, 2009. november 09. 
 
 
 
/: Czédly Gyula :/               /: Szabó István :/ 
    polgármester                    jegyző 



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

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
/:  Czédly Gyula  :/                                                                         /:  Szabó István :/ 
    polgármester                                                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
 


