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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 5-én, 17:30 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit és Tóth-Varga Valéria testületi 
tagok. 
 

Az ülésre később érkezett Oravecz Mihály képviselő tag 
 
Bejelentéssel van távol: Guttyán Edina testületi tag. 

 
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. (Oravecz Mihály képviselő tag a II. napirend 
megtárgyalásakor érkezett meg.) 
 
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendre tett javaslatot. 

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
1/2017.(I.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A napirendi pontokra tett javaslatról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
 

 
 
 
I. NAPIREND: 
Előterjesztés a folyószámlahitel keret igényléséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy Önkormányzatunk 2016. évben is igényelt folyószámla-hitelt. Ez egy 
biztonsági tartalék, azért gondolta, hogy a folyószámla-hitelt kellene igényelni, mivel ennek a kamata is 
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ugyanannyi, mint a munkabér-hitelnek. Valószínűleg az év első-két hónapjában hozzá is kell nyúlni, 
mivel a közfoglalkoztatott dolgozókra ez idő alatt nem kap az Önkormányzat elegendő támogatást.  

 
 
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.  
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester a  folyószámlahitel keret igényléséről szóló előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
2/2017.(I.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
folyószámla-hitel igénybevételéről 
 
 Kengyel Községi Önkormányzat   2017. január 16. napjától 2016. december 29. napjáig 21 millió Ft  
összegű folyószámla-hitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. 
 
A hitel végső lejárata:  2017. december 29. 
 
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 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 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. OTP Nyrt Szolnok 
2. Nagy Szilárd polgármester 
3. Dr Fekete Nóra jegyző 
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Oravecz Mihály képviselő tag megérkezett, így a Képviselő-testület létszáma 6 fő. 
 

II. NAPIREND: 
Előterjesztés a Kengyel 0114/15 hrsz-ú út fenntartása feladat-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos 
törvényességi felhívás második megtárgyalásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
Képviselő-testület 2016. novemberi ülésén már tárgyalta a Kengyel 0114/15 hrsz-ú út fenntartása feladat-
ellátási kötelezettséggel kapcsolatos törvényességi felhívást. Akkori döntés értelmében a földmérő általi 
kitűzés megtörtént. A panaszos már évek óta vitatja ezt a helyzetet, az E-ON Zrt. által erre a területre 
telepített villanyoszlopok miatt. A helyszínrajzban látszik, hogy hol van a földhivatal által rögzített jogi 
határ és az is ahol belemegy a kitaposott út a szántóba, valamint az is ahol a panaszos elvett az út 
szélességéből, amit beművelt. A panaszos a fasort ki akarja vágatni, de nem kell mivel a rajzon is látszik, 
hogy az a jogi határvonalon van, csak egy cserjét kell kivágni és az út mélyen fekvő területeit fel kell 
tölteni. A  0114/15 hrsz-ú út jogi határvonalát helyre kell állítani, ez érinti a 0114/18 hrsz-ú szántó 
mentén lévő beművelést is. Önkormányzatunk 0114/15 és a 0114/12 út kereszteződését szintén a jogi 
határvonal szerint helyreállítja. Úgy gondolja, hogy az említett műveletekkel az Önkormányzat az 
útfenntartási kötelezettségeinek eleget tesz.  Az út határvonala jelenleg ki van tűzve.  
 
 
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
Kengyel 0114/15 hrsz-ú út fenntartása feladat-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos törvényességi felhívás 
második megtárgyalásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek.  
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné, Oravecz Mihály és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás 
Oravecz Mihály képviselő tag elmondja, hogy eddig a mélyedéses területeket a gazdák gréderezték meg 
maguknak. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
3/2017.(I.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  

Kengyel 0114/15 hrsz-ú út fenntartása feladat-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos törvényességi 
felhívás második megtárgyalása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
által a Kengyel 0114/15 hrsz-ú út fenntartása feladat-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos törvényességi 
felhívást elfogadja. A jogsértő állapot megszüntetése érdekében a  0114/15 hrsz-ú út jogi határvonalát 
helyreállítja, ez érinti a 0114/18 hrsz-ú szántó mentén lévő beművelést is. Az út mélyen fekvő területeit  
feltölti, az út határvonalán belül lévő cserjét kivágja. A 0114/15 és a 0114/12 út kereszteződését szintén a 
jogi határvonal szerint helyreállítja. A továbbiakban mindkét fél tartózkodik a birtoksértéstől. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: 2017. március 31. 
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Erről értesül:  

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal 

 
 
III. NAPIREND: 
Előterjesztés NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. által kezdeményezett adósságrendezési 
eljárásról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy a Szolnoki Törvényszékhez az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. a  Kengyel Községi Önkormányzat ellen adósságrendezései eljárást nyújtott be. A 2016. december 
23-án átvett levélben a Törvényszék felszólította az Önkormányzatot, hogy kézhezvételétől számított 15 
napon belül nyilatkozzon, hogy a hitelező igényét jogosnak tartja-e vagy nem.  
A szerződés megkötésekor sem tartottuk jogosnak a kompenzációs díj fizetését. Akkor abban bízva írtuk 
alá a szerződést, hogy állami támogatás formájában az Önkormányzat megkapja a díjkompenzáció 
kifizetéséhez szükséges pénzeszközt. Erre az akkori államtitkári levél is biztatást adott. Erre az állami 
támogatásra pályáztunk is, de elutasításra került Nem mindig tudtuk kifizetni a szolgáltatónak a 
kompenzációs díjat, mivel Önkormányzatunk sajnos forrás hiányos. 2016. március 31-ig felhalmozódott 
34.000.000 forint a tartozás, kamatokkal együtt. Ekkor létre jött egy megállapodás, melyben volt egy 
olyan pont, hogy önkormányzatunk a kompenzációs díjat a rendkívüli önkormányzati támogatásokból 
tudja kifizetni, de erre nem kaptunk a Belügyminisztériumtól forrást. Az adósságrendezési eljárásban a 
szolgáltató 2016. január 1-től szeptember 07-ig követeli a kompenzációs díjat, 60 napig visszamenőleg 
követelheti a  lejárt tartozást. A mai napig nincs megszüntetve a szerződés. A novemberi ülésen a 
Képviselő-testület, úgy döntött, hogy a   2013. június 28-án aláírt Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátása Kengyel község területén tárgyában kötött szerződést fel kívánja mondani. Az Önkormányzat 
által megbízott jogi képviselő, Dr. Rékási Róbert ügyvéd úr nem készítette el a megszüntető 
dokumentumokat.  
Dr. Vincze Gyula ügyvéd úr segít az ellenkérelem elkészítésében. Ez a kérelem tartalmazza, hogy 
jogellenesnek tartja az Önkormányzat a kompenzációs díjat, mivel Önkormányzatunk a szerződés 
aláírásakor feltételhez kötötte a kompenzációs díj kifizetését, illetve az NHSZ nem kérhet kompenzációs 
díjat csak akkor, ha az önkormányzat valamilyen kedvezményt, illetve plusz szolgáltatást ad a lakosoknak 
a helyi rendeletben. A településen pedig csak alapszolgáltatást hajt végre az NHSZ, plusz szolgáltatást 
nem nyújt a helyieknek. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, ha a Szolnoki Törvényszék jóváhagyja az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. keresetét, akkor elindítja az adósságrendezési eljárást az Önkormányzat 
ellen, ami azt jelenti, hogy ki fogják jelölni az adósságrendezőt, utána az önkormányzati költségvetésből 
semmilyen kiadás nem fizethető ki csak az adósságrendező aláírásával. Válságköltségvetést kell készíteni 
az Önkormányzatnak, amiben biztosítania kell azt, hogy mit és hogyan fogja kigazdálkodni ezt az 
összeget. Nagyon komolyan vissza kell fogni a kiadásokat. 
 
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az 
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. által kezdeményezett adósságrendezési eljárásról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.  
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály, Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, 
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
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Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
4/2017.(I.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. által kezdeményezett adósságrendezési eljárásra 
nyilatkozat a Szolnoki Törvényszék felé 
 

Kengyel Községi Önkormányzat az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. kérelmében beadott indokokat nem ismeri el, mivel évek óta vitatja a két  fél 
által megkötött szerződés hivatkozott IV. 4. pontját. Az e pontban hivatkozott  
Vidékfejlesztési Minisztérium által jelzett forrás az önkormányzat szárára nem 
nyílt meg, a beadott pályázat elutasításra került. 
Az önkormányzat  felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglalt 
nyilatkozatot tegye meg a  Szolnoki Törvényszék felé . 
 
Erről értesül: 

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

 

 

 
 
 
 
IV. NAPIREND: 
Előterjesztés a 2017. évi magas hozzáadott értékű közfoglalkoztatási programokban való 
részvételről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy tavaly évben már pályáztunk, de elutasításra került. A pályázat 100%-os 
támogatottságú, a benyújtási határidő 2017. január 15. A két csirkeólban 1 évben 6 rotáció van, 10.000 
darab napos csibe 6 hetes koráig nevelkedne és a Tiszatenyőn megépülő vágópontnál dolgoznák fel. A 
programban 15 főt foglalkoztatnának. Ha ez a program nyerne és elindulna, akkor két év után szociális 
szövetkezeten keresztül lehetne működtetni. A pályázat pozitív elbírálása esetén is vissza lehet lépni. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy pozitív elbírálás esetén Önkormányzatunk kap egy 
támogatási szerződés-tervezetet és akkor a Képviselő-testület újra tárgyalhatja ennek a programnak az 
elindítását. 
 
Németh Lajos bizottsági elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
2017. évi magas hozzáadott értékű közfoglalkoztatási programokban való részvételről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.  
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Tóth-Varga Valéria, Oravecz Mihály és Kozák Ferencné képviselő tagok. 
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A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, 
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
 
Hozzászólás: 
Oravecz Mihály képviselő tag elmondja, hogy óriási kockázatot lát ebben a pályázatban. Véleménye 
szerint ez egy óriási beruházás. A Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet struktúráját sem látja át rendesen. 
Egy életképes jól felkészült csapattal a fóliától kezdve bármilyen programot lehetne működtetni a maga 
rendszerében. 
 
Kozák Ferencné képviselő tag véleménye szerint a csirketartás nagyon kényes, nagyon kockázatos dolog. 
Kéri, hogy sikeres pályázat esetén a Képviselő-testület térjen vissza rá. 
 
 
Nagy Szilárd polgármester előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő és 1 nemleges szavazattal az alábbi 
határozatot hozta. 
 
5/2017.(I.05.) Kt.  
Határozat  
 
2017. évi magas hozzáadott értékű közfoglalkoztatási programban való részvételről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által 
meghirdetett közfoglalkoztatási programokban rész kíván venni, ezért pályázatot 
(kérelmet) nyújt be az alábbi programok magas hozzáadott értékű mintaprogram 
indítására   programban:  15 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására: 
 
A képviselő testület  pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen szükséges 
közbeszerzési eljárások megindítását. 
 
Határidő: 2017. január 15. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály 

 
 
 
 
 
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést az  ülést 
berekeszti.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd         Dr. Fekete Nóra 
polgármester                jegyző 


