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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 04. napján, 13:15 órakor megtartott 
rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Oravecz Mihály és Varga Márta testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:, Csabainé Bártfai Margit és Guttyán Edina testületi tagok 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 

 
Jegyzőkönyvvezető 
 Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 5 fő 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A rendkívüli Képviselő-testület ülésének összehívása a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 8/2017.(VIII.01.) számú önkormányzati rendelet 11.§ (8) bekezdése alapján telefonon történt. 

 

Nagy Szilárd polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére: 
Nyílt ülés 

1. Adósságrendezési bizottság egy önkormányzati képviselő tagjának megválasztásáról 

 

A napirendre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot hozta. 
 
 
99/2019.(X.04.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontra tett javaslatról 
 

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

N y í l t  ü l é s :  
Adósságrendezési bizottság egy önkormányzati képviselő tagjának megválasztásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

 

I. NAPIREND: 
Adósságrendezési bizottság egy önkormányzati képviselő tagjának megválasztásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
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Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a mai napon az 
Adósságrendezési Bizottságot létre kell hozni. A bizottság megjelölt tagjai a pénzügyi gondnok, a polgármester, a 
jegyző, a pénzügyi bizottság elnöke, ezenkívül a testület tagjai közül egy főt lehet delegálni. Az Adósságrendezési 
Bizottság további tagjának Oravecz Mihály képviselő urat javasolják. 
 
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a kijelölt pénzügyi gondnok tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az 
adósságrendezés nem érinti a kötelező önkormányzati feladatokat, uniós pályázatokat, munkabéreket, valamint a 
járulékokat. Az Önkormányzat önállóan vállalt feladatait érinti. 

 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdések és hozzászólások: 
 
Németh Lajos képviselő tag kérdése: Milyen feladatai lesznek a bizottságnak? Érinti-e az adósságrendezés az Idősek 
Otthonát? 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Az Adósságrendezési Bizottságnak lesznek ülései, a pénzügyi gondnok 
vezetésével, mivel ő az elnök és az adósságrendezéssel kapcsolatos dolgokat készítik el. A szociális feladat az 
Önkormányzaté, szociális normatívát, állami normatívát kap az Idősek Otthonához is. Az Önkormányzat önálló 
feladata a mezőőri szolgálat, de ez sem teljesen az, mivel állami támogatást is kapunk hozzá, illetve a gazdák fizetik 
a mezőőri járulékot. A minimálbér emelkedése miatt is kapunk a két mezőőr béréhez állami támogatást, tehát itt sem 
egyértelmű, hogy az teljesen önkormányzati pénzből működő feladat. Ha minden rendben megy az 
adósságrendezési eljárás kb. 180 nap. de maximum 240 nap. 
 
Németh Lajos képviselő tag kérdése: A Kúria döntése meg van? 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Még nem. A részletfizetésre van meg a Kúria a döntése, az alap kérdésben 
nincs még ítélet. Úgy gondolja, hogy a kialakult helyzetből a dolgozók, illetve a lakosság nem vesz észre semmit. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag hozzászólása: „Két nagyon kulturált, szimpatikus és segítő ember volt kint 
személyesen tárgyalni, Ők rajtuk nem fog múlni, hogy itt gördülékenyen menjen bármi.” 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: A pénzügyi gondnok elmondta, hogy ami az Önkormányzat működéshez 
szükséges mindent engedélyezni fognak. 
 
Varga Márta képviselő tag kérdése: Őket ki fizeti? 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: A pénzügyi gondnokot a magyar állam fizeti, az Önkormányzatnak csak a 
kiszállást kell fizetnie. Nem  bánná, ha az első időszakban hetente jönne. 
 
Nagy Szilárd polgármester: A Varga és Társa Válságkezelő és Tanácsadó Kft. például Esztergomban és 
Tiszafüreden is végzett adósságrendezést, ahol jóval nagyobb volt a probléma, mint Kengyelen. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Az Önkormányzat számláján van egyenleg és követelés is. Az adósságrendezési 
eljárás elkezdődött, amit végig kell vinni. 
 
Oravecz Mihály bizottsági tag hozzászólása: „Nem biztos, hogy ez nagy hátrány most, tehát ha belegondoltok, most 
valaki ezt elindította, ebben volt azért kőkemény tudatosság bárki legyen az, itt akkor legalább félév múlva 
realizálódik a valós helyzetünk, legyen az új vezetés vagy a régi közül bárki is maradjon, én azt gondolom fel lehet 
fogni egyfajta biztonsági háttér támogatásnak inkább. Nem gondolom, hogy ezt most túl kellene drámázni.” 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést azzal a javaslattal szavazásra bocsátja, hogy a Képviselő-testület az 
adósságrendezési bizottság egy önkormányzati képviselő tagjának Oravecz Mihály képviselő urat válassza meg. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 
határozatot. 
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100/2019.(X.04.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Adósságrendezési bizottság egy önkormányzati képviselő tagjának megválasztásáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 
szóló 1996. évi XXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a megalakuló adósságrendezési bizottságba 
Oravecz Mihály képviselőt választja meg, ezáltal az Adósságrendezési Bizottság megalakult, melynek 
tagjai: 
 
Elnök: Szathmáry Tibor Tamás pénzügyi gondnok 
Tagok:  Nagy Szilárd polgármester 
 Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 Németh Lajos a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 Oravecz Mihály Képviselő-testületi tag 
 
. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Szathmáry Tibor Tamás pénzügyi gondnok 
4. Németh Lajos a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke 
5. Oravecz Mihály Képviselő-testületi tag 
6. Irattár 

 

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

K.m.f. 

Nagy Szilárd         Dr. Bartók László 
polgármester         helyettesítő jegyző 


