KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. január 5-i ülésére
Folyószámlahitel keret igénylésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat likviditási helyzetének javítása, a bérek, szociális kiadások, a közüzemi,
étkeztetési
számlák időbeni kifizetése érdekében javasoljuk folyószámlahitel keret
megállapítását kérni az számlavezető OTP Nyrt-től 2017. január hó 16-tól - 2017. december
29-ig 21 millió forint összegben. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a hitelkeretet fel
is használja az önkormányzat!
A hitelkeret fedezete az önkormányzati helyi adók és a gépjárműadó önkormányzatnál
maradó részének a 45%-a.
Várható helyi adó bevételek:
 Iparűzési adó
: 25.500.000, Magánszemélyek kommunális adója:
18.750.000, Gépjárműadó:
4.400.000,Összesen:
48.650.000,Az összeg 45 %-a

21.892.500,-

A folyószámlahitel keret engedélyezéséhez az önkormányzatnak az alábbi határozatot meg
meghoznia és benyújtania a hitel kérelemmel együtt.
Kengyel, 2017. január 2.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2017.(_____) 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

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. január 5-i ülésére
a Kengyel 0114/15 hrsz-ú út fenntartása feladat-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos
törvényességi felhívás második megtárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a rendelkezésre álló közérdekű bejelentések,
panaszügyek, hatósági eljárások alapján lefolytatott vizsgálata szerint Kengyel Községi Önkormányzat
nem megfelelően látja el a 0114/5 hrsz-ú út tekintetében a közútfenntartói feladatait.
A vizsgálat szerint: … Kengyel Községi Önkormányzat mint a közút tulajdonosa és kezelője nem teszi
lehetővé a biztonságos forgalmi rend kialakítását, a biztonságos közlekedést és az út megfelelő
üzemeltetését, mivel az akácfák lefűrészelése után az akáctöveket csonkokkal együtt a földben hagyta,
ezzel megakadályozva a biztonságos forgalmi rend kialakítását. A képek alapján az önkormányzat nem
gondoskodott az F2 és F3 villanyoszlopok közötti szakaszon a közútban található fasor kiirtásáról, így
az egyik oldalon a villanyoszlopok, másik oldalon a fasor szűkíti le az utat és teszi járhatatlanná.
Ezzel az állapottal olyan helyzetet teremtett az önkormányzat, hogy a 0114/15 hrsz-ú úton közlekedők
a villanyoszlopokat a 0114/14 hrsz-ú szántó felé kerülik ki a magántulajdonú ingatlanra ráhajtva, így
az arra közlekedők folyamatosan zavarják, birtokában is háborítják a 0114/14 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosát.
A kormányhivatal – tekintettel arra, hogy a fenti, közúttal kapcsolatos probléma a beadványokból
kitűnően is évek óta folyamatosan fennáll – javasolja hosszabb távon a rendezési terv átgondolását,
módosítását, illetve a fennálló probléma megnyugtató orvoslásának érdekében egyes
településrendezési eszközök alkalmazását, vagy esetlegesen a probléma ingatlan vásárlás vagy
ingatlan csere útján történő rendezését.
A villanyoszlopok miatti panasz évek óta húzódik. A panaszos az összes lehetséges fórumot
megkereste villanyoszlopok áthelyezésével kapcsolatban.
Évekkel ezelőtt a fasor után lévő ingatlan területéből az önkormányzat bérelt egy sávot, hogy a
közlekedés megoldható legyen a széles mezőgazdasági gépekkel is, de ez sem jelent a panaszosnak
megoldást.
A Képviselő-testület a novemberi testületi ülésen már tárgyalta a törvényességi felhívást. Akkori
döntés értelmében a földmérő általi kitűzés megtörtént. A földmérő egy állapotrögzítő helyszínrajzot
is készített, amit az előterjesztéshez mellékelek.
A helyszínrajz szerint a taposott út és a jogi határvonal több helyen eltér. A panaszos által vitatott
területen a mezőgazdasági gépek valóban a taposott utat használják, ezzel kárt okozva a panaszos
földjén. A 0114/18 hrsz-ú szántó vonalában viszont jelentős sáv az útból került beművelésre.
A javaslatom a helyzet megoldására: a törvénysértő állapot megszüntetése végett a kitűzésnek és a
helyszínrajznak megfelelően az út teljes helyreállítását el kell végezni, és a panaszosnak és az
Önkormányzatnak a továbbiakban tartózkodni kell a birtoksértéstől.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Kengyel, 2017. január 2.

Nagy Szilárd
polgármester

______/2017.(____) 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.

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

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. január 5-i ülésére
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft . által kezdeményezett adósságrendezési
eljárásról
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. december 23-án értesítést kaptunk a Szolnoki Törvényszéktől, arra vonatkozóan, hogy a
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kengyel Községi Önkormányzat ellen
adósságrendezései eljárás megindítását kezdeményezte.
A polgármester az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a bíróságnak
nyilatkozni arról, hogy a kérelemben foglaltak fennállását a helyi önkormányzat elismeri-e.
Az önkormányzat előtt nem ismeretlen a NHSZ-szel kialakult helyzet, mivel az elmúlt évben
többször is napirendre került a 2013. évben megkötött szerződés.
Kengyel,2017. január 4.
Nagy Szilárd
polgármester

______/2017.(_____) 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

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. január 5-i ülésére
A 2017. évi magas hozzáadott értékű közfoglalkoztatási programokban való részvétel
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. évben
nem volt kötelező határozatban
az önkormányzatnak elfogadni a
közfoglalkoztatási benyújtott pályázatokat, de ez 2017. évben már az.
2016-ban benyújtásra került : „állattartás- Boiler csirke-tenyésztés címen egy magas
hozzáadott értéket képviselő program, amely akkor elutasításra került.
2017. január 15-ig van lehetőség arra, hogy újból megpróbálja az önkormány a programot
benyújtani, vagy esetlegesen más magas hozzáadott értékű programot megpályázni.
A benyújtott programban: 2 darab csirke tartó ól vásárlása, annak felújítása, és a
tartástechnológia kialakítása és a működési költségek szerepeltek, 15 fő alkalmazotti
létszámmal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Kengyel, 2017. január 4.

Nagy Szilárd
polgármester
_____/2017.(_____.) Kt
H a t á r o z a t:
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

