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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 21-én, 12:30 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Nagy Szilárd polgármester valamint, 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit és testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Guttyán Edina, Varga Valéria és Oravecz Mihály testületi tag 
 
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 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Az ülés összehívása telefonon történt. 
 
Nagy Szilárd polgármester javasolja, hogy nyílt ülés keretében az alábbi napirend kerüljön 
megtárgyalásra. 
 

1. Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet részére nyújtandó tagi kölcsön 
 

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
115/2017.(XI.21.) 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 .  
 
Nyílt ülés: 
1. Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet részére nyújtandó tagi kölcsön 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 

 
 

I. NAPIREND: 
Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet részére nyújtandó tagi kölcsön /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  
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Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a Szövetkezetnek jelen pillanatban a varrodából van csak 
bevétele. A KMSzSz elnöke azért kér 2 millió forintot, hogy ki tudja fizetni a dolgozókat, illetve a NAV-
hoz befizesse a hátralékot. A tartozás befizetése után visszakapja az OFA-tól megigényelt összegeteket. 
 
Németh Lajos elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyeli 
Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet részére nyújtandó tagi kölcsönről  szóló előterjesztést megtárgyalta 
és úgy határozott, hogy a Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet részére 2.000.000 forint tagi 
kölcsönt nyújtson a Kengyel Községi Önkormányzat. A szövetkezet a kapott kölcsön összeget kizárólag a 
Nemzeti Adó és Vámhivatal felé felálló köztartozása, valamint a 2017. október hónapra járó, ki nem 
fizetett munkabér fedezetére használhatja fel. Az átutalt, illetve kifizetett összegekről, köteles a 
szövetkezet legkésőbb 2017. november 27-ig bemutatni a vonatkozó dokumentumokat az 
önkormányzatnak. A fenti hitel összeget a szövetkezet köteles 2017. december 31-ig az önkormányzat 
részére visszafizetni.  Amennyiben ezen kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, köteles a teljes 
összeget mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben megfizetni az önkormányzat részére.  
Javasolja a bizottság indítványának elfogadását. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné, Csabainé Bártfai Margit és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester és Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a 
kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság indítványát 
befogadja, majd kéri a javaslat elfogadását, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
116/2017.(XI.21.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

Kengyeli Mezőgazdasági szociális szövetkezet részére nyújtandó tagi kölcsön 
 

Kengyel Községi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Kengyeli Mezőgazdasági szociális szövetkezet részére 2.000.000,- Ft , azaz 
kettőmillió forint tagi kölcsönt nyújt.. A szövetkezet a kapott kölcsön összeget 
kizárólag a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé felálló köztartozása, valamint a 
2017. október hónapra járó, ki nem fizetett munkabér fedezetére használhatja fel. 
Az átutalt, illetve kifizetett összegekről,  köteles a szövetkezet legkésőbb 2017. 
november 27-ig bemutatni a vonatkozó dokumentumokat az önkormányzatnak. 
A fenti hitel összeget a szövetkezet köteles 2017.- december 31.ig az 
önkormányzat részére visszafizetni. Amennyiben ezen kötelezettségének 
határidőn belül nem tesz eleget, köteles a teljes összeget mindenkori jegybanki 
alapkamattal növelt összegben megfizetni az önkormányzat részére. 
  
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
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2. Dr Bartók László helyettes jegyző 
3. Kengyeli Mezőgazdasági szociális szövetkezet 
4. Képviselő –testület tagja 

 
 
 
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 


