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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

2019. november 12-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

 

 

111/2019.(XI.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé 
nyilvánításáról 
 

112/2019.(XI.12.) Kt. Hat. a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint 
az Egészségügyi Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság 
elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 

12/2019.(XI.13.) Önk. rend. Kengyel Község Önkormányzatának 2019. évi 
válságköltségvetéséről 

113/2019.(XI.12.) Kt. Hat. Az NHSZ Szolnok Kft. és az Önkormányzat közötti egyezség 
egyeztetésének megkezdéséről 

114/2019.(XI.12.) Kt. Hat. Dr. Fekete Nóra hitelezői igényével kapcsolatos egyeztetés 
kezdeményezéséről 

115/2019.(XI.12.) Kt. Hat. Az Önkormányzati követelések behajtásáról 

116/2019.(XI.12.) Kt. Hat. Dr. Vincze Gyula ügyvéd megbízási szerződésének 
megszüntetéséről 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 12. napján, 16:00 
órakor megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Németh Lajos alpolgármester valamint 

Árvai János, Kaszonyi Mónika, Oravecz Mihály, Varga Márta és Tóthné Rácz Zsuzsanna 
testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Nagy Szilárd polgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Dr. Bartók László az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 
Szathmáry Tibor pénzügyi gondnok 
dr. Csontos Ferenc a Varga és Társa Kft. pénzügyi gondnok jogtanácsosa 
Nagy Mihályné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Czakóné Molnár Mária Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja 
Bekker Gábor Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja 

 
A lakosság köréből: 5 fő 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Németh Lajos alpolgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi 
tagok közül 6 fő megjelent az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
 
Németh Lajos alpolgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a zárt ülés keretében 1. pontjaként Nagy Szilárd polgármester méltatlansági ügyével 
kapcsolatban, a 2. pontjaként a Dr. Boróczki Mihály ügyvéd megbízási szerződésével kapcsolatos döntést 
tárgyalja a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
111/2019.(XI.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés a.) 
pontjában foglaltak szerint az 1. napirendi pontot zárt üléssé nyilvánítja. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c.) 
pontjában foglaltak szerint az 2. napirendi pontot zárt üléssé nyilvánítja. 
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N A P I R E N D E K: 

Nyílt ülés: 

1. Helyi Választási Bizottság tájékoztatója képviselői mandátummal kapcsolatosan 
 Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke 
 
2. Új képviselő-testületi tag eskütétele 
 Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke 
 
3. A bizottságok összetételének határozat módosítása 
 Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
   Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 
4. Önkormányzat válságköltségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása 
 Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 
5. NHSZ Kft-vel kapcsolatos egyeztetéssel összefüggő döntés 
 Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
   Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 
6. Dr. Fekete Nórával szembeni perrel kapcsolatos egyeztetéssel összefüggő döntés 
 Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 
7. Az adósságrendezéssel összefüggő önkormányzati követeléssekkel kapcsolatos döntés 
 Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
   Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 
8. Ügyvédi megbízással kapcsolatos döntés 
 Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
   Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

 

Zárt ülés: 

1. Nagy Szilárd polgármester méltatlansági ügyéről 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
 

2. Dr. Boróczki Mihály ügyvéd megbízási szerződésével kapcsolatos döntés 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

3. Egyebek 
 

 
I. NAPIREND: 

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója képviselői mandátummal kapcsolatosan /szóban/ 
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke 
 

Nagy Mihályné HVB elnöke köszönti a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, valamint 
minden kedves jelenlevőt. Elmondja, hogy Guttyán Edina megválasztott képviselő 2019. november 4-én 
lemondott a képviselői mandátumáról. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése alapján a megüresedett képviselő helyére a megállapított 
választási eredmény alapján a listán soron következő jelölt lép. A Helyi Választási Bizottság KPH/2084-
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36/2019. számú határozatában foglaltak alapján a listán következő Tóthné Rácz Zsuzsanna 356 
szavazattal. 

A HVB a 2019. november 8-i ülésén a KPH/2084-39/2019. számú határozatával döntött a megüresedett 
hely betöltéséről. 

 

Németh Lajos alpolgármester megköszöni a választási bizottság elnökének tájékoztatást. 
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
II. NAPIREND: 

Új képviselő tag esküje /szóban/ 
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke 

Nagy Mihályné HVB elnök felkéri Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselőt az eskü letételére.  

Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tag Nagy Mihályné a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt az esküt 
letette. 
(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Mihályné a HVB elnöke átadja Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő részére az esküokmányt és a 
megbízólevelet, gratulál és munkájához kitartást és jó egészséget kíván! 
 
Németh Lajos alpolgármester Tóthné Rácz Zsuzsannát köszönti a testület tagjai között és felkéri, hogy 
csatlakozzon munkájukhoz. 
 
III. NAPIREND: 

A bizottságok összetételének határozat módosítása /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
 (a határozat javaslat a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Németh Lajos alpolgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület 2019. október 24-i ülésen 
megválasztotta a Bizottságok tagjait, de mivel Guttyán Edina képviselő tag lemondott, helyére javasolja 
Tóthné Rácz Zsuzsanna képviselő tagot és a 105/2019.(X.24.) Kt. határozat hatályon kívül helyezését. A 
Képviselő-testület Bizottságának összetételét az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

Az Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének Varga Márta képviselő asszonyt, 
tagjainak Tóthné Rácz Zsuzsanna és Kaszonyi Mónika képviselő tagokat, külsős tagként Vágner 
Ferencnét és Kovács Gyulát javasolja. 
 
A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének Oravecz Mihály képviselő urat, 
tagjainak Kaszonyi Mónika és Árvai János képviselő tagokat, külsős tagként Czakóné Molnár Máriát és 
Bekker Gábort javasolja. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság, valamint az Egészségügyi Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról szóló határozati javaslatot. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
112/2019.(XI.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint az Egészségügyi Szociális, 
Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) – (2) bekezdései, valamint az 58. § (1) 
bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével létrehozza a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottságot, valamint az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottságot, melynek 
összetétele a következő: 
  
A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke:  
 Oravecz Mihály  Kengyel, Bajcsy-Zs. út 45/a képviselő 
 
A Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjai:  
 Kaszonyi Mónika Kengyel, Kaffka M. út 6. képviselő 
 Árvai János Kengyel, Tavasz utca 11. képviselő 
 Czakóné Molnár Mária Kengyel, Bartók B. út 5. külső tag 
 Bekker Gábor Kengyel, Petőfi út 17. külső tag 
 
 
Az Egészségügyi Szociális Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke:  
 Varga Márta  Kengyel, Bajcsy-Zs. út 37. képviselő 
 
Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság tagjai: 
 Tóthné Rácz Zsuzsanna Kengyel, Thököly út 111. képviselő 
 Kaszonyi Mónika Kengyel, Kaffka M. út 6. képviselő 
 Vágner Ferencné Kengyel, Tóth Á. út 39. külső tag 
 Kovács Gyula Kengyel, Rákóczi út 12. külső tag 
 
A Képviselő-testület a 105/2019.(X.24.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megválasztott tagjai 
2. Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság megválasztott tagjai 
3. Képviselő-testület tagjai Helyben 
4. Irattár 

 
IV. NAPIREND: 
Önkormányzat válságköltségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést. 
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Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy az Adósságrendezési Bizottság 2019. november 4-
én megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a Kengyel Község Önkormányzatának 2019. évi 
válságköltségvetéséről szóló rendelet-tervezetét, melynek megvitatását javasolja a Képviselő-testületnek  
 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: 
Varga Márta képviselő tag kérdése: A rendelet-tervezet csak a 2019-es évre szól? 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Igen, az adósságrendezési eljárás nem ér végett 2019. december 
31-ig, akkor a 2020. évet válságköltségvetéssel kezdi az Önkormányzat. 

 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester a Kengyel Község Önkormányzatának 2019. évi 
válságköltségvetéséről szóló rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az 
alábbi rendeletet. 

 
Kengyel  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelete 
 

Kengyel Község Önkormányzatának 2019. évi válságköltségvetéséről 
 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a 
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 19. § szerinti 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  
 
I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. A rendelet hatálya 

 
  

1.§. a rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetésében 
szereplő költségvetési szervekre. 
 
2.§. Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a.) önállóan működő  és gazdálkodó szerv: Kengyeli Polgármesteri Hivatal 
b.) önállóan működő költségvetési szerv:   
1. Kengyeli Napsugár Modellóvoda egységes óvoda bölcsőde 
2. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári 
3. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény  

3.§  A 2. §-ban felsorolt költségvetési szervek a címrendben önálló címet alkotnak. 
 
 

 
    

II. FEJEZET 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
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2. A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

     4.§   (1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi  
 
    Költségvetési bevételét  955.638  eFt főösszeggel 
    Részleteiben: 
     

Önkormányzat működési támogatásai 313.574 e Ft 
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről  162.787 e Ft 
Működési bevételek 49.155 e Ft 
Közhatalmi bevételek  58.136 e Ft 
 Működési és Felhalmozási  Átvett 
pénzeszköz 109.987 e Ft 
Felhalmozási bevételek   0 
 Maradvány 249.9646 e Ft 

 
    Költségvetési kiadását    955.638 e Ft főösszeggel 
    Részleteiben: 
     

Személyi  juttatások 342.638 e Ft 

Járulékok, szociális hozzájárulási adó 62.160 e Ft 

Dologi  kiadások 202.211 e Ft  
Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.887 e Ft  
Támogatások 5004 e Ft 
Felhalmozási kiadásai 301.541 e Ft 

 
    Tartalék:     14.616 e Ft 
    Céltartalék       2.920 e Ft 
    Egyenlegét    0  e Ft hiánnyal 
 
    Az intézmények finanszírozási bevételeit: 289.020 e Ft-ban 
    Az önkormányzat finanszírozási kiadásait: 289.020 e Ft-ban 

  állapítja meg  
  
  
(2) A (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú 
műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a 
képviselő-testület.  
(3) A költségvetésbe beépülő intézmények részletes bevételeit, és kiadásait a 3. a-e)   
számú melléklet alapján határozza meg. 
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten    5 . melléklet részletezi. 
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 4. melléklet alapján 
hagyja jóvá. 
 

 
  3. A költségvetés részletezése 
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 5. §  (1) Kengyel Község Önkormányzata 2019. évi hitelállományát és törlesztésének 
alakulását lejárat és eszközök szerint a 9. sz. melléklet részletezi. 

 (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza. 

 (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

 (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. 
melléklet szerint részletezi. 

 (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

 (6) A 2. § (2) bekezdésében megállapított önkormányzati bevételek és kiadások 
megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát 
feladatonként a 1. mellékletek szerint határozza meg. 

 (7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának. 

 
 4. Engedélyezett álláshelyek alakulása 
 
6. §  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2019. évben engedélyezett létszámát  

2019. január 1-jétől:  93 főben állapítja meg: 
1. Kengyeli Polgármesteri  hivatal :  12 fő 
2. Kengyeli Napsugár Modellóvoda: 22,75 fő 
3. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári    3  fő 
4. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény : 19 fő 
5. Önkormányzati alkalmazottak:   11 fő 
6. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata: 25,25 fő.  

 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2019. évben engedélyezett létszámát  
2019. március 1-jétől:  151 főben állapítja meg: 

7. Kengyeli Polgármesteri  hivatal :  12 fő 
8. Kengyeli Napsugár Modellóvoda: 22,75 fő 
9. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári    3  fő 
10. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény : 19 fő 
11. Önkormányzati alkalmazottak:   11 fő 
12. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata: 83,25 fő.  

 
 

5. A személyi kiadásokkal kapcsolatos rendelkezések: 
7.. §  (1) A Képviselő-testület  a  közszolgálati tisztviselők illetmény alapját : 49.840 forintban 

állapítja meg.  
 (2) A intézményi közalkalmazottak részére havi 5.000 forint  összegű vendéglátásra 

felhasználható cafetéria juttatást állapít meg. 
 
 6. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
8. §  (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 
 
 (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  
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 (3) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is 
fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint 
határozza meg: 

  a)  100 e Ft alatt a jegyző és a polgármester engedélyezi 
  b)  100 e Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi. 
 
 (4) A (4) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések 

adósonként számítandók. 
 

  (5)Folyószámla-hitel ( likvid hitel) igénybevételét szükség szerint engedélyezheti  a 
Képviselő-testület,   amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek 
függvényében történhet.   

 
 (6)A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális 

hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: 
a) A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére   

kötelezettség nem vállalható. 
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra 

többletkötelezettség nem vállalható. 
c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés 

nem történhet. 
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett 

pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók. 
e) Települési rendezvények tartására csak az önkormányzat előzetes engedélyével 

kerülhet sor, amelyre a rendezvény  részletes költségvetését is be kell nyújtani. 
f) Önkormányzat nevében kötendő valamennyi szerződés tervezetét a Képviselő-testület 

elé kell terjeszteni. 
g) A polgármester önállóan nem rendelhet munkákat, a beszállítókkal önállóan nem 

tárgyalhat. 
 

 
  7. Az előirányzatok módosítása 
 
9. §  (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.  
 (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben 

módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A 
polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a 
Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 

  
 (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

 (4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós 
kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel. 

 (5) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi 
önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, 
azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.  

 (6) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester 
dönt,mely döntéséről a Képviselő-testületet a következő negyedéves előirányzat 
módosítással -  előterjesztésében- , a költségvetési rendelet egyidejű módosítására tett 
javaslattal tájékoztatja. 
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 (7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosításáról a Képviselő-testület dönt. 

 (8) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül 
finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási 
szerződés alapján változhat. 

 
  
 

 8. A gazdálkodás szabályai 
 
10. §   
 (1) Belső szabályzatban rögzíteni szükséges a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan 

a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi 
szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 

 (2) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezeti. 

 
 9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
 
11. §  (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 

keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért 
az önkormányzat esetében a jegyző felelős. 

 (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján 
gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző 
köteles gondoskodni. 

 
 III. FEJEZET 
 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
 10. Záró rendelkezések 
12. §   (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit    azonban 2019. 

év január 1. napjától kell alkalmazni. 
 (2) A rendelet hatályba lépével egyidejűleg az önkormányzat 1/2019(II.20.) számú 

önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
 
Kengyel, 2019. november 12. 
 
 
 

  
Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 
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Részletes indoklás 
 
 

A 12/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelet  
Az önkormányzat 2019. évi válságköltségvetéséről  

 
1-3 § 

Az önkormányzat költségvetési hatályát szabályozza, költségvetési szervek és címrendek szerint. 
 

4.§ 
A rendelet a   költségvetés főösszegét állapítja meg kiemelt előirányzati jogcímek szerint. 
 

5.§ 
A költségvetés részletezését tartalmazza a rendelet melléklete szerint. 
 
 

6.§ 
Engedélyezett álláshelyek alakulását mutatja be önkormányzat  és intézmények tekintetében 
 

7.§. 
A személyi kiadásokkal kapcsolatos speciális  rendelkezéseket tartalmazza. 
 

8.§. 
A költségvetés végrehajtásának szabályai mondja ki. 
 

9.§ 
Az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
 

10.§ 
A gazdálkodás szabályait tartalmazza. 
 

11.§ 
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza. 
 

12.§ 
Záró rendelkezéseket tartalmazza. 
 
 
Kengyel, 2019. november 12. 
 
 
 
Nagy Szilárd  Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 12/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelet  
 

Az önkormányzat 2019. évi válság költségvetéséről 
 

 
 
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő az 
önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2019 éviköltségvetési rendelet az  
Áht,  az Ávr-ben szabályozottak szerint  Magyarország  2019.  évi  központi költségvetéséről szóló L 
törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével  határozza  meg  a  
bevételi  és  kiadási  előirányzatokat  és a  gazdálkodás  főbb irányvonalait. Társadalmi és gazdasági 
hatása kismértékű. 

 
2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 
3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet-tervezet  minimális adminisztratív teher jelentkezik.  
4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Jogszabályi kötelezettsége az önkormányzat a költségvetési rendelet megalkotása. 
5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi  feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak. 
 

 
Kengyel, 2019. november 12. 
 
 
 

Nagy Szilárd  
polgármester 

 

 
A 12/2019.(XI.13.) Ör. mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
V. NAPIREND: 

NHSZ Kft-vel kapcsolatos egyeztetéssel összefüggő döntés /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
(az Adósságrendezési Bizottság határozat kivonata a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Németh Lajos alpolgármester ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy az Adósságrendezési Bizottság 
a 2019. november 4-én megtartott ülésén úgy határozott, hogy az Önkormányzat kezdje meg az NHSZ 
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 51.798.094 Ft hitelezői igényével 
kapcsolatos egyezség egyeztetését. Az egyeztetés lefolytatásán a Varga és Társa Kft. és Dr. Bartók László 
Kengyel Községi Önkormányzat helyettesítő jegyzője vegyen részt. Az egyeztetésen kérjék a késedelmi 
kamat elengedését. Kéri, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg. 
 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy egyeztetésen szeretné, ha Pozsa Sándorné 
gazdaságvezető is részt venne. A tárgyalás eredményéről beszámolnak a Képviselő-testületnek. 
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Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a fent említetteket elfogadja és az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 51.798.094 Ft hitelezői igényével kapcsolatos 
egyezség egyeztetésen részt vesz. 
 
A Képviselő-testület is támogatja Pozsa Sándorné gazdaságvezető részvételét az egyeztető tárgyaláson. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
 
Kérdést tett fel: 
Varga Márta képviselő tag kérdése: Van esély rá, hogy az NHSZ Kft. elengedi a kamatot? 
 
Szathmáry Tibor pénzügyi gondnok válasza: Nem tudnak erről ítélkezni, mivel nem tudják a másik félnek 
milyen a hozzáállása, de volt már rá példa, hogy sikeresen megegyezett a két fél. 
 
dr. Csontos Ferenc a Varga és Társa Kft. pénzügyi gondnok jogtanácsosa: Ez az egyeztetés azért is 
szükséges, hogy a hitelező is lássa, hogy ha már ilyen követelése áll fenn, hogy ezt a követelést az 
Önkormányzat a jogerős bírósági döntést az adósságrendezési eljárással tekintettel rendezni kívánja. 
Ennek későbbi forrásainak a megteremtései külön út lesz majd, illetve kérdés. De gyakorlatilag bármilyen 
előnyt vagy könnyítést sikerül elérni az Önkormányzatnak az csak is az előnyére válhat. Ez az egyeztetés 
magát az adósságrendezési eljárást nem teszi hosszabbá, így semmilyen negatív hatása nem lehet. 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja az NHSZ Szolnok Kft. és az Önkormányzat 
közötti egyezség egyeztetésének megkezdéséről szóló határozati javaslatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
113/2019.(XI.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Az NHSZ Szolnok Kft. és az Önkormányzat közötti egyezség egyeztetésének megkezdéséről 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Önkormányzat kezdje meg az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 51.798.094 Ft hitelezői igényével kapcsolatos egyezség 
egyeztetését. Az egyeztetés lefolytatásán a Varga és Társa Kft. (5600 Békéscsaba, 
Kastély u. 11.) és Dr. Bartók László Kengyel Községi Önkormányzat helyettesítő 
jegyzője vegyen részt. Az egyeztetésen kérjék a késedelmi kamat elengedését. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 

 

Erről értesül: 
1. Varga és Társa Kft. pénzügyi gondnok (5600 Békéscsaba, Kastély u. 11.) 
2. Képviselő-testület tagjai helyben 
3. Irattár 
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VI. NAPIREND: 

Dr. Fekete Nórával szembeni perrel kapcsolatos egyeztetéssel összefüggő döntés /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 
(az Adósságrendezési Bizottság határozat kivonata a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Németh Lajos alpolgármester ismerteti az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként a Fővárosi Törvényszék 
által hozott részítéletének részletét olvassa fel, mely dr. Fekete Nóra ügyével kapcsolatosan: „ A 
másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság részítéletét akként változtatja meg, hogy az átalánykártérítés 
összegét 4.822.400 Ft-ra mérsékli, a felperest megillető perköltség összegét 750.000 ft.-ra, az alperest 
megillető elsőfokú perköltség összegét 60.000 Ft-ra módosítja, a felperest terhelő elsőfokú illeték 
összegét 72.290 Ft-ban határozza meg, egyebekben az elsőfokú bíróság részítéletét helybenhagyja. 
A másodfokú bíróság az alperes részére részletfizetést engedélyez, mely alapján az alperes 1.000.000 Ft-
os részletekben köteles teljesíteni, az utolsó havi részlet összege 822.400 Ft. A részletek megfizetése a 
jogerős ítélet meghozatalát követő hónaptól, minden hónap 10. napjáig esedékes azzal, hogy bármely 
részlet megfizetésének elmulasztása esetén az egész tartozás esedékessé válik. 
A felek maguk viselik a másodfokú perköltségeiket.” 
Az adósságrendezés keretében ez az összeg nem fizethető ki. Az Adósságrendezési Bizottság a 2019. 
november 4-én megtartott ülésén úgy határozott, hogy az Önkormányzat kezdeményezzen Dr. Fekete 
Nóra részére megítélt 4.822.000 ft összegű, hitelezői igényének ügyével kapcsolatban egyeztetést. Az 
egyeztetés lefolytatásán Varga és Társa Kft. pénzügyi gondnok és Németh Lajos Kengyel Községi 
Önkormányzat alpolgármestere vegyen részt.  
Az egyeztetés során tárják fel, hogy az felperes részére megítélt összeg kifizetése adósságrendezési 
eljárás keretében nem teljesíthető, még részletfizetésben sem, de a Kengyel Községi Önkormányzat 
mindent megtesz, hogy az adósságeljárás keretében, a Rendkívüli Önkormányzati Támogatás igénylése 
után egy összegben teljesítse. Továbbá kérje a késedelmi kamat elengedését. Kéri, hogy a Képviselő-
testület az előterjesztést tárgyalja meg. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja Dr. Fekete Nóra hitelezői igényével kapcsolatos 
egyeztetés kezdeményezéséről szóló határozati javaslatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
114/2019.(XI.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Dr. Fekete Nóra hitelezői igényével kapcsolatos egyeztetés kezdeményezéséről 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Önkormányzat kezdeményezzen Dr. Fekete Nóra részére megítélt 4.822.000 ft összegű, 
hitelezői igényének ügyével kapcsolatban egyeztetést. Az egyeztetés lefolytatásán Varga 
és Társa Kft. pénzügyi gondnok (5600 Békéscsaba, Kastély u. 11.) és Németh Lajos 
Kengyel Községi Önkormányzat alpolgármestere vegyen részt.  
Az egyeztetés során tárják fel, hogy a felperes részére megítélt összeg kifizetése 
adósságrendezési eljárás keretében nem teljesíthető, még részletfizetésben sem, de a 
Kengyel Községi Önkormányzat mindent megtesz, hogy az adósságeljárás keretében, a 
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Rendkívüli Önkormányzati Támogatás igénylése után egy összegben teljesítse. Továbbá 
kérje a késedelmi kamat elengedését. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Lajos alpolgármester 
 
Erről értesül: 
1. Varga és Társa Kft. pénzügyi gondnok (5600 Békéscsaba, Kastély u. 11.) 
2. Képviselő-testület tagjai helyben 
3. Irattár 

 

VII. NAPIREND: 

Az adósságrendezéssel összefüggő önkormányzati követeléssekkel kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
(az Adósságrendezési Bizottság határozat kivonata a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Németh Lajos alpolgármester ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy az Adósságrendezési Bizottság 
2019. november 4-én megtartott ülésén javasolta, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete tárgyaljon az Önkormányzati követelések behajtásáról. Kéri, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztést tárgyalja meg. 
 

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy az Önkormányzat a követelésekről nem mondhat le 
és nem is kíván lemondani. 
 
Dr. Csontos Ferenc jogtanácsos elmondja, hogy nem csak a nem jogszerű eljárás során keletkezett 
követeléseket kell behajtani, hanem az Önkormányzat egyéb követeléseit is szükséges lenne kezelni 
annak érdekében, hogy az Önkormányzat minél több bevételhez jusson. Itt az elmaradt iparűzési adók, 
illetve a magánszemélyekkel szemben fennálló tartozások behajtását is el kellene kezdeni. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy vannak olyanok is akiktől nem lehet behajtani a 
kintlévőséget, mivel nincs munkahelye, vagy ha a vállalkozás felszámolás alatt van. Megpróbálnak 
megtenni mindent annak érdekében, hogy a tartozásokat beszedjék.  
 
Dr. Csontos Ferenc jogtanácsos elmondja, hogy kezdeményezniük kell a kintlévőségek behajtását. Ha 
ebben segítség kell az Önkormányzatnak, tudnak segíteni, például, ha szükséges egy dörgedelmesebb 
levél megírásában. 
 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
Oravecz Mihály képviselő tag pénzügyi gondnoknak mondja: „Mindenféleképpen nyomatékosabb az, ha 
Önök fogalmazzák meg adósságrendezési szempontból. Azt gondolom, hogy hatásosabb, mintha csak az 
Önkormányzat kérné a fizetést.” 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja Dr. Fekete Nóra hitelezői igényével kapcsolatos 
egyeztetés kezdeményezéséről szóló határozati javaslatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
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115/2019.(XI.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Az Önkormányzati követelések behajtásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az adósságrendezési eljárás sikeres befejezése érdekében teljes körűen 
felméri az Önkormányzat kintlévőségeit és mindent megtesz azért, hogy 
azok minél előbb behajtásra kerüljenek.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 

Erről értesül: 
1. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
2. Képviselő-testület tagjai helyben 
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
4. Irattár 

 
VIII. NAPIREND: 

Ügyvédi megbízással kapcsolatos döntés /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
(az Adósságrendezési Bizottság határozat kivonata a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Németh Lajos alpolgármester ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy az Adósságrendezési Bizottság 
2019. november 4-én megtartott ülésén úgy határozott, hogy Dr. Vincze Gyula ügyvéd (5000 Szolnok, 
Kossuth tér 5. fsz. 1.) általános jogi tanácsadásról szóló megbízási szerződését a Kengyel Községi 
Önkormányzat közös megegyezéssel szüntesse meg, amennyiben e formában nem sikerül, rendes 
felmondással szüntesse meg.  
Továbbiakban a Kengyel Községi Önkormányzat a jogi képviseletének ellátására az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szembeni megbízási szerződését a Kúria 
döntéséig tartsa fenn. Kéri, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: 
Oravecz Mihály képviselő tag kérdése: „Kúria döntése mikorra várható? Annak volt sürgetése?” 
 
dr. Csontos Ferenc jogtanácsos válasza: Fognak egy ilyen levelet írni, amit az Önkormányzatnak 
megküld, amit továbbíthat ügyvéd úrnak, hogy adja be a sürgetést. Dr. Vincze Gyula ügyvéd úrnak egy 
meghatározott megbízási díjért ez az ügy, a Kúriai döntés az NHSZ Kft-vel szembeni megbízási 
szerződésben benne van. Az általány megbízási díjat az Adósságrendezési Bizottság nem találta 
indokoltnak, mivel most az Önkormányzatnak nincsenek olyan futó ügyei, ami egy általány díjas 
megbízás keretében egy ügyvédet állandóan készen kellene tartani. Ha van bármilyen ügy, akkor eseti 
megbízásokkal lehet kezelni. Arra tettek javaslatot, hogy próbálja meg az Önkormányzat közös 
megegyezéssel megszüntetni az ügyvéd úr szerződését, ha nem akkor rendes felmondás útján, akkor 
pedig négyhavi díjat kell kifizetni részére. 

Oravercz Mihály kérdése Dr. Csontos Ferenc jogtanácsostól: „Amennyiben nem, ez a négyhavi díj egy 
összegben kifizetendő amikor a szerződés megszűnik, vagy négy hónapon keresztül lehet?” 
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dr. Csontos Ferenc jogtanácsos válasza Ez adósságrendezési eljárásban ugyanúgy hitelezői igény lesz, 
tehát nem fizethető ki. Majd az adósságrendezési eljárásban egyezség keretében kell róla tárgyalni, hogy 
milyen ütemezés mellett milyen egyezséget fogad el a hitelező. 
 
Varga Márta képviselő tag kérdése: Ha Dr. Vincze Gyula ügyvéd úr nem választja a közös megegyezést, 
akkor ő még 4 hónapig köteles az Önkormányzatnak dolgozni? 
 
dr. Bartók László helyettesítő jegyző válasza: Igen, ha addig lesz valamilyen megbízás addig el kell 
végeznie azt a feladatot. 

 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja Dr. Vincze Gyula ügyvéd megbízási 
szerződésének megszüntetéséről szóló határozati javaslatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
116/2019.(XI.12.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Dr. Vincze Gyula ügyvéd megbízási szerződésének megszüntetéséről 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Vincze 
Gyula ügyvéd (5000 Szolnok, Kossuth tér 5. fsz. 1.) általános jogi tanácsadásról szóló 
megbízási szerződését a Kengyel Községi Önkormányzat közös megegyezéssel szüntesse 
meg, amennyiben e formában nem sikerül, rendes felmondással szüntesse meg.  
Továbbiakban a Kengyel Községi Önkormányzat a jogi képviseletének ellátására az 
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szembeni 
megbízási szerződését a Kúria döntéséig tartsa fenn.  

 

Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Varga és Társa Kft. pénzügyi gondnok (5600 Békéscsaba, Kastély u. 11.) 
2. Dr. Vincze Gyula ügyvéd (5000 Szolnok, Kossuth tér 5. fsz. 1.) 
3. Képviselő-testület tagjai helyben 
4. Irattár 

 

 
 

Mivel több napirend nem hangzott el, Németh Lajos alpolgármester a nyílt ülést berekeszti. A Kengyel 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése zárt ülés keretében folytatódik. 
 

K.m.f. 
 
 
Németh Lajos        Dr. Bartók László  
alpolgármester        helyettesítő jegyző 
 


