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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 25-én, 12,00 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, Guttyán Edina és Tóth-Varga 
Valéria testületi tagok. 

 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Fekete Nóra  az önkormányzat jegyzője 
 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján.  
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
39/2016.(IV.25.) 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 .  
 

 
I. NAPIREND: 
 
Előterjesztés a Bagimajor Kerékpáros Pihenő Nonprofit Kft-vel történő konzorciumi megállapodás 
megkötéséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Bagimajor Kerékpáros Pihenő Nonprofit Kft-
vel történő konzorciumi megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
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40/2016.(IV.25.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
a  Bagimajor Kerékpáros Pihenő Nonprofit Kft-vel történő konzorciumi megállapodás 
megkötéséről 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat a    
Bagimajor Kerékpáros Pihenő Nonprofit Kft-vel konzorciumi megállapodást kössön a 
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése”pályázat megvalósítására. 

 

A Bagimajor Kerékpáros Pihenő Nonprofit Kft. a határozat melléklete szerinti nyilatkozata 
alapján a megállapodás aláírása és a pályázat megvalósítása az Önkormányzat számára anyagi 
terhet nem jelent. 

 

Felhatalmazza a  polgármester t  a  konzorciumi  megállapodás  a láírására .  

 

Erről értesül:  

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. a  Bagimajor Kerékpáros Pihenő Nonprofit Kft  

 
 
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 


