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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 17-én, 17:00
órakor megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Kozák Ferencné alpolgármester, valamint
Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit, Tóth-Varga Valéria és Oravecz Mihály
testületi tagok.

Bejelentéssel van távol: Nagy Szilárd polgármester
Guttyán Edina testületi tag
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője

Kozák Ferencné alpolgármester asszony üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
megválasztott testületi tagok közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Nagy Szilárd polgármester úr nem tud a mai
ülésen részt venni.
Kozák Ferencné alpolgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján.
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
38/2017.(V.17.) Kt.
Határozat
A napirendi pontra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontra tett javaslatot
elfogadja.
I. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyeli Kossuth Lajos általános iskola infrastukturális fejlesztéséről
/írásban/
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kozák Ferencné alpolgármester asszony ismertette az előterjesztést.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető jegyző asszony ismertette az előterjesztést, szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy a támogatási összegből az iskola a tornatermét és a hozzá tartozó
tornapályát, az iskola belsejének felújítását, korszerűsítését, taneszközök beszerzését tervezi.
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Lehet pályázni a mindennapos testneveléshez kapcsolódó berendezési tárgyak beszerzése,
oktatási termek, folyosók, közlekedők felújítására, átalakítására. A termek elavult bútorainak
cseréjére. Nyelvoktatáshoz szükséges eszközök fejlesztésére. De az iskola a fent említett
feladatokat szeretné megvalósítani.
Kozák Ferencné alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Csabainé Bártfai Margit, Németh Lajos, Oravecz Mihály képviselő tagok és
Kozák Ferencné alpolgármester.
A feltett kérdésre Pozsa Sándorné gazdaságvezető és Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott
választ.
Hozzászólás:
Oravecz Mihály képviselő tag: Ott a legsarkalatosabb a gépészet lesz, a vizes blokkok, a
szigetelés. Iskolánál a kémény látszik, hogy befelé bukik. Vissza kellene bontani, míg valakire rá
nem zuhan.
Kozák Ferencé alpolgármester asszony: Bízik benne, hogy a kémény helyre állítása is benne van
ebben a pályázatban.
Németh Lajos képviselő tag: A vezeték rendszer az intézmény megépülése óta ugyanaz. A
probléma a gyermekek étkeztetése, az iskolában kellene megoldani. Sokkal rosszabb, hogy a
gyerekek a Kossuth út 48. szám alatti épületbe járnak át étkezni. Nem hiszi, hogy ez így bárkinek
is jó.
Ezután Kozák Ferencné alpolgármester asszony az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi
határozatot hozta.

39/2017.(V.17.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Kossuth Lajos általános iskola infrastukturális fejlesztése
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a
Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola 5083 Kengyel Kossuth L.
út 100. tervezett felújítását, melyet az EFOP-4.1.3.-17 kódszámú
„Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő
teveinek infrastukturális fejlesztése” című felhívás keretében kíván
a Karcagi Tankerületi Központ, mint az intézmény állami
fenntartója megvalósítani.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr Fekete Nóra jegyző
Képviselő- testület tagjai
Karcagi Tankerületi Központ Karcag
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Mivel több napirend nem hangzott el, Kozák Ferencné alpolgármester megköszöni a
megjelenést az ülést berekeszti.
K.m.f.

Kozák Ferencné
alpolgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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