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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 17-én, 16,00 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 és Tóth-Varga Valéria testületi 
tagok. 

 
Bejelentéssel van távol: Bódi Marianna és Guttyán Edina testületi tagok. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Fekete Nóra  az önkormányzat jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 
 
 

 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a  2. és a 3. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület. 
 
 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint a  2. és a 3. napirendi pontok zárt üléssé 
nyilvánítását egyhangúlag elfogadta. 
 

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
20/2016.(III.17.) 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 2. és a 3.  napirendi pontokat a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) a.) 
pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja. 
 

  N A P I R E N D E K: 
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés az óvodai felvétel időpontjának meghatározására /írásban/ 
 
Zárt ülés 

2. Előterjesztés a közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás vállalkozási szerződés keretén 
belüli ellátásáról /írásban/ 

3. Előterjesztés a Kengyel  belterület 418 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő 
lemondásról /írásban/ 
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I. NAPIREND: 
Előterjesztés az óvodai felvétel időpontjának meghatározására /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja az óvodai felvétel időpontjának meghatározására 
vonatkozó előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
21/2016.(III.17.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Az óvodai felvétel időpontjának meghatározására 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján az 
óvodai beiratkozás időpontját 2016. április 25-26-27. napokban határozza meg. 
Felhívja az óvodavezető figyelmét, hogy a beiratkozás időpontjának közhíreléséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2016. április1. 
Felelős: Kozák Ferencné óvodavezető 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde  
4. Irattár 

 

 
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester a nyílt ülést berekeszti. A Kengyel 
Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülése zárt ülés keretében folytatódik. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd         Dr. Fekete Nóra 
polgármester                jegyző 


