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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 18-án, 15:00 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 

 
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, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a testület még egy napirendi pontot tárgyaljon meg. 
 

2. Előterjesztés a 086/27 hsz-ú szántó egy részének kertté történő átminősítéséről /írásban/ 
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester 

 
 
Alpolgármester asszony továbbá javasolja, hogy az 1.  napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg 
a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint az 1. napirendi pont zárt üléssé 
nyilvánítását egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
 
32/2017.(IV.18.) 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 .  
Az 1.  napirendi pontot a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) a.) 
pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja. 
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  N A P I R E N D E K: 
Zárt ülés 
1. Előterjesztés a földforgalmi törvény szerinti helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás 

elbírálásáról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 
 
Nyílt ülés 
2. Előterjesztés a 086/27 hsz-ú szántó egy részének kertté történő átminősítéséről /írásban/ 

Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester 
 
A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése a 2. napirendi ponttal folytatódik, nyílt 
ülés keretében. 
 
II. NAPIREND: 
Előterjesztés a 086/27 hsz-ú szántó egy részének kertté történő átminősítéséről /írásban/ 
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 

Kozák Ferencné alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Kozák Ferencné alpolgármester asszony  az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
34/2017.(IV.18.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
a 086/27 hsz-ú szántó egy részének kertté történő átminősítése 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 086/27 hsz-ú szántó területétből a kút és a hűtőház 
területének rendezéséről szóló földhivatali eljárást megindítja. A fóliasátras terület kertté történő 
átminősítését is elvégezteti. 

Az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek (4025 
Debrecen, Iskola u. 3.). bérbe adandó terület kivett területként történő átminősítését is elvégezteti. 

Az eljárások költségét az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. finanszírozza. 

Határidő. 2017. július 31. 

Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző 

Erről értesül: 

1. Kozák Ferencné alpolgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
4. Irattár 
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Mivel több napirend nem hangzott el, Kozák Ferencné alpolgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 
 
Kozák Ferencné        Dr. Fekete Nóra 
alpolgármester                        jegyző 
 


