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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 6-án, 16:00 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. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 

 
Jegyzőkönyvvezető 
 Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 

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. 
 
72/2017.(VII.06.) 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 TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való 
részvételről /írásban/ 
Előadó:  Kozák Ferencné alpolgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Kozák Ferencné alpolgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző elmondja, hogy önerő nélküli kezdeményezés, ami csak jót 
jelenthet a településnek. Kétpó Község Önkormányzata a gesztor. 
 
Kozák Ferencné alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály és Németh Lajos képviselő tagok. 
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A feltett kérdésekre Dr. Bartók László helyettesítő jegyző és Kozák Ferencné alpolgármester adott 
választ. 
 
 
Ezután Kozák Ferencné alpolgármester asszony az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
 
73/2017.(VII.06.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat benyújtásáról 

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent, TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió 
erősítése című pályázati konstrukcióra pályázatot kíván benyújtani, amelynek érdekében az alábbi 
konzorciumi partnerekkel konzorciumi megállapodást kíván kötni. 

Konzorciumban résztvevő települések: 

- Kétpó Község Önkormányzata (konzorciumvezető) 
- Tiszatenyő Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Kengyel Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Tiszapüspöki Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Szajol Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt konzorciumi megállapodást elfogadja, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására 

2.  Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az 1. 
pontban megnevezett konzorciumi partnerekkel közösen megvalósítani kívánt, a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent, TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió 
erősítése című pályázat vonatkozásában, a projekt teljes költségvetését az alábbiak szerinti elfogadja:  

A teljes projekt költségvetése (konzorcium egészét tekintve): 

Támogatás:  50 000 000 Ft 

Önerő:  0 Ft 

Teljes bekerülési költség:  50 000 000 Ft 

3.   Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
előkészítéséhez, és benyújtásához szükséges tevékenységeket valósítsa meg, valamint a kapcsolódó 
szerződéseket kösse meg. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettes jegyző 
3. Kétpó Község Önkormányzata 
4. Irattár 
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Mivel több napirend nem hangzott el, Kozák Ferencné alpolgármester asszony megköszöni a megjelenést 
az ülést berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 
 
Kozák Ferencné        Dr. Bartók László 
alpolgármester         helyettesítő jegyző 


