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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 18-án, 12:00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Guttyán Edina, Németh Lajos és Oravecz Mihály testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Varga Márta és Csabainé Bártfai Margit testületi tagok 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Bartók László  az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 

 
Jegyzőkönyvvezető 
 Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A rendkívüli Képviselő-testület ülésének összehívása a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2017.(VIII.01.) számú önkormányzati rendelet 11.§ (8) bekezdése 
alapján telefonon történt. 

 

Nagy Szilárd polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

Nyílt ülés 
1. Pályázat Önkormányzati fejlesztéséről 

 
2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról 

 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
 
 
47/2018.(V.18.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
 

N y í l t  ü l é s :  
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1. Pályázat Önkormányzati fejlesztéséről 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

2. Czakóné Szabó Mária támogatásáról 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 

I. NAPIREND: 
 
Pályázat Önkormányzati fejlesztéséről /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést és szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
április 27-én Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásáról szóló előterjesztést, ami benyújtásra került, amire Önkormányzatunk 
hiánypótlást kapott Magyar Államkincstártól, mivel el lett számolva a saját erő mértéke. A saját erő 
mértéke 332.425 ft-tal növekszik. A 45/2018.(IV.27.) Kt. határozatot hatályon kívül kell helyezi, egy 
másik határozatot kell elfogadni, melyben a sajáterő: 2.548.593 ft. Saját erőből még az átereszeket is a 
szükséges helyekre letudják rakni. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt a 2018. évi 
költségvetésből vállalja, de véleménye szerint ebből a beruházásra csak jövő kerül sor természetesen, ha 
Önkormányzatunk nyer. 

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Guttyán Edina, Oravecz Mihály és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot  
 
48/2018.(V.18.) Kt. 
H a t á r o z a t  

Pályázat Önkormányzati fejlesztése 

Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásáért felelős 
miniszter által közzétett pályázati felhívás alapján  önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

Az önkormányzat a pályázathoz a sajáterőt: 2.548.593 forintot a 2018. évi 
költségvetésében a 045160 – s számú Közutak üzemeltetése cofog-on 
megképezte és a pályázathoz biztosítja. 
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A Képviselő-testület a 45/2018.(IV.27.) Kt. határozatot hatályon kívül 
helyezi. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 
II. NAPIREND: 
 
Czakóné Szabó Mária támogatásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Guttyán Edina és Oravecz Mihály képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester és Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a 
kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. 
 
 
Hozzászólás 
Németh Lajos bizottsági tag: 2015. évben már a Képviselő-testület támogatta ebből a célból, amit nem 
tudott igénybe venni betegsége miatt, most viszont indul  a következő  Szervátültetettek Világjátékán. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
49/2018.(V.18.) Kt. 
H a t á r o z a t  

Czakóné Szabó Mária támogatására 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Czakóné Szabó 
Mária sportolót a Szervátültetettek Világjátékán való részvételét 100.000 
Ft-al támogatja a szociális előirányzati terhére. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3.  Czakóné Szabó Mária helyben 
4. Irattár 
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Napirenden kívüli hozzászólás: 

Nagy Szilárd polgármester úr elmondja, hogy a Bagi-majori szélmalomnál életveszélyes állapotok 
uralkodnak, kívülről eltört a tartó gerenda. Első lépésként körbe kerítik. 

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti.  

K.m.f. 

Nagy Szilárd         Dr. Bartók László 
polgármester         helyettesítő jegyző 


