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2019. július 9-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 

 

 

 

68/2019.(VII.09.) Kt. Hat. A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai 
beruházás tárgyú projekt pályázatba új épületek bevonása /Csak a 
Művelődési Ház és Könyvtár épülete/ 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 9-én, 13:00 órakor megtartott rendkívüli 
NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Nagy Szilárd polgármester valamint 

Guttyán Edina, Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Kozák Ferencné alpolgármester, Oravecz Mihály 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 úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 4 fő 
megjelent, 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: 
Zárt ülés 

1. Kengyel külterület 072/18 és 072/19 hrsz.-ú ingatlanok elővásárlási jogának fenntartásáról 

Nyílt ülés 
2. A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt pályázatba új 

épületek bevonása 

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
66/2019.(VII.09.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak 
szerint a zárt ülés 1. napirendi pontot zárt üléssé nyilvánítja. 

 
N A P I R E N D E K: 

Zárt ülés: 
1. Kengyel külterület 072/18 és 072/19 hrsz.-ú ingatlanok elővásárlási jogának fenntartásáról 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

Nyílt ülés: 
1. A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt pályázatba új 

épületek bevonása 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
 
I. NAPIREND: 

A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt pályázatba új épületek 
bevonása /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Nagy Szilárd polgármester  az előterjesztést ismertette, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselő-testület 2019. 
május 23-i ülésén, úgy határozott, hogy a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú 
pályázatba a Művelődési Ház és Könyvtárat, valamint a Kis iskola új épületét kívánja bevonni. A tervező a Művelődési 
Ház és Könyvtár felmérésével kezdte, és azt a megállapítást hozta, hogy az a megtakarítás ami szükséges a nagy iskola 
kiesésével azt egy épületen megtudjuk sporolni, ezért nem szükséges két épület bevonása. A Művelődési Ház és Könyvtár 
épületéhez az akadálymentesítést is tervezik, vagyis a liftet. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
Németh Lajos képviselő tag: Felhívja a figyelmet, hogy az akadálymentesített illemhelynek meg van a helye és javasolja, 
hogy az is kerüljön bele a pályázatba. 
 
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra ajánlja a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai 
beruházás tárgyú projekt pályázatba új épületek bevonásáról szóló határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot. 
 
68/2019.(VII.09.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt pályázatba új épületek 
bevonása 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai 
beruházás tárgyú pályázatba további épületet kívánja bevonni: 

1. Művelődési ház ablak csere könyvtári részen, épület teljes szigetelése Kengyel, Kossuth L út 98. 

A Képviselő-testület a 45/2019.(V.23.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Erről értesül: 

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

 

Napirenden kívüli hozzászólás 
 
Posza Sándorné gazdaságvezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a gyermekétkeztetési feladatok ellátására 
vonatkozó szerződés a Csüllög és fia Kft.-vel 2019. augusztus 31 lejár. A CASTROGAST Kft.-vel 2020. június 30.-ig szól 
a Szociális intézményben az étkeztetési szerződés, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy módosítsák ezt a 
szerződést iskolai, óvodai étkeztetés ellátásával. Így jövőre a három intézményre, a szociális intézményre, óvodára és 
iskolára lehetne kiírni a pályázatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot jóváhagyta. 

 
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 


