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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 2. napján, 11:30
órakor megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Varga Márta és Németh Lajos testületi tagok.

Bejelentéssel van távol: Guttyán Edina, Csabainé Bártfai Margit és Oravecz Mihály, 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 4 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. Magyar Falu program keretében pályázatok benyújtásáról
A napirendre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta.
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.

83/2019.(IX.02.) Kt.
Határozat
A napirendi pontra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontra tett javaslatot
elfogadja.
Nyílt ülés:
1. Magyar Falu program keretében pályázatok benyújtásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
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I. NAPIREND:
Magyar Falu program keretében pályázatok benyújtásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
Pozsa Sándorné gazdaságvezető az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
Magyar Falu Program keretébe az alábbi pályázatok benyújtását javasolja:
1. Önkormányzati tulajdonú utak felújítására, a határidő rövidsége miatt a Kossuth út teljes felújítását
javasolják, ami azt jelenti, hogy teljesen új aszfalt burkolatot kapna.
2. Eszközfejlesztés belterületi közterületi utak karbantartására, itt gépbeszerzésre.
3. Óvoda udvarára, itt kültéri játékok beszerzésére.
4. Temető fejlesztésére, itt a ravatalozóra.
5. Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása.

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdések:
Németh Lajos testületi tag kérdése: A pályázatot ki készítik el?
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Az Önkormányzat dolgozói.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Magyar Falu program keretében pályázatok benyújtásáról szóló
előterjesztés elfogadását javasolja, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi
határozatot.

84/2019.(IX.02.) Kt.
Határozat
Magyar Falu program keretében pályázatok benyújtására
Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország kormánya
által meghirdetett Magyar Falu program keretében az alábbi jogcímeken:
1.
2.
3.
4.
5.

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (Kossuth út)
Eszközfejlesztés belterületi közterületi utak karbantartására
Óvoda udvar
Temető fejlesztése
Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása

Határidő: 2019. szeptember 10.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Irattár
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NAPIRENDEN KÍVÜLI HOZZÁSZÓLÁS
Nagy Szilárd polgármester: A zúzott kőt a Liliom útra, Vasvári útra, Széchenyi útra és Arany János útra
szórják ki. A Bajcsy-Zsilinszky út aszfaltozására a pályázatot a Magyar Falvak programban fogják
benyújtani, ha kész lesz az építési engedély.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Javasolja, hogy ahol leszórják a zúzott követ, azokon a szakaszokon az
ott lakókat tájékoztatni kellene, hogy a csapadék elvezető árkokat tegyék rendbe, illetve a padka
rendezésében segítsenek, mert ha az útról nem megy le a víz hiába rakták le a zúzott követ, az ugyanúgy
tönkre fog menni.
Varga Márta képviselő tag: Amennyiben mostanában nem kerül sor a Bajcsy-Zs. út aszfaltozására, úgy
mindenféleképpen tenni kell a Dózsa Gy. úton túli szakaszra követ, ugyanis ott már két autónál biztos,
hogy történt tengelytörés.

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

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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