
T Á R G Y M U T A T Ó

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

17/2014.(II.20.) Kt. Hat. Kengyel Községi Önkormányzat a 2014-2020-

as programozási időszakban LEADER

csoporthoz való csatlakozásáról

18/2014.(II.20.) Kt. Hat. a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A

Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási

Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel”

című projekt, pályázat indításához szükséges

intézkedésekről

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20. napján, 17:00 órakor
megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza, nagyterme

Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Bódi Marianna, Kovács Gyula, Varga Márta, Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit és
Kozák Ferencné testületi tagok.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal
megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján.

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett
javaslatokat.

A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat a meghívóval, illetve az ülés előtt mindenki megkapta.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.

16/2014.(II.20.) 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 .

I. NAPIREND:

Előterjesztés Kengyel Községi Önkormányzat a 2014-2020-as programozási időszakban LEADER

csoporthoz való csatlakozásáról /írásban/

Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
Képviselő-testületnek 2014. február 21-ig nyilatkoznia kell a 2014-2020-as programozási időszak
csatlakozásáról. Jelenleg is van benyújtva pályázatunk a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület
felé, amiről még nem született döntés.

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdést tett fel: Kovács Gyula, Németh Lajos és Varga Márta képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester és Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a
kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás nem hangzott el.



Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta.

17/2014.(II.20.) Kt.

H a t á r o z a t

Kengyel Községi Önkormányzat a 2014-2020-as programozási időszakban LEADER csoporthoz

való csatlakozásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító

Hatóságának 5./2014 (II. 6.) közleménye alapján az alábbi határozatot hozza.:

1. A Képviselő testület jelen határozattal kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a 2014-2020-as
programozási időszakban a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület illetékességi területén
marad.

Erről értesülnek:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület
4. Irattár

II. NAPIREND:

Előterjesztés a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási

Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges

intézkedésekről /írásban/

Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli
kiegészítés nem hangzott el.

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta.

18/2014.(II.20.) Kt.

H a t á r o z a t

a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer

fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

évi CLXXXV. törvény 13.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító

számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című



projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről szóló 6/2014.(II. 18.) számú Társulási Tanács

határozatára, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a KEOP 1.1.1./C/13.
kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése” című pályázati konstrukcióra benyújtott, a határozat 1. sz. mellékletét
képező Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban és abban bemutatott üzemeltetési koncepcióban
foglaltakat. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott
üzemeltetési koncepció, valamint az üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa nyújtott és a
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek.

2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által történő a
Támogatási Szerződés megkötéséhez, valamint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és a
projekt megvalósításához. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen határozat 2. sz.
mellékletét képező Támogatási szerződés tervezetében rögzített kötelezettségeknek, valamint a
hatályos jogszabályok előírásainak a vonatkozó Társulási Tanács határozatainak figyelembevételével
eleget tesz.

3. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert jelen határozat
végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére és az egyéb szükséges okiratok aláírására.

Értesülnek:

1. Nagy Szilárd polgármester

2. Dr. Fekete Nóra jegyző

3.Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói

rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Tanács Elnöke

ENVECON Kft. ügyvezetője

4.Remondis Kétpó Kft. ügyvezető igazgatói

5. Irattár



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

Kmf.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző






































































































































































