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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 10-én, 15,30 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza, kisterme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna, Kovács Gyula és Varga Márta testületi 
tagok. 

 
Bejelentéssel van távol: Csabainé Bártfai Margit képviselő tag. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője 
 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendre tett javaslatot. 
 

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 

 
40/2014.(IV.10.) 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 közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás igényléséről 
/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.  
 
Kérdést tett fel: Varga Márta, Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
41/2014.(IV.10.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás igényléséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete támogatási igényt nyújt be a belügyminiszter 
28/2014.(IV.1.) BM a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés támogatásáról rendelet alapján 
.Kengyel község területén  10 db  térfigyelő kamera kiépítésre , a hozzá kapcsolódó  önálló IP 
alapú rögzítő rendszer, valamint vezeték nélküli hálózat telepítésére. Fejlesztés tervezett 
összköltsége: 15.782.000 Ft. 
Igényelt támogatás 100 % : 15.782.000 Ft. 
A támogatási rendeletben előírt 5 éves fenntartási kötelezettséget vállalja. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására, a pályázati dokumentáció 
aláírására. 
Határidő:2014.április 24. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Irattár 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd         Dr. Fekete Nóra 
polgármester                jegyző 
 


