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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-án, 10,00 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Tóth-Varga 
Valéria és Guttyán Edina testületi tagok. 
 

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

 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal 
megjelentek /100%/, 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 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
89/2015.(VIII.13.) 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 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet szerinti Tanyafejlesztési Programon való részvételről 
/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. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
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90/2015.(VIII.13.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
35/2015. (VI. 30.) FM rendelet szerinti Tanyafejlesztési Programon való részvétel 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az MVH-hoz a 35/2015. (VI. 30.) FM 
rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének 
feltételeiről, 1. célterület: támogatás a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó 
települési és térségi fejlesztésekhez. 

Sikeres pályázat esetén a 3.500.000 Ft önerőt a képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradványból biztosítja. 

Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a pályázati adatlap és a nyilatkozatok aláírására  

Határidő: 2015. augusztus 14. 

Felelős: Nagy Szilárd 

 

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 


