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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 23-án, 12,00 órakor megtartott 
rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit, Guttyán Edina, Tóth-Varga Valéria és 
Oravecz Mihály 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. 
 
Elmondja, hogy az ügy sürgősségére való tekintettel a képviselők meghívása telefonon történt.  

Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére: 
 

1. Pályázat benyújtása a IV. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál támogatására, önerő biztosítására 
 

2. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat benyújtásáról 

 
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatot. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot hozta. 
 
51/2016.(V.23.) 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 .  
 
 

N A P I R E N D E K :  
 

1. Előterjesztés a pályázat benyújtása a IV. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál támogatására, önerő 
biztosítására /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
2. Előterjesztés a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 

tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat benyújtásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 

 
 
I. NAPIREND: 
Előterjesztés a pályázat benyújtása a IV. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál támogatására, önerő 
biztosítására /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a pályázat benyújtása a IV. Büszke Vidék Kulturális 
Fesztivál támogatására, önerő biztosításáról szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
52/2016.(V.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Pályázat benyújtása a IV.Büszke Vidék Kulturális Fesztivál támogatására, önerő biztosítására  
 

Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a NKA Kulturális 
Turisztikai Fesztiválok ideiglenes kollégiumához a IV. Büszke Vidék 
Fesztivál támogatására. 

     A tervezett költség:  6.293.000 Ft 
     Igényelt támogatás: 4.970.400 Ft 

Tervezett bevétel:    280.000 Ft 
Önerő:                             1.042.600 Ft 

     Pályázati díj:       63.124 Ft 
 

A  szükséges 1.042.600 Ft önerőt és a  63.124 Ft pályázati díjat a Kengyel 
Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről alkotott  2/2016.(II.19.) 
önkormányzati rendeletében tervezetett önkormányzati rendezvényekre 
jóváhagyott 1.524 eFt terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza  a polgármestert a támogatási igény  benyújtására és a 
pályázati  dokumentumok aláírására. 

 
     Határidő:2016. május 23. éjfél 
     Felelős:Nagy Szilárd polgármester 
 
II. NAPIREND: 
Előterjesztés a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat benyújtásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  

Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy az önkormányzat költségvetése  nem  tartalmazza a pályázathoz 
szükséges önerőt. Amennyiben az önkormányzat mégis a pályázat beadása mellett dönt,és ennek ellenére a saját 
erőt többlet bevételből nem tudja előteremteni,  még nyertes pályázat esetén is dönthet úgy, hogy nem él a 
lehetősséggel, és visszamondja azt. 

 
Kérdést tett fel: Guttyán Edina és Oravecz Mihály  képviselő tagok. 
A feltett kérdésekre Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület 
egyöntetűen elfogadott. 
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Hozzászólás: 
Oravecz Mihály képviselő véleménye szerint, mivel Önkormányzatunknak nincs pénzmaradványa, ezért a 
szükséges önerő biztosítása a hiányt csak emelné.  
 
Németh Lajos képviselő úgy gondolja, hogy, ha megnyerjük ezt a pályázatot és az Önkormányzat az önerőt nem 
tudja biztosítani, még akkor is van lehetőség visszamondani. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő, 1 nemleges szavazattal és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 
53/2016.(V.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat benyújtásáról 
 
1./ Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának 
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati felhívásra. A felhívás 
kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16 A pályázat benyújtásához szükség van Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyó határozatára. 
 
A pályázat keretében az 5083 Kengyel, Kossuth L. út 98. hrsz.: 408/2 alatti Művelődési ház energetikai 
korszerűsítése, és környezetének felújítása történik meg. 
 
A projekt címe: „A kengyeli Művelődési ház felújítása” 
 
2./ A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a benyújtásra kerülő pályázatot támogatja, a szükséges önerőt, mely 
a beruházási összeg 10 %-a,  a 2016. évi költségvetésből biztosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot benyújtsák az Önkormányzat 
képviseletében. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester, Dr. Fekete Nóra jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Pályázatkezelő 
4. 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 


