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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 2-án, 13:00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Kozák Ferencné alpolgármester, valamint 

Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit, Tóth-Varga Valéria és Oravecz Mihály testületi 
tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Nagy Szilárd polgármester 
Guttyán Edina testületi tag 

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

 
Kozák Ferencné alpolgármester asszony üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 
testületi tagok közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a Képviselő-
testület tagjait, hogy Nagy Szilárd polgármester úr nem tud a mai ülésen részt venni. 
 
Kozák Ferencné alpolgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
35/2017.(V.02.) 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 a helyi bölcsőde kialakításának megtárgyalásáról /szóban/ 
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester 
 

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy a képviselő-testület döntött a 
februári ülésén arról, hogy az Áchim út 14. számú szolgálati lakás átalakításával kívánja a bölcsődei 
csoportszoba kialakítását biztosítani. A Belügyminisztérium által kiírt bölcsődei felújítási, korszerűsítési 
pályázat benyújtásának határideje május 2. 16:00 óra. Ezt az ingatlant felmérte a tervezőnk, ami közel 
100 éves épület, alapja nincs, a hátsó falak repedezettek. Az épülethez tartozó veranda részt, és ami régen 
fogorvosi rendelő volt azt is le kellene bontani. Így az épülethez több mint 70 m2-t hozzá kellene toldani, 
aminek kivitelezése 35 millió forint, amiben a tetőszerkezet költségvetése még nincs benne, és ekkor sem 
lenne korszerű. A pályázati összeg maximálisan 20 millió forint, amihez 5% önerő szükséges.  Egy új 
bölcsőde felépítésének költségvetése kb. 45 millió forint.  
Előzetes felmérések alapján a „sószobánál” lévő teremben ideiglenesen ki lehetne alakítani az egyik 
óvodai csoportot, a bölcsődei csoport pedig az óvoda épületében maradna. 
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Javasolja az új bölcsőde építéséhez a terv megrendelését, mert, ha lehetőség nyílik pályázni a bölcsőde 
építésére, akkora a kész tervek meglegyenek. 

 
Kozák Ferencné alpolgármester asszony elmondja, hogy 131 óvodás korú és 9 bölcsődés korú 
kisgyermek jelentkezett az óvodába. Úgy tervezik, hogy az egyik óvodai csoport megy át a „sószobába”. 
Bízik benne, hogy fognak egy nagyobb összegű pályázatot kiírni bölcsőde építésére. A továbbiakban el 
kell gondolkodni azon, hogy több bölcsődei csoport legyen, mivel erre igény van. Az új építésű 
intézményeknél szigorú ÁNTSZ-i előírások vannak. 
Az Áchim út 14. szám alatti  ingatlan vagy a Petőfi úti üres telek lenne megfelelő a bölcsőde építésére. Ki 
kell kérni a tervező véleményét, hogy melyik ingatlant javasolja. 

Kozák Ferencné alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Tóth-Varga Valéria, Oravecz Mihály, Csabainé Bártfai Margit és Németh Lajos képviselő 
tagok. 
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony, Kozák Ferencné alpolgármester asszony és Pozsa 
Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen 
elfogadott. 
 
Hozzászólás: 
Tóth-Varga Valéria képviselő tag: Egy teljesen új építésű bölcsőde jobb lenne. 
 
Oravecz Mihály képviselő tag: Az lenne a célszerű, ha az Áchim út 14. szám alatti lakást a földdel 
egyenlővé kellene tenni, mivel azt felújítani teljesen felesleges. Annak a helyére egy új épületet kellene 
felhúzni.  
Ha valami megvalósítható 45 millió forintból, akkor ne legyen már 65 millió forint. 
 
Csabainé Bártfai Margit képviselő tag: Az Áchim úti szolgálati lakásra nem szabad már költeni.  
 
 
Ezután Kozák Ferencné alpolgármester asszony  az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
36/2017.(V.02.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Helyi bölcsőde kialakításának megtárgyalásáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem nyújt be pályázatot a 
Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati fejlesztésekre. 
Új bölcsőde építésének tervezésére felkéri Pálinkás István építészmérnököt, kikérve 
annak véleményét a helyszín kiválasztásáról. 
Az Áchim út 14. számú önkormányzati bérlakás bérleti szerződését a továbbiakban 
fenntartja a jelenlegi bérlővel. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Konrád Ede Kengyel, Áchim út 14. 
4. Irattár 
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II. NAPIREND: 
Előterjesztés a polgármester szabadságának 2017. évi ütemezéséről /írásban/ 
Előadó: Kozák Ferencné alpolgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető jegyző asszony ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el. 
 
Kozák Ferencné alpolgármester asszony elmondja, hogy Dr. Fekete Nóra jegyző asszonnyal és Pozsa 
Sándorné gazdaságvezetővel jól együtt tudnak dolgozni és azokat a feladatokat, amik Nagy Szilárd 
polgármester úr szabadsága alatt felmerül közösen meg tudják oldani. Amennyiben segítségre lenne 
szüksége, kéri a képviselő társak támogatását. 
 
Kozák Ferencné alpolgármester asszony kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Oravecz Mihály képviselő tag. 
A feltett kérdésre Kozák Ferencné alpolgármester asszony adott választ. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Kozák Ferencné alpolgármester asszony  az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen alábbi határozatot 
hozta. 
 
37/2017.(V.02.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A polgármester szabadságának 2017. évi ütemezéséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCX. törvény  225/C. §-a alapján Nagy Szilárd polgármester 2017. évi 
szabadságának ütemezését, kiadását az alábbiak szerint fogadja el: 

 2017. április 18 - augusztus 21-ig  88 nap 
 2017. december 1-től- december 19-ig (19 nap). 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester, Dr. Fekete Nóra jegyző 

 
Erről értesül: 

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

 
 
 
Mivel több napirend nem hangzott el, Kozák Ferencné alpolgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 
 
Kozák Ferencné        Dr. Fekete Nóra 
alpolgármester                        jegyző 


