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N a p I r e n d: Meghozott döntések:

1. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Hori’óth Lajos polgcrinester
dr. Faragó Péter jegyző

A rendelet táryft:

A 2019. évi költségvetés végrehajicsórót

3/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelet

2. Tárgy: Egyéb előteij esztések, bejelentések

Etőadó: Horváth Lajos polgármester

A határozat tárzya:

Könyvvizsgalói szerződés
28/2020. (VI.30.) Kvt. sz. hat.

Be/területi járdához és kocsihejáróhoz anyagigénytés tárgyó, 12/2020. (11.06.) Kvt.sz. hat. módosítása

2 9/2020. (VI.30.) Kvt. sz. hat.

Használt számítógépek, tab lettek értékesítése
3 0/2020. (VI.30.) Kvt. sz. hat.

Gedct-Haloin Egyesület 2020. évi rendezvényszervezése
3 1/2020. (VI.30.) Kvt. sz. hat.

Civil szervezetek közös pá/vázat ci a Magyar Falu Program keretében
32/2020. (VI.30.) Kvt. sz. hat.

32/2020. (VI.30.) Kvt. sz. hat.-ig
3/2020. (VII.].) önk. rend-ig
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HATÁROZATOK LISTÁJA

+ 28/2020.(VI.30.) Kvt. sz. hat.
Könyvvizsgáló i szerződés

+ 29/2020. (VL30.) Kvt. sz. hat.
Be/területi járdához és kocsibejáróhoz anvagigénylés tárgyz, 12/2020. (11.06.)
Kvt.sz.hat. módosítása

+ 30/2020. (VI.30.) K’t. sz. hat.
Használt szám ítógépek, tab lettek értékesítése

+ 3 1/2020. (VI.30.) Kvt. sz. hat.
Geda-Halom Egyesület 2020. évi rendezvényszervezése

+ 32/2020. (VI. 30.) Kvt. sz. Ii at.
Civil szervezetek közös pályázata a Magyar Falu Program keretében
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RENDELETEK LISTÁJA

3/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelet
A 2019. évi költségvetés végrehajtásáiól



S

JEGYZŐKÖNYV

Készült Feigvő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 30-án megtartott nyílt
üléséről.

Az ülés helye: Fe]győ Községi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak:
[-Iorváth Lajos polgármester
Szabóné Berkes Etelka alpo lármester
Borsos Ibolya képviselő
Bús Róbert képviselő
Forgó István képviselő
1-lolló Lászlóné képviselő

Tanácskozási joaI meje1ent:
Dr. Faragó Péter jegyző
Csépe Mihályné

Iazoltan távolmaradt:
Harangozóné Pálnok Orsolya képviselő

Horváth Lajos polárrnester: az ülést megnyitotta, megállapította. hogy a testület határozatképes. a 7
fő testületi tag közül 6 fő Jelen van.

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. majd szavazás után megállapította. hogy a testület

egyhangúlag. határozathozatal nélkül elfogadta azt.

NAPIREND

Tárgy: Előadó:

1. Beszámoló az önkormányzat 201 9. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hon’ath Lajos po/gónzester

2. Egyéb előterj esztések. bejelentések
110/Tol/l Lajos po/g(!Puzestw

1. Napirend

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

/Az előtetjesztés ajegyzőkö nyv I. sz. melléklete.!

Előadó: Ho,viih Lajos po!gcrmesler
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Horváth Lajos polármester: a pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet.

Holló Lászlóné a Pénzüvi, Vavonnvilatkozat-tételi és Rendészeti Bizottság tagja, levezető
elnök: a bizottság tárgyalta az előterjesztést. egyhangúlag elfogadásra javasolják a testületnek.

Horváth Lajos polgármester: Borsos Ibolya képviselő asszony jelezte. hogy a 8. melléklet 9. sorában
a gépek. berendezések és felszerelések megnevezésű sor fbrg. képes osztopban elírás van. mert egy 1-

es hiányzik ( 8 11116 Ft). helyesen az összeg 8 111116 Ft. így az osztop befektetett eszközök
összesen 30. sor semjó. Javítva lesz a hiba.
Könyvvizsgáló asszony a szakvéleményt megadta. megalapozottnak találta a beszámolót, valamint
cl fogadásra javasolja az előteij esztést.

A COVID járvány miatt kerül most sor az előterjesztés elfogadására, egyébként május 31-e lett volna
határideje a zárszámadásnak.

dr. Faraó Péter jeyző: a kormányhivataltól azt az iránymutatást kaptuk, hogy a polgármesterek
várják meg a vírus lecsengését. véghatáridő szeptember 30-a volt a zárszámadás elfogadásának. Most,
hogy a vészhelyzet megszűnt így minden önkormányzatnak, akik még nem rendelkezik a 2019. évi
költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, azoknak úgy kell
elfogadniuk, hogy legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló törvény hatályba lépését (június I 8.) követő 30. napon hatályba lépjen.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező
előterjesztést u 2019. évi költségvetés végiehu/tsról, majd szavazás után megállapította. hogy a
képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt. kihirdette a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékletét képező. Feigvő Kö:ségi Öizkormáiiyzat képviselő-testületének 3/202 0. (VII.].)
önkornzánj’ztiti rendeletét ci 2019. évi költségvetés végrelwjtásió/.

2. Napirend

Tár’: Egyéb előterjesztések, bejelentések

Előadó: Hon’íli La/os polg(l’meste1’

Horváth Lajos polármester: Váriné Kádár Margit könyvvizsgálónak a mai napon a megbízása lejár.
amit nem szeretnék meghosszabbítani a pénzügyi bizottsággal egyetértve.
Az önkormányzatot érintett elvonások miatt sem javaslom a továbbiakban a könyvvizsgáló
foglalkoztatását.

Holló Lászlóné a Pénzügyi, Vayonnyilatkozat-téte1i és Rendészeti Hizottsá tája, levezető
elnök: a bizottság is egyetért polgármester úrral.
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Kérdés, hozzászólás

Foró István képviselő: a törvény nem teszi kötelezővé a könyvvizsgáló meglétét?

Horváth Lajos po1ármester: nem. bizonyos mértékű hitel esetében lenne kötelező a könyvvizsgáló.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta az elhangzottakat, majd a képviselő-testület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

28/2020. (VI.30.) Kvt.sz.hat.

Tárgy: könyvvizsgálói szerződés

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Váriné Kádár Margittal nem
hosszabbítja meg a megbízási szerződést.

Határozatról értesítést kapnak:
1. Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. Dr. Faragó Péter jegyző
4. Irattár

Horváth Lajos polármester: elvonások vannak a 2020. évre vonatkozóan. Külön kell venni az
önkormányzatot és a hivatalt. A hivatalnál $ MFt az elvonás. mert a település adóerőképessége magas.
A gépjárműadót viszi az állam teljes egészében, mert 2020-2021 évben nem jogosult rá az
önkormányzat. A beszámítás után is közel 14 MFt az elvonás.
Atcsoportosításra lesz szükség. mert az óvoda felújításnál is hozzá kell még tenni.
A pályázatokat be tudjuk fejezni.
Jövőre az iparűzési adó 80%-a marad a településen. 17% kerül a településeknek szétosztásra és 3% a
megyére kerül. de ez még nem végleges.

Dr. Faragó Péter jeyző: a TOP-os pályázatokat ősszel akarják kiírni és már jövőre nyertes
pályázatokat akarnak hirdetni. Nem akarják, hogy másfél évet keljen várni az elbírálásokra. hogy
hosszabb idő álljon a kivitelezésre és nejöjjön be az építőanyag anomália.

Horváth Lajos polármester: jelen pillanatban futó pályázat a közmunkaprogramban. ami megy az
étkező felújítása. Tartalmazza a felújítás a héjazatcserét. szigetelést. nyílászárócserét. A víz és áram
hálózat felújítását. valamint a fűtést saját erőből kell megoldania az önkormányzatnak. Az alsó padozat
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felszaggatása zajlik, kap egy alsóbetont, Víz- é5 hőszigetelést. felsőbetont és padlóburkolatot. Burkolót
is saját forrásból kell fogadni.
Az óvoda felújítása majdnem kész, augusztus 3 -ig készen lesz.
LEADER programban a falumegújításos támogatói okirat megjött, amiben a falutáblák lesznek.
A mai napon jött meg a Magyar Falu Programban az orvosi eszközök támogatói okirata. A doktornő és
a védőnői szolgálat fog részesülni az eszközökből.
Az óvodai játszótér pályázat is benyújtásra került, amiben két eszközt (hajó. drótkötélpálya)
pályáztunk meg.
Falu gépészetre Is lett pályázat headva, ami ráülős fűnyírót és egy vontatott fűnyírót tartalmaz. amit
500 EFt-at meg kellett toldani.
Az ivóvízminőség-javító program is megindult, előszo a vízmű területén a fák kitakarítás történik,
majd a gépészet és a csőcsere.
Most jelent meg a BM-es útpályázat, amiben jó lenne megcsinálni a vízmű utcáját (Móra F. u.) és a
névtelen utcát. A szélső József A. u. nem fér bele, mert 65 %-os csak a támogatottság és így is közel 6
MFt-ot kell önerőből hozzá tenni.
A konyha megújítást váiluk. ahol légcserélőt Is ki kell építeni. amit helyi vállalkozóval szeretnénk
megcsináltatni.
A bölcsődei pályázat támogatói okiratát Is várjuk.
Jegyző úrral folyamatosan alakítjuk ki a Fejlesztési területeket, ahová vállalkozásokat lehet fejleszteni.
A temetőn túl egy DIGI torony fog épülni egy magán területre. Az önkormányzat ad ideiglenesen
áramot, amit a ravatalozótól fogunk biztosítani részükre. Ezen a területen lesz hálózat felújítás is.
A ravatalozó felújítása húzódik, mert nincs elég közmunkás.
A diákmunkára pályáztunk, úgy néz ki, hogy aki időben jelentkezett annak lesz helye. Aki nem jött
időben az sajnos lemaradt, mert jogvesztő hatályú volt a pályázat. A könyvtárba, az IKSZT-ben,
szakemberek mellett fognak dolgozni a diákok. Aaz óvodában a játékok helyét fogják ásni, illetve
terepet rendeznek.
Korábban kocsibejáró építést 20 darabban határoztuk meg, amitjavaslok 40-re emelni.

Dr. Faragó Péter jeyző: Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja
határozatát, amely a kocsibejáróra vonatkozott és a 20 darabot határozott cl, amit javasolunk 40
darabra módosítani.

Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta az elhangzottakat, majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

29/2020. (VI.30.) Kvt.sz.hat.

Tárgy: Belterületi járdához és kocsibejáróhoz anyagigénylés tárgyú, 12/2020. (11.06.) Kvt.sz.hat.

módosítása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja Belterületi járdához és kocsibejáróhoz
anyagigénylés tárgyú. 12/2020. (11.06.) Kvt. sz. határozatát, amelyben a kocsibejáróra vonatkozó 20
darabot 40 darabra emeli meg.
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Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Lajos polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1 .1 Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! horváth Lajos polgármester
3.! Lajos Istvánné szoc. és ig. ügyintéző
4.! Pénzügy
5.! Irattár

Horváth Lajos polgármester: az ügyintézőnek szólunk. hogy 40 darabig fogadhat kérelmet a
kocsibejáróra. A feltétel továbbra is az marad, hogy csak az igényelheti a kocsibejárót. akinek
elkészült a j árdáj a.

Foró István képviselő: kimerült már a 20-as keret?

Horváth Lajos polgármester: igen, már három Fő Fel van írva.

Vannak lakossági panaszok állattartással kapcsolatban, aminek a kivizsgálása folyamatban van.
Rágcsálók vannak a településen, aminek az irtása a lakosság összefogásával oldható meg. amennyiben
mindenki írtja azokat.

Forgó István képviselő: partnernek tűnik az állattartással kapcsolatos problémában az állattartó?

Dr. Faragó Péter jcyző: igen. sokrétű a probléma, nem minden felel meg a levélben leírtaknak.
Konkrét vállalásokat tett határidővel az állattartó. amiről jegyzőkönyv is készült. Teljes mértékben
partner volt az illetékes személy.

Horváth Lajos polármestcr: a COVID vírus megjelenésekor több család jelezte, hogy nincs otthon
számítógép és ebben szeretnének segítséget kérni. Vásároltunk használt gépeket. vagy a képviselők
leselejtezett gépeit adtuk ki. Javaslom. hogy ezeket a gépeket ajánljuk fel megvásárlásra.

Forgó István képviselő: a beszerzési ár hány százalékáért vehetnék meg?

Horváth Lajos polármester: 20-25%-áért javaslom megvásárlásra.

Szabóné Berkes Etelka aIpolárrnester: 10-15 000 Ft —ot javaslok. hogyne riassza cl őket.
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Horváth Lajos poIármester: akkor 20%-ot javaslok elfogadásra.

Horváth Lajos po1ármester: szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. majd a képviselő-testület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

30/2020. (V1.30.) Kvt.sz.hat.

Táry: használt számítógépek. tablettek értékesítése

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz. hogy az online oktatás bevezetésekor
megvásárolt számítási technikai eszközöket a beszerzési ár 20%-ért értékesítse az Önkormányzat az
érintett használóknak.

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Lajos polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! Pénzügy

4.! Irattár

Foró István képviselő: szeretném jelezni, hogy a vírus helyzet miatt több rendezvénye elmaradt az
egyesületnek. A falunapra is a testület megszavazta a támogatást, hogy majd erre milyen lehetőség
lesz, még nem tudjuk. Javasolnám, hogy ezen támogatást 3 kisebb rendezvény lebonyolítására
használhassa fel a Geda-halom Egyesület.

Horváth Lajos polármester: támogatom.
Szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal
elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

31/2020. (VI.30.) Kvt.sz.hat.

Tárv: Geda-Ilalom Egyesület 2020. évi rendezvényszervezése

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Geda-Halom Egyesület a
falunapi rendezvény lebonyolítása helyett 3 darab kisebb rendezvényt szervezzen a 2020-as évben.

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Lajos polgármester
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A határozatról értesítést kapnak:
1.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! Pénzügy
4.! Irattár

Horváth Lajos polármester: a településen működő civil szervezetek jogosultak 2 099 000 Ft
támogatásra a Magyar Falu Program keretében. Javasolnám. hogy a civil szervezetek fogjanak össze és
közösen osszák meg a támogatást és a Geda-Ilalom Egyesület adja be a pályázatot.
A napokban fog megjelenni ez a pályázat.

Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta az elbangzottakat. majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

32/2020. (\I.30.) Kvt.sz.hat.

Tárgy: Civil szervezetek közös pályázata a Magyar Falu Program keretében

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Magyar Falu Program keretében
a Geda-halom egyesület pályázzon a civil szervezetekre kiírt pályázaton.

Határidő: folyamatos

Fetelős: I Jorváth Laj os polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
I .1 Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! I lorváth Lajos polgármester
3.! Geda-Halom Egyesület
4.! Irattár

Borsos Ibolya képviselő: szúnvogírtassat kapcsolatosan tudunk- e valamit?

Horváth Lajos polárm ester: a tegnapi napon írtunk a katasztrófavédelemnek ezzel kapcsolatosan
egy levelet. Légi úton nem lehet szúnvogírtás. csak földi úton. Balatonfűzfőn gyártják a szükséges
szert. amit ..fehérgázolaj hatóanyag visz.
Forgó István képviselő úrnak van egy nagy ágvúja. amivel ezt meg tudnánk valósítani.
A lakosságot is kérem. hogy vágják a füvet. ne hag\janak pangó vizet edényekben. hogy a szúnyogok
ne tudjanak elbújni.
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Horváth Lajos po1ármester: 17 óra 40 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselő-testületi
ülést.

k. m. f.

::

t-foivátb Lajos
P0 gármester

Dr. Faragó Pc r
jegyző

/


