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TARTALOMJEGYZÉK

N a p i r e n Meghozott döntések:

1.! Tárgy: VP6-7.2. 1 .1-21 pályázat ben\újtása

Előaló: Hon’cth La/os po!gcr1zesÍe1

A határozat tárva:

VPŐ-7. 2. 1. 1-21 pá/’zaí bem’ijísa

58/2021 .(VfI. 13.) Kvt. sz. hat.

58/2021. (I TI. 13.) Kvt.sz.haÍ.-ig
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HATÁROZATOK LISTÁJA

•• 58/2021. ( VII. 13.) Kvt.sz.Izut.
VP6-7.2. 1. 1-21 pályázat benyzjtása



Neuz volt.
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RENDELETEK LISTÁJA



JEGYZŐKÖNYV

Készült Feigvő Községi Önkormátwzat Képviselő-testületének 2021. július 13-án megtartott
rendkívüli nj’ílt üléséről.

Az ülés hehe: Feigvő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak:
Horváth Lajos polgármester
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Borsos Ibolva képviselő
Bús Róbert képviselő
Forgó István képviselő
Holló Lászlóné képviselő

Tanácskozási joal mejelent:
Geda-Halom Egyesület Forgó István elnök
Dr. Faragó Péter jegyző
Berkecz .József projektmenedzser

Iazoltan távolmaradt:
1-larangozóné Pálnok Orsolya képviselő

Horváth Lajos polármester: a rendkívüli ülést megnyitotta. megállapította, hogy a testület
határozatképes. a 7 fő testületi tag közül 6 fő jelen van. 1 fő igazoltan távol maradt.
Az ülés telefonon került összehívásra 2021 . július 13-án 7:00 óra.

Javasolt napirend:

1. VP6-7.2. 1.1-21 pályázat benyújtása
2. Egyéb előterjesztések, bejelentések

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokatt. majd szavazás után megállapította. hogy a
testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül cl f’ogadta azt.

NAPIREND

Tárv: Előadó:

1. VP6-7.2. 1.1-21 pályázat benyújtása
iiOlTth Lajos J)Ol(r1JIcs1c’l

2. Egyéb előterjesztések, bejelentések

JJonaih Lajos pokdPnwsteP
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1. Napirend

Táry: VP6-7.2. 1.1 -21 pályázat benyújtása
/Az előterjesztés ajegyzőkönyv 1. sz. melléklete!

Előadó: horváth Lajos polgármester

Horváth Lajos polgármester: ismertetem a határozati javaslatot.
A két útból az egyik a Felső majori út. ami Kiss Jánosékig lenne felújítva. A másik pedig az
Alsó majori Út. a hídtól visszafelé lenne az Út felújítási része. Olyan útszakaszt próbáltunk a
pályázatba bevonni. ahol jelentős gazdaságfejlesztések vannak és lesznek is a közeljövőben.
Az egyeztetések. az előzetes reltárás megtörtént. Utkorona szélesítés lesz. nagy teher
forgalmú ittakat kell létrehozni. mivel kamionforgatom van mindkettő útszakaszon. Ennek a
pályázatnak a teljes összege több mint 200MFt. Nem tudjuk. hogy lesz e még ilyen lehetőség,
így kérem, hogy a testület támogassa a pályázat benyújtását.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

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

58/2021. (VII.13.) Kvt.sz.hat.

Táry: VP6-7.2. 1.1-21 pályázat benyújtása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település fejlesztési terveivel
összhangban az alábbi határozatot hozza:

A képviselő testület a megismert elképzelések, kidolgozott tervek és tervezői költségvetés
alapján visszavonhatatlanul hozzájárul. hogy a VP6-7.2.1.J-21 pályázat henvújtásm kerüljön
a Felgő 036 és 0186/1 utak te1újításának komplett anyaga.

A képviselő-testület a 2021. év költségvetése terhére elkülönít 10.699.874 Ft összeget a
pályázat önerej ének Údezeteként.

Felhatalmazza florváth Lajos polgármestert. hogy a pályázat beadása tekintetében teljes
jogkörrel elj átjon. annak eredniényéről a testületet tájékoztassa.

Felelős: horváth Lajos polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kapnak:
1.! Képviselő-testület
2.! Horváth Lajos polgármester



7

21 Horváth Lajos polgármester
3.! Dc. Faragó Péter jegyző
4.! Pénzügy
5.! Irattár

2. Napirend

Tárv: Egyéb előterjesztések, bejelentések

Előadó: Horváth Lajos polgármester

Horváth Lajos polármester: tájékoztatom a képviselő-testületet. hogy nyert a temető
kerítés felújítására beadott pályázat. Azt még nem tudjuk. hogy ki lesz a kivitelező. mert
nagYon nehéz khitelezőt találni. a beszerzési eljárás elkezdtük. A vasanyagot már le kell
foglalni. mert napi árak vannak és a költségvetésbe bele kell férni.
A tornaterem felújítása megkezdődött. ahol sajnos többlettköltség van. A tankerület kezdte cl,
hét hónap késéssel hoztak meg egy döntést, amire még most Is egy csomót kötöttek. A
pályázati rendszer át lett alakítva és az önkormányzatok tudnak iskola felújításra pályázni a
továbbiakban.
Még további két utas pályázat is nyert. Az egyik a József A. u. útburkolatának a felújítása.
amihez még az Arany János ci. egy része (a Vidre presszótól az utca végéig) taozik. A másik
pedig a Móra E. ci. és az un. névtelen u. felújítása.
Az óvodai játszótér eszközei megjöttek. amik ajövő hónapban kerülnek felállításra.
Az orvosi eszközök Is megjöttek.
A bölcsődeépités nagyon nehezen halad. alvál lal kozóval dolgoznak, nagyon le vannak
terhelve. remélhetőleg a héten elkezdík a betonozást, mert a vasat szelik mát egy hete.
A közmunka program is akadozik, mert nagyon meleg van.
A ravatalozó felújítás a vége felé jár.
A garázs felújítás lenne soron. de az egyik kőműves stroke-t kapott a múlt héten. sajnos.
A majsai Út 1 km hosszan sikeres útfelújitása megtörtént. amit a közút saját költségvetéséből
megvalósított. Az. hogy tovább mikor lesz felújítva nem tudni. de kátyúzásokat végeznek
továbbra is. Már két baleset is történt rajta.
A helyi iparűzési adó I %-át elvitték. azt a pénzmennYiséget. amit ígértek véletlenül sem kapta
meg az Önkormányzat.

Borsos Ibolya képviselő: ez milyen 1%?

Horváth Lajos polgármester: az iparűzési adó 2% volt. amit 1%-ra csökkentették. ami
nagyon érint minket.
Lesz egy nagy beruházás.. Kaposvár lI.. 1 80 ha napelem valósulna meg.

Borsos Ibolya képviselő: ez hol lenne?
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Horváth Lajos polármestcr: még ez nem publikus.
A toronyóra pályázatról nem tudunk semmit. az egyháznál elveszett, amihez 800 EFt-ot
rakunk hozzá.
A buszvárót megint szétverték. A szemétlerakás továbbra is probléma, amit a polgárőrök
próbálnak megoldani.
Egy-két ház van eladó a településen.

Horváth Lajos polármester: 7 óra 40 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselő
testületi ülést.

k.m.f.

Hoith Lajos Di Faiago Pti
polgrmester jegyző


