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TARTALOMJEGYZÉK

N a p I r e n d: Meghozott döntések:

1.! Tárgy: Felgyő. belterület 166 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Előadó: Ilorvóth Lajos polgóinwster

A határozat tára:

Fek’ő, be/terület 166 hrsz—ó inga/lan i;wg’tósóiiósa
59/2021.(VII.20.) Kvt. sz. hat.

2.! Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásáiiásához kiegészítő támogatás benyújtása

Etőadó: Hoii’óth Lajos polgórmester

A határozat tárya:

S:oek’ilis céh’i iüzelőanvcig vaisc’irlóisaihoz kiegészítő tainwgalc’is benvz’ijíasa
60/2021.(VII.20.) Kvt. sz. hat.

3.! Tárgy: Önkotmánvzati bétiakás meghosszabbítási kérelme

Előadó. Horvóth Lajos polgórniester

A határozat tárya:

Kan tez .Jónos és Korom Erika részére a Felgyá 11. kerület Tanya I 05sz. alatti lakós bérleti
szerződés hosszabhítóra

61/2021 .(VII.20.) Kvt. sz. hat.

4.! Tárgy: Egyéb előterjesztések, bejelentések

E/őadó: IJorvóih Lajos poltórnzes1er

A határozat tárva:

Horvóth 1sf vónné tele/o’ósór/óxi ügi ‘e
62/2021.(VII.20.) Kvt. sz. hat.

néhai Áciptis Jónosné volt icinóevelnök, Felgvő dís:polgúrónak temetése
63/2021.(VII.20.) Kvt. sz. hat.

8/2021. (I’iI. 13.) Ki’t.sz. hat.-ig
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HATÁROZATOK LISTÁJA

•• 59/2021. ( VII.20.) Ki’t.sZ.IIftt.
Felgi’á’, be/terület 166 hrsz- z ingatlan megvásárlása

+ 60/2021. ( VII. 20.) Ki’!. sz.!, at.
Szociális célé tüzetőanvag vásárlásához kiegészítő’ támogatás henvtjtása

+ 61/2021. ( VII. 20.) Kvt. sz.!, ftt.

Kurucz János és Korom Erika részére ci Felgyő, 11. kerület Tanya 105. sz.
alatti lakás bérleti szerződés hosszabb ítása

•• 62/2021. ( VII. 20.) Ki’!. sz.!, fit.

Horváth Is tvánné telekvásárlás i ügye

+ 63/2021. ( VJI.20.) Kvt.sz.hut.
néhai Kapus Jánosné volt tanácselnök, Felgyő díszpolgárának temetése



+ fVe;n i’olt.

4

RENDELETEK LISTÁJA



JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. júl kis 20-án megtartott

rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Felvő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak:
horváth Lajos polgármester
Bús Róbert képviselő
Forgó István képviselő
Holló Lászlóné képviselő

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

Iazoltan távolmaradt:
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Borsos Ibolya képviselő
Narangozóné Pál nok Orsolya képviselő

Horváth Lajos polgármester: : az ülést megnyitotta. megállapította. hogy a testület
határozatképes. a 7 fő testületi tag közül 4 főjelen van. 3 fő igazoltan távol maradt.

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. majd szavazás után megállapította. hogy a testület
egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta azt.

NAPIREND

Táry: Előadó:

1. Felgyő. hetterütet I 66 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
IJOITath LUjt)V polgurmc’síer

2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kiegészítő támogatás benyújtása
IÍO1T(/h L1jtLV /Jt)/úr1iIesICr

3. Önkormányzati bérlakás meihosszahhítási kérelme
Ifoivíh Lcí/os po/gc1’nwsÍe1

4. Egyéb előteijesztések. bejelentések
JJ0j(J7 Lujos J)olgórlizesÍc’r
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1. Napirend

Táry: Felgyő. helterLilet 166 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Előadó: horváth Lajos polgármester

Horváth Lajos polármester: kérem jegyző urat ismertesse az anyagot.

dr. Faraó Péter je’ző: Bakos Józsefné felgyői lakos felajánlotta az Önkormányzatnak a
166 hrsz-ú (Dankó Pista utca sarka) ingatlant mevásárlásra. 500 000 Ft összegért. Javaslom
megvásárlásra. mert jó helyen található az adott telek.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

59/202 1. (VII. 20.) Kvt.sz. határozat

Tárv: Felgvő. belterület 166 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Rakos Józsefné 6645
Feigvő. Templom Út 24.sz. alatti lakos l!1 tulajdonában lévő Felgyő. belterület 166 hrsz-Ú
kivett. 1488 m2 beépítetlen területű ingatlant 500 000 Ft vételárért. azaz ötszázezer forintért.

3. Megbízza a képviselő-testület Ilorváth Lajos polgármestert az adásvételi szerződés
aláírásával. a kapcsolódó további feladatok ellátásával.

Hatatido: tolvamatos
Felelős: I lorváth Lajos polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
I .1 Képviselő-testület tagjai
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! Bakos Józsefné 6645 Felgyő. Templom Út 24.
4.! Pénzügy
5.! Irattár
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2. Napirend

Tár.v: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kiegészítő támogatás benyújtása

Előadó: Ilorváth Lajos polgármester

Horváth Lajos polármester: kérem jegyző urat ismertesse az anyagot.

dr. Faraó Péter jeyző: az idén is meghirdetésre került. az Ehr-ben már fenn van a szociális
célú tüzelőanyag pályázat. 1 65 m a maximum, amire pályázni tud az Önkormányzat. Az
önerő 209 550 Ft.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos poIármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület
egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

60/202 1. (VIL2O.) Kvt.sz.hat.

Tár: Szociális célú tüzelőanag vásárlásához kiegészítő támogatás benyújtása

HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igény nyújt be a
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet
I.2.2.I.pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó tárnoatásúra.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. hogy a maximálisan igényelhető.
összesen 165 m3 lágvlomhos tűzifa igénvlésére nvújtsa be pályázatát.

3. Az önkormányzat vállalja. hogy a szociális célú tűzirában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér. és vállalja a tüzelőanyag szállításáhól. - ideértve a rászomlókhoz
való eljuttatást is. - származó költségeket.

4. Felgyő Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a
pályázat benyújtásához szükséges önerőt. melynek összege 209.5 50.- Ft.

Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: Horváth Lajos polgármester
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A határozatról értesítést kap:
I .1 Fetvő Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai
2.! Felgyő Kő zségi Önkormányzat polgármestere
3.! Tömörkénvi Közös Önkormányzati Hivatal Jegvzőj e
4.! pénzügyi ügyintéző
5.! Lajos Istvánné ig. és szociális ügyintéző
6.! Irattár

3. Napirend

Tárv: Önkormányzati bérlakás meghosszabhítási kérelme

Előadó: Horváth Laj os polgármester

Horváth Lajos po1ármester: átadom a szót jegyző úrnak.

dr. Faraó Péter jeyző: KctrLlcz Jánosék az Öregfelgyői négylakásos ingatlan egyikébe
laknak. Augusztus végén jár le a szerződésük. havi 5000 Ft-ot fizetnek. A család pontosan
fizet. rendben tartják a környezetüket. két kiskorú gyermeket nevelnek. Javaslom további egy
évre meghosszabbítani a bérleti szerződésüket.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

61/2021. (VIL2O.) Kvt.sz.hat.

Tárv: Kurucz János és Korom Erika részére a Felgyő. II. kerület Tanya 105. sz. alatti lakás
bérleti szerződés hosszabbítása

HATÁROZAT

Fetgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felgyő II. kerület Tanya 105. sz. alatti
ingatlan bérletét meghosszabbítja további I éves időtartamra Kurucz János és Korom Erika
részére 5000 Ft/hó bérleti díjért.

A határozatról értesítést kapnak:
1.! Képviselő-testület tagjai
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! Kurucz .lános és Korom Erika
4.! Pénzügyi ügyintéző
5.! Lajos Istvánné ig. és szoc. ügyintéző

6.! Irattár
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4. Napirend

Tárj: Egyéb előteijesztések. bejelentések

Előadó: tlorváth Lajos polgármester

Horváth Lajos polármester: jegyző Úrnak adom a szót.

dr. Faraó Péter jeyző: isinertetésre került a kérelem, ami telekmegváltásról szól.
Az akkori tanácsi tulajdont kiutalták, és örök használatba adták, ami akkor még létező
kategória volt az ingatlannyilvántartásban. Feljogosftotta a jogosultat Horváth Istvánt, hogy
építsen az ingatlanra. Ez úgy lett telekkönyvezve és a mai napig is úgy van, hogy a
felépítmény önálló ingatlanként van. azaz „/A”-val külön tulajdoni lapon. Mindkét tulajdoni
lapnak szorgalmi jellege van. azaz az Önkormányzati tulajdonú tulajdoni lapra az van
rávezetve. hogy a rajta lévő felépítmény mindenkori tulajdonosát megillető teljes
földhasználat. Ez tulajdonképpen birtoklás szempontjából olyan. mint ha tulajdon lenne.
ameddig áll az építmény addig tulajdonképpen értéktelen a telek. A cél az lenne. hogy
megvásárolnák és megszünné a ..nagy A’, ha ugyanazok a tulajdonosok és összevonásra
kerülne, és kivett lakóház udvarként szerepelne az ingatlannyilvántartásban.
A kérelem az ingatlan megvásárlásra nem tartalmaz összeget.

Horváth Lajos polgármester: javaslatom 100 000 Ft. ezen összegért megvásárolhatja a
család az ingatlant.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot, majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

62/2021. (VII. 20.) Kvt.sz. határozat

Tárv: I iorváth I stvánné telekvásárl ási ügye

HATÁROZAT

I. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 87/76 hrsz-Ú ingatlan telekrendezését
jóváhagyja és 100 000 Ft (azaz százezer forint) összegért megvásárlásra ajánlja Horváth
I stvánné és családja részére.

2. Megbízza a képviselő-testület tlouváth Lajos polgármestert az adásvételi szerződés
aláírásával. a kapcsolódó további feladatok ellátásával.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Lajos polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
I .7 Képviselő-testület tagjai
2.7 I torvátb Lajos polgármester
3.! Horváth Istvánné 6645 Feigvő. Ságvári Endre u. 2.
4.! Pénzügy
5.! Irattár

Horváth Lajos pofármester: sajnálatos hír, hogy Kapus Jánosné Katóka néni, felgyő volt
tanácselnöke és díszpolgára meghalt. Javaslom, saját halottjának tekintse az Onkormányzat és
a temetés költségét vállalja át. Előzetesen már egyeztettem a testületi tagokkal. illetve a
családdal is. akik megtiszteltetésnek tekintik.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot, majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

63/2O2LfVII.20.) Kvt. sz. hat.

Tár: néhai Kapus Jánosné volt tanácselnök. Felgyő díszpolgárának temetése

HATÁROZAT

1 Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott. hogy néhai Kapus
.Jánosnét - volt tanácselnök. Felgyő díszpolgára - saját halottjának tekinti és a temetés
közvetlen költségét. 278 575 Ft-ot (azaz kétszázhetvennyolcezer- ötszázhetvenöt forint)
átvállalja.

2. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetés költségeit a 2021. évi
költségvetésbe szerepelteti.

3. A Képviselő-testület felkéri I forváth Lajos polgármestert. hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Lajos polgármester
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A határozatról értesítést kapnak:
I .1 Képviselő-testület tagjai
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! néhai Kapus Jánosné családja
4.! Pénzügy
5.! Irattár

Horváth Lajos polgármester: 13 óra 10 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt
képviselő-testületi ülést.

k. m . f.

.iil
!‘/

[%1tlLaJos i ao etet
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A határozatról értesítést kapnak:
I I Képviselő—testület tagjai
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! néhai Kapus Jánosné családja
4.7 Pénzügy
S.! Irattár

Horváth Lajos polárrnester: 13 óra 10 perckor hefeezettnek nyilvánította a nyílt
képviselő-testületi ülést.

k. m.

C
1oi áth os Dr. Fara

polgármester


