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FELGYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. AUGUSZTUS 31-ÉN MEGTARTOTT

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE



TARTALOMJEGYZÉK

N a p i r e n d: Meghozott döntések:

1.! Tárgy: A szociális, gyermekvédelmi ellátásokról. valamint személyes gondoskodást
nyújtó ellátások helyi szahályozásáról szóló 5/2021.(lIt.25.) önkormányzati rendelet
ITlódosítása
Előadó. dr. Faragó Péter jegyző
La/os Istvcnné ig. és szoc. ügviniezó

A rendelet tártya:

Á szocicdis, yeri;zekvédelnzi eUótósokról, valamint személyes gondoskodóst nyújtó etkítcísok
he/vi szctbúlvozúsóról szóló 5,202]. (111.25.) önkorinónzati rendelet módosítása

7/2021 .(Vl 11.31 .) önkormányzati rendelet

2.! Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2020. évi működéséről
Előadó: Hon’áth La/os polgármester

A határozat tárya:

Beszámoló ci Homokhótsági Regionális Hullaclékgazctálkodási Önkormányzati Társulás 2020.
évi működéséről

64/2021.(VIII.31.) Kvt. sz. hat.

3.! Tárgy: Önkormányzati bérlakás meghosszabbítási kérelem
Előadó: Horváth Lajos polgármester

A határozat tárva:

fia/os Róbert János és Ha/os Mónika részére a Felgyő, Móra Ferenc u. 8sz. alatti lakás
bérleti szerződés hosszabbítása

6/202l.(V1lt.3l.) Kvt. sz. hat.

1.! Tárgy: Egyéb előterjesztések, bejelentések
Előadó: horváth Lcijos polgármester

A határozat tárya:

2022—2036 idő’zakra vonatkozó gönlülőtejlesztési tervek jóváhagyása
66/2021 .(V[It.3 I.) Kvt. sz. hat.

Bác’svíz Zrt—vel előzetes tár gTalcís kezdeményezése
67/2021 .(VIIl.3 1.) Kvt. sz. hat.

67/2021.(VHL3I.) Kvt.sz.hat.-ig
7/2021. (I!fI. 31.) önk. rend-ig



HATÁROZATOK LISTÁJA

+ 64/2021. ( VJI!.3L) Ki’t.sz.hat.
Beszámoló ci Honi okhátsági Regionális Httl/adékgazdálkodási
Önkormányzati Társ ti/ás 2020. évi iii űködésérő!

+ 65/2021. ( VIII.31.) Kvt.sz.hat.
Hatos Róbert János és Hatos Mónika részére ci Felgvő, Mára Ferenc it. 8.
sz. alatti lakás bér/eti szerződés hosszabbítása

+ 66/2021. ( VIII.31.) Kvt.sz.tiut.
2022-203 6 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása

+ 67/2021. ( VIII. 31.) Kvt. sz. hat.
Bácsvíz Zrt-vel előzetes tárgyalás kezdeményezése
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RENDELETEK LISTÁJA

7/2021. (VI1I.31.) önkormán’zuti rendelet
A szocic1/s, gver;nekveclelmi ellát6sokiót, valamint személyes gondoskodást
I?yz/tó ellátások helyi szabá/yozásá,ó/ szó/ó 5/202]. (111.25.) önkormányzati
rendelet módosítása



JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 31-én
megtartott reflflkívüü nyílt ül ésérő I.

Az ülés helye: Felgyő Községi Önkormányzat tanácskozóterrne

Jelen vannak:
Horváth Lajos polgármester
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Bús Róbert képviselő
Forgó István képviselő
1-larangozóné Pálnok Orsolya képviselő
Hottó Lászlóné képviselő

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

Iazoltan távolmaradt:
Borsos Ibolya képviselő

Horváth Lajos polgármester: : az ülést megnyitotta, megállapította. hogy a testület
határozatképes, a 7 fő testületi tag közül 6 fő jelen van, I 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. A szociális. gyermekvédelmi cl látásokról. valamint személyes gondoskodást nyújtó
ellátások helyi szabátyozásáról szóló 5!2021.(lII.25.) önkormányzati rendelet módosítása

dr. Faragtí Péter jegy:ő
Lt/os I(vaimc ig. és OC. üglmte:()

2. Beszámoló a Homokhátsági Regionális [[ulladékgazdálkodási Önkormánzati
Társulás 2020. évi működéséről

Ifori’th La/os po/rl;zes/er

3. Önkormányzati bérlakás meghosszabbítási kérelem

Hoiidth La/os potgcrnwster

4. Egyéb előteij esztések. bejelentések
Iforv€ih La/o po/gcrinester
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1. Napirend

Tárgy: A szociátis. gyermekvédelmi ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó
ellátások helyi szabátyozásáról szóló 5/2021 .(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: cb. fanígo Péter /egi:á’
La/os Lvívdiiiié i. és 50C. ügv/nté:ő

dr. Faraó Péter jeyző: a vonatkozó rendeletben szerepel az iskolakezdési támogatás.
aminek egyszeri összege 5 000 Ft. amit rnostjavaslunk módosítani egyszeri 8 000 Ft-ra.

Kérdés, hozzászólás

Horváth Lajos po1ármester: jó lenne elérni azt, hogy a gyermekek felszerelése a mai
kornak megfelelően legyen felszerelve, gondolnék itt az informatikai részre. A tolltartóba
legyen pendrive. mikrofon. fej hallgató. A jelenlegi távoktatásnál ezek szükségesek.

Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező előterjesztést a szociális.
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi
szabályozásáról szóló 5/2021 .(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról, majd szavazás
után megáltapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt.
kihirdette a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező. FeIg3Ű Kö:végi Öi,kornidni’zat képviselő
testületének 7/202]. (l’III.31.) önkormányzati rendeletét aszociális. gyermekvédelmi
ellátásokról. valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabálvozásáról szóló
5/2021 .(f 11.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2. Napirend

Tárv: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2020. évi működéséről
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete!

Előadót horváth Lajos polgármester

Horváth Lajos polármcster: mind a 82 önkormányzatnak cl kell fogadnia a beszámolót.
.Jegyző Úrnak van-e hozzáfűzni valója?

Kérdés, hozzászólás

dr. Faragó Péter je’ző: nincs.
Közvetetten tartozik a témához. hogy folyamatban van egy rendezési tervmódosítás
hulladéklerakó bővítése kapcsán. Több mint 10 ha terület további igénvbevétele a gátéri út
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mellett. A meindításról már döntött a testület. előzetes tervezési folyamat már
me.tkezdődött. partnerséi egvezetető következik. A testület nem is olyan soká fog ezzel
találkozni.

Florváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést, majd a képviselő
testület egyhangúlag. 6 igen szavazattat elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

64/2021. (VIII.3L) Kvt.sz.hat.

Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2020. évi működéséről

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ilomokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Onkormányzati Társulás 2020. évi működéséről szóló beszámolót
tudomásul vette.

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Lajos polgármester

EtTől értesítést kap:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
4. Irattár

3. Napit’end

Tárv: Önkormányzati bérlakás meghosszabbítási kérelem

Előadó: Horváth Lajos polgármester

Horváth Lajos po1árrnester: átadom a szót jegyző Úrnak.

dr. Faraó Péter jevző: a Móra Ferenc utca X. sz. alatti ingatlan bérlője a I latos család. akik
változatlan feltételek mellett szeretnék meghosszabbítani a bérlést. Egy évre szokta az
önkormányzat meghosszabbítani a bérlését az ingatlanoknak.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.
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Horváth Lajos po1ármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület
evhanúlae. 6 ien szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

65/2021. (VI1I.31.) Kvt.sz.hat.

Táry: Hatos Róbert János és Hatos Mónika részére a Felavő. Móra Ferenc u. 8. sz. alatti
lakás bérleti szerződés hosszabbítása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felgyő. Móra Ferenc u. 8. sz. alatti
ingatlan bérletét meghosszabbítja további I éves időtartamra Hatos Róbert János és Hatos
Mónika részére 10 000 Ft/hó bérleti díjért.

A határozatról értesítést kapnak:
1.! Képviselő-testület tagjai
2./ Horváth Lajos polgármester
3.! Hatos Róbert János és Hatos Mónika
4.! Pénzügyi ügyintéző
5.! Lajos Istvánné ig. és szoc. ügyintéző

6.! Irattár

4. Napirend

Táry: Egyéb előteij esztések, bejelentések

Előadó: l-Iorváth Lajos polgármester

Horváth Lajos pol%ármester: jegyző úrnak adom a szót.

dr. Faraó Péter jegyző: az Alföldvíz által előterjesztett gördülő fejlesztési terv az ivóvíz és
szennyvíz ágazatra vonatkozóan szükséges tárgyalni. Az anyagban semelyik ágazat
vonatkozásában nem található beruházás. felújítási és pótlási tervük vis maior jellegű. A
településen az ivóvízminőségjavítás megtörténik a fejlesztés közép és hosszú távon rendehen
lesz.

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:
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66/2021. (VIII. 31.) Kvt.sz. határozat

Tárgy: 2022-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása

HATÁROZAT

Feigvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által készített. 2022-
2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervekben szereplő felújítási és pótlási
munkákra tett javaslatokat jóváhagyja.

Határozatról értesítést kap:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Horváth Lajos pol gármester
3. Alföldvíz Zrt.
4. Irattár

Horváth Lajos polármester: kémék a képviselő-testülettől egy felhatalmazást, mett az
Alföldvíz Zrt. nehéz helyzetben van. Allamosításra kerülne sor. a vagyonunkat át kellene adni
az államnak. Nem támogatom, hogy az állami szektorba menjünk át. Az Alföldvíz háromszor
akkora apparátussal dolgozik, mint a Bácsvíz . Javaslom, hogy Bedő Tamás úrral együtt
kezdjük meg a Bácsvízzel a tárgyalást. vagyon marad.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

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

67/2021. (VIII. 31.) Kvt.sz. határozat

Tárv: Bácsvíz Zti-vel előzetes tárgyalás kezdeményezése

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Lajos
polgármestert. hogy a Bácsvíz Zut-vel kezdje meg a csatlakozással kapcsolatos előzetes
tárgyalásokat.

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Lajos polgármester
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A határozatról értesítést kapnak:
I .7 Képviselő-testület tagjai
2.! Fiorváth Lajos polgármester
3.! irattár

Horváth Lajos polármester: elkezdődött a Tömörkény-Felgyő összekötő Út kivitelezése. A
műszaki ellenőrrel és a tömörkényi polgármester úrral folyamatosan egyeztetünk.
Mikorra kell befejezni képviselő asszony?

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: 2022. Február 15-ig kell befejezni. A kivitelező
egy hónapon belül tervezi a befejezést.
Az előleg ígénylés kapcsán a héten vagy a jövő héten a képviselő-testületnek össze kell ülnie.
kérem számítsanak rá.

Horváth Lajos poJármester: a tornaterem műszaki átadása megtörtént. A tankerület a
pályázattól eltérő padozatot kért. ami megnövelte a költségeket. Az eredeti költségvetést is
meg kellett toldani. mert a tankerület 5 hónapig húzta a költségvetést és az árak szinte azóta a
duplájára emelkedtek. Igy az önkormányzatot is érintő költségnövekmény lesz. Egyébként
rugalmas Sport padozat lett, ki lett festve, nyítászáró csere is történt részben. 6 bórdásfal is
felszerelésre került.

Forgó István képviselő: a padozat mennyire sérülékeny? Ezt a rendezvények miatt
kérdezem. hogy burkolni kell-e?

Horváth Lajos polármester: nem sérülékeny, nem kell burkolni. nem látszik meg a cipő
sarka.

Holló Lászlóné képviselő: az iskolai padok. a székek hány évesek?

Szabóné Berkes Etelka alpolgármester: báli pénzből cserélődtek folyamatosan. Az iskola
belülről nagyon szép.

Horváth Lajos polgármester: most 14 elsőosztálos lesz az iskolában.

Szabóné Berkes Etelka alpolármester: 16 beíratott elsős volt. csak kettő elment vidékre.
Kérdezem jegyző úrat. hogy a rendeletben a beíratási támogatást meddig lehet kérelmezni.



11

dr. Faraó Péter jevző: a rendelet nem tartalmaz konkrét határidőt.

Szabóné Berkes Etelka alpolgármester: szeptember 1-et ba beleírnánk?

tIaranozóné Pálnok Orsolya képviselő: inkább szeptember 30.

dr. Faraó Péter íevző: jó akkor a Javaslat a következő. hogy 10. (2) bekezdésében a
beiratkozást követően. de legkésőbb az adott tanév szeptember 30. napjáig lehet a kérelmet
benvúj tani.

Horváth Lajos poIármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot, majd szavazás után
megállapította. hogy a képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal elFogadta azt.
kihirdette a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező, Fe/győ Kö:ségi Öizkormányzat képviselő-
testületének 7/2021. (VIII. 31.) önkorrná,,i’zati rendeletét aszociális, gyerm ekvédelmi
ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról szóló
5/2021 .(I 11.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Horváth Lajos polgármester: a temető kerítésének állítását ma vagy holnap kezdik.
A bölcsőde kivitelezése elkezdődött.

Haranozóné Pálnok Orsolva képviselő: mi a kivitelezés határideje?

Horváth Lajos polármester: jövő év.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: mikorra várható a bölcsőde működésének a
megkezdése, 2022-re?

Horváth Lajos po1árniester: igen. amikor készen lesz. Az építőanyag árak emelkedtek.
Mennyivel kell megtoldani még nem tudni. illetve a mesteremberek, hogy tudnak jönni.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: a vállalkozó Úgy adott ajánlatot.

Horváth Lajos polgármester: a 1 0%-rá lett rakva. csak a faanyag emelkedett 50%-al.
A bölcsődei játékok már le vannak helyezve. az eséscsillapítást kell megcsinálni.
Az orvosi eszközök is megjöttek.
A belvízelvezetőre is benyújtásra került a pátyázat. aminek az előtege megérkezett.
A hétvégén lesz a gyerekeknek az elmaradt gyereknap megtartása.
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Haranozóné Pálnok Orsola képviselő: ez milyen pénz. ajó gyakorlat NMI?

Horváth Lajos po1ármester: igen az.

dr. Faraó Péter jerző: a lőtér teljes ára kiegyenlítésre került.
A Proütom K. pályázatot nyújtott be az 5 Fia területre. amire a kép\iselő-testület meg is
hozta a támogató döntését. Az ügyvezető tájékoztatott. hogy a beruházást nagy
valószínűséggel az idén nem kezdik meg. csak a jövő év elején vagy kora tavasszal. Azért
mondom. mert a pályázati tájékoztatóhan úgy volt. hogy 45 napon belül keti az előszerződést
megkötni. amennyiben ez nem történik meg akkor jogosult a testület elállni. Ugy gondolom.
hogy a képviselő-testület nem fog elállni, mert ezeket a tág határidőket engedte a pályázatban.
Nagy valószínűség szerint az 2022. év végére befejeződik ez az 5 Fia igénybevétele, illetőleg a
fejlesztése. A testület folyamatos tájékoztatást fog kapni.

Horváth Lajos polármester: nem a vállalkozáson. hanem a bankon. illetve a Magyar
Allamon. mert amik eddig voltak pályázatot segítő finanszírozási hitelek azok kifutottak és az
ezt kiváltó hitelek még nem kerültek kiításra. átadásra. A Budapest Bank az Allam baukja. a
finanszírozást ők fogják végezni.

Szabóné Berkes Etelka alpolgármester elment.

Horváth Lajos po1ármester: a Klára major az a Héjja testvéreké, de a két erdő közötti rész
az önkormányzat tulajdona. amit Abel István bérel.

Foró István képviselő: igaz, hogy az egyik medret megvették?

Horváth Lajos po1ármester: nem tudok róla. vízjogi engedély Héjja Testvérek Kft-re szól.
Horgász területté is lett nyilvánítva. ha a helyi horgászegyesület ki tudna válni az
egyesülethől. akkor ők tudnák ezt a vizet használni.

Foró István képviselő: hatalmas területen van a lőtér.

Horváth Lajos polármestcr: a testületet meghívták bemutatóra, a klubház nagYon
színvonalas. A turizmust ezzel kimentettük. A horgász turizmus élesedik még Szabó Illés
családj ánál.
A két Útra (alsó és felső majoni Út) a pályázat benyjtásra került. ami közel 200 MFt. Az alsó
majoni Út esetében a vidréig történne aszfalt rétegcsere. mert ott kamionnat járnak.

Foró István képviselő: az alsó majori épületekne pályázott valaki?
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Horváth Lajos polármester: az alsó majori rész egy helyrajzi számon van. A Hungeritet
átvette a Bonafarm. A fej lesztésekért felelős igazgatóval folytattam megbeszélést. aki azt
mondta. hogy a VP-s pályázatokon még nem jelentek meg a csirkegyárak. A régi
tárgyalásokat leporolják és a Fiéjja Testvérek Kft-től kívánják átvenni és oda akarják tenni az
Új csirkegv árat.

Forgó István képviselő az épütet állagát lenne jó megvédeni.

Horváth Lajos polgármester: legalább az iskola épületét tenne jó megóvni. Amennyiben az
övék lesz. akkor le dúrnak mindent.

Horváth Lajos poIármester: 7 óra 30 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselő
testületi ülést.

k.m f.

Ho{ajos
p0! ármester

Dr. Faragó ter
jegyző
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