
5/2021.( IX.28.)

FELGYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. SZEPTEMBER 28-ÁN MEGTARTOTT

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE



TARTALON’IJEGYZÉK

X a p i r e n d: Meghozott döntések:

1.! Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ÖnkoFmányzati Ösztöndíjrendszer
2022. évi fordulójáboz.

Előadó: dr. Farag(’i Péter /egv:ő

A határozat tárva:
( ‘satlakozúv a Biíisci Iliingarka Felsőoktatúvi Qnkormónvzati Osztöndíjrendszer 2022. évi
fordzílójcdio:

6$/2021.(IX.28.) Kvt. sz. hat.

2.! Tárgy: T/ékoztatós partnerségi egi’e:t e/és erediném ‘érő! a Regionólis IJulladéklerakó
bővítése kctjjesón

Előadó: dr. Faragó Péter jegi’ző

A határozat tára:
Téjéko:tatós partnerségi eg3’e:te/és eredményéről a Regionólis Hulladéklerakó bővítése
kapcsón

69/2021.(IX.28.) Kvt. sz. hat.

3.! Tárgy’: Feigvő. belterület 160 brsz-ú ingatlan értékesítése

Előadó: dr Faragó Péter jegyző

A határozat tárya:
Fe/gvő, beltertilet 160 hrsz—ó ingatlan értékesítése

7012021.(IX.28.) Kvt. sz. hat.

.1.1 Tárgy: i’iegészí/ő knzogaks biztosítása iltJdme:ővásárbe!vi Tankerületi Központ részére

Előadó: dr. Faragó Péter jegyző

A határozat tárya:
kiegészítő táitiogatás biztosítása Hodmezóvásarhe/vi Tankerületi Központ rés:ére

71/2021 .(IX.28.) kvt. sz. hat.

5.! Tárgy: Egyéb előterjesztések, bejelentések

Előadó: Hor’átli Lajos polgármester

A határozat tárya:
Geda—Ilalom Eg ‘esület támogatasa

72/2021.(IX.28.) Kvt. sz. hat.

72/2021. JX. 28.) Kvt. sz. hat. -ig
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HATÁROZATOK LiSTÁJA

+ 68/2021.( IX.28.) Kvt.sz.hat.
Csat/akoz6s ci 13 i,isa Hungarica Felsőoktatás / Önkormányzati
QsztöI7dJ/renc/szer 2022. éviforc/tilójáho:.

69/2021.( 11.28.) Kvt.sz.hat.
Tájékoztatás partnerségi egyeztetés eredményéről ci Regionális
Hulladéklerakó bóítése kapcsán

+ 70/2021.( 11.28.) Kvt.sz.hat.
Felgvő, be/terület 160 hrsz-ú ingatlan értékesítése

+ 71/2021.( IX.28.) Kvt.sz.hat.
Kiegészítő támogatás biztosítása Hódmezó’vásárhe/yi Tankerüteti Központ
részére

+ 72/2021.( IX.28.) Kvt.sz.hat.
Gedci-Halom Egyesület támogatása



IVem i’olt.
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RENDELETEK LISTÁJA



JEGYZŐKÖNYV

Készült Fetgyő Községi Önkormányzat Képvisető-testületének 2021. szeptember 28-án
meLtartott rendkívüli ‚iyílt üléséről.

Az ülés helye: Felvő Közséi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak:
Horváth Lajos polgármester
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Forgó István képviselő
Holló Lászlóné képviselő

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

Iazoltan távolmaradt:
Borsos Ibolya képviselő
Bús Róbert képviselő
Karangozóné Pálnok Orso Iya képviselő

Horváth Lalos polgármester: a rendkívüli ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület
határozatképes. a 7 fő testületi tag közül 4 fő jelen van, 3fő ígazoltan távol maradt.
Az ülés telefonon került összebívásra 2021. szeptember 28-án 10:00 óra.

.Javasolt napirend:

1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2022. évi fordulójához

2. Tájékoztatás partnerségi egyeztetés eredményéről a Regionális hulladéklerakó
bővítése kapcsán

3. Felgyő. belterület 160 hrsz-ú ingatlan értékesítése
4. Kiegészítő támogatás biztosítása Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ részére
5. Egyéb előterjesztések, bejelentések

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokatt. majd szavazás után megállapította. hogy a
testütet egyhangúlag. határozat.hozatal nélkül elfogadta azt.

NAPIREND

Tárgy: Előadó:

1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022.
évi fordulójához

h. Eui’agó Péiei’ /eg’:c5
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2. Tájékoztatás partncrséi eveztetés eredményéről a Recionális I Itilladékterakó hóvítése
kapcsán

dr. Faragó Péter jegy:ő

3. Felgő. helterütet 160 hrsz-ú ingatlan értékesítése

dr. Faragó PeterJegj’Io

4. Kiegészítő támogatás biztosítása I lódmezővásárhelyi Tankerüteti Központ részére

dr. Faragó Péter jegvő

5. Egyéb előterjesztések. bejelentések

JJon’ath Lajos polgaruwster

1. Napirend

Tár: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022.
évi fordulójához

/Az előterjesztés ajegyzőkönyv 1. sz. melléklete.!

Előadó: dr. Faragó Péter jyz(J

di-. Faraó Péter jevző: a Képviselő-testület több éve részt vesz ebben a programban.
Minden évben meg kelt erősítenie a testületnek határozattal a csatlakozási szándékát. Erre
vonatkozóan van egy határozaU javaslat. ami több elemből áll. Korábban elfogadásra került egy
szabályzatot. ami egy szociális szempontrendszert. illetőleg a keretösszeget tartalmazza
gyerekenként. A maximális 5 000 Ft önkormányzati támogatást nyújtott a testület eddig. A
javaslat az lenne. hogy ezek után Is igy legyen. Tavaly a testület 350 000 Ft —ot különített cl
erre a célra 2021-es költségvetésében. amit javaslunk a 2022-es költségvetésében is
elkülöníteni. Tavalyi évben 3 pályázó volt. gyerekenként tíz hónapra 50000 Ft. azaz 150 000
Ft volt összesen. A 350 000 Ft-os ketetösszeg jelentősen több gyermek támogatását is
előirányozza. Javasotjuk. hogy ez maradjon. hátha az idén több gyermek lesz. Azt a tendenciát
látjuk. hogy azért minden évben csökken a pálvázói létszám . Javaslom elfogadásra az
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. majd a képviselő
testület egyhangúlag. 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:
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68/202 1. (ÍX.28.) Kvt. sz. hat.

Tárv: Csatlakozás a But-sa llunarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2022. évi tordulójához.

HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a .‚Csatlakozás a Bursa
[lungarica Felsőoktatási Önkormányzati Osztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához szóló
előterjesztést. és kijelenti. hogy csatlakozni kíván az Innovációs és Technológiai Minisztérium
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormányzati Ösztöndíj pályázat 2022. évi fordulójához.

2. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának Altalános Szerződési
Feltételeit. és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása, és folyósítása
során az abban leírtaknak megÍele1ően jár el.

: Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormánvzati Ösztöndíj támogatására 350.000 Ft (azaz háromszázötvenezer Ft)
keretösszeget határoz meg 2022. évre.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Lajos polgármestert, hogy a 2022. évi Bursa
Kungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról a Felgyő Községi
Onkormánvzat Képviselő-testületének Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormánvzati
Ösztöndíjpályázatokról szóló szabályzata és a vonatkozó felsőbb szintű előírások alapján
gondoskodjon.

Határidő: 2021. október 1. illetve folyamatos
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1 .1 Felgyő Községi Önkormán\zat Képviselő-testülete
2.! Felgvő Községi Önkormányzat polgármestere
3.! Tömörkényi Közös Önkormányzati I livatal Jegyzője
4.! pénzügyi ügyintéző

.! Irattar

2. Napirend

Tárgy: Tájékoztatás parnerségi eg’,eztetés eredmén\érőt a Reionális Hulladéklerakó hó’ítése
kapcsán

!Az előterjesztés ajegyzőkönyv 2. sz. melléklete.!

Előadó: dr. Faragó Péter jegyző
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dr. Faraó Péter jeyző: a képviselő-testület bizonyára emlékszik arra. hogy a rendezési terv
módosításának folyamatát jóváhagyta bővítése kapcsán. Gyakorlatilag ez azt jelenti. hogy a
Felgvői Regionális Szi)árdhulladéklerakó telephelve kibővülne a gátéri Út irányába több mint
10 ha-os területtel. Ehhez rendezésiterv módosításra van szükség. amit a testület jóváhagyott.
Az eljárás egyik fontos eleme az elkészült tervjavaslat közzététele és partnetségi egyeztetés
leíolytatása. ami megtörtént szeptember 9-24-ig. A felgyői honlapon található ennek a részletes
tájékoztatása és ehhez kapcsotódóan szükséges a határozat elfogadása.

Ismerietésre kerüli a haicíro: ‚Ii /avcislai.

Ezzel a határozati javaslattal kell elküldeni a főépítésznek a tervdokumentációt. aki egy
tárgyalásos eljárást fog lefolytatni. Ennek az eredményét közli és ennek eredményének
függvényébe a képviselő-testület a rendezési terv módosítására vonatkozó rendeletmódosítást
fogja végrehajtani és hatályba lépését követően a terület a hulladéklerakó övezetévé válik.

Kérdés, hozzászólás

Horvcth La/os polgcrinesier megozuta//a, mclv területről van s:á.

Forgó István képviselő: kinek a tulajdona ez a terület?

Horváth Lajos po1ármester: magánszemély tulajdonába van. Ez még 2-3 év mire a
huttadéklerakónak át lesz adva.

Szavazásra bocsátotta az előtetlesztést. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 4 igen
szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

69/2021. (IX.28.) Kvt. sz. hat.

Tár’: tájékoztatás partnerségi egyeztetés eredményéről a Regionális Hulladéklerakó bővítése kapcsán

HATÁ ROZAT

Felg\ ő Községi Önkornánvzat Képt iselő-testülete tudomásul veszi. hogy 2021 . 09.09-tól —

2021 .09.21-ig partnerségi egyeztetés céljából közzétett Regionális I lulladéklerakó bővítése céljából
elkészített rendezési [ervmódosítási javaslatra a partnerek részéről vélemény nem érkezett.

Flatáriclő: folyamatos

Felelős: I lorváth Lajos polgármester

A határozatról értesítést kapnak:

I. A Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. Tér és Terület Kft.
4. Irattár
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3. Napirend

Tárv: Felevő. belterület I 60 hrsz-ú inat1an értékesítése
Előadó: dr. Faragó Péter jegyző

dr. Faragó Péter jező: egy kérelmet szeretnék ismertetni. A [)ankó P. u. 160 hrsz —ú. 1488
m2 —es kivett, beépítetlen területet Solymosi Zsolt (Dankó P. u. 5.) - közvetlen szomszédja a
vételi területnek- vételi szándékát jelölte met erre a területre vonatkozóan. Már 2.5 éve
vásárolta meg szintén magánszemélytőt ezt a területet az Önkormányzat. Az elmúlt időszakban
a legfrissebb eladásunk 420 Ft/m2 + Afa áron történt Javaslom ezen áron történő értékesítését
a területnek. amennyibe az eladás mellett dönt a képviselő-testület.

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:

70/2021. fIX.28.) Kvt. sz. hat.

Tárv: Felgyő. belterület 160 hrsz-ú ingatlan értékesítése

HATÁROZAT

Feigvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Felgyő. belterület I 60 hrsz-ú.
Dankó Pista utcában lévő 1488m2-es kivett. heépítetlen terület értékesítését Solymosi Zsolt
(6645 Felgyő. Dankó P. u. 5.) részére 420 Ft/m2 + Afa áron.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Laj os polgármester

A határozatról értesítést kapnak:

I. A Képviselő-testület tagjai
2. I lorváth Lajos polgármester
3. Solvmosi Zsolt 6645 Felgvő. Dankó P. ti. 5.
4. Pénzüuv
. Irattar

1. Napirend

Tár’: Kiegészítő támogatás biztosítása Ilódmezővásárhelyi Tankerületi Központ részére

Előadó: dr. Faragó Péter jegyző
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dr. Faraó Péter jeyző: a képviselő- testület tudomássat bír erről a témárót. mert a
polgármester korábban jelezte. hogy az iskola tornaterem. tomaszoha tjlesztése páiázathoz
forráskiegészítésre lesz szükség. Akkor határozatot a testület nem hozott. Most a pontos
összegek ismeretében a határozati javaslat a következő:

Fe/győ Községi ()nkor,nónv:at képvise/Ű—testülete /óvhagv/a a Aíagyai Fal,, piog;vin 2020
ke1e/ébe;? nwg/elent Jkotai toiiicitcrein, toniuszobű fJlesziése chnű, AIFP—ITE 202f)
köcls:ci,zz, jiólúzuthoz ci bi’ttttü 16 1/3 fi UGI ;n’olcvzciziwgvveiihutc’:’er—
szLJiv/cv(mhó1’o1n forint— kiegészítő t(I1lQgClióSt G Ilécbiiezt’í’usuiiiie/ci Tunkerü/eti Kö.’J)ont

részére, u többlet költségek 50%-nak fedezetekéni.

A többietköltségnek az 50%-át a Tankerület. a másik 50%-át az Önkormányzat fizetné a testület
jóváhagyása esetén.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.
Horváth Lajos polgármester: nem 9 mm-es parketta, hanem 14 mm-es lett és egy aqua
stopposat kért a Tankerület, közben elszálltak az árak is.
Bálaknál azért a filcet rárakjuk.

Szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 4 igen szavazattal
elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

71/2021. (IX.28.) Kvt. sz. hat.

Tárv: Kiegészítő támogatás biztosítása Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ részére

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a Magyar Falu program 2020
keretében megjelent ..Iskolai tornaterem. tornaszoba fejIesztése című. MFP-ITF!2020
kódszámú pályázathoz a bruttó 846 183 Ft — azaz nyolcszáznegyvenhatezer
száznyolcvanhárom forint- kiegészítő támogatást a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
részére, a többlet költségek 50%-nak fedezeteként.

Határidő: folyamatos

Felelős: l-Iorváth Lajos polgármester

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. tiódmezővásáihelviTankerületi Központ
4. Pénzüty
. Irattar
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5. Napirend

Táry: Egyéb előterjesztések. bej elentések

Előadó: I lorváth Lajos polgármester

Horváth Lajos poIármester: javaslok I 000 000Ft átadását az Egyesületnek azzal a
feltétellel. hogy vásároljanak egy konténer dobozt. mert a sok megnyert eszközt nem tudjuk hol
tárolni. Ezen felül ptusz 100 000 Ft-ot javaslok működési költségekre, hogy a Datárdának az
utazását tudják ebből fedezni.

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:

72/2021. (IX.28.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: Geda-Halom Egyesület támogatása

HATÁROZAT

I. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagy a Geda-Halom
Egyesületnek I 000 000 Ft (azaz egymillió forint) támogatást azzal, hogy abból tároló konténert
vásárolj on.

2. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóvábagy a Geda-Halom
Egyesületnek 100 000 Ft (azaz százezer forint) támogatást azzal. hogy a Dalárda utazási
költségét fedezze.

3. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: Folyamatos
Felelős: I lorváth Lajos polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
I .1 Képvisel ő-testület tagjai
2.! Horváth Lajos polgármest.er
3.! Geda-Ilalom Egyesület
4.! Pénzügy
S.! Irattár
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dr. Faragó Péter jevző: tájékoztatás képpen mondom. hogy a szociális tűzifa támogatás
feltételesen megérkezett. 124 m a támogatás. Amikor ez hivatalos lesz. akkor testület elé kerül.
a megrendelő ma megy ki.

Horváth Lajos poIármester: tudva lévő. hogy a temető kerítése befejeződött. ahol maradt ki
eelem és abból az önkormányzat hátsó területét kerítenénk le.

Horváth Lajos polgármester: I O óra 15 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselő
testületi ülést.

k.m.f.

(fFIo 1áth Lajos
polgármester

Dr. Faragó
jegyző

Í.


