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JEGYZŐKÖNYVE



TARTALOIVIJEGYZÉK

N a p i r e n d: N’leghozott döntések:

13 Tárgy: A tetmészethen nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltéteteiről szóló rendelet megalkotása

ElőadtJ: di. Fa;cígó Pétecjegv:ő

A rendelet tárgya:
A természetben nyójtolt szoc/átis célú tűzi/a t inOgatúsjogosiltM’ági/e/tételeilől szó/ti remlelet
megatkot%sa

8/2021 .( X.7.) önkormányzati rendelet

2./ Tárgy: Kütterületi helyi közutak fejlesztése. önkormányzati utak kezeléséhez.
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című. VP6-
7.2.1-7.4.1 kódszámú projekt kapcsán előlegigénylés benyújtása

Előadó: Horvóih Lajos polgórniester

A határozat tárya:

Külterületi he/vi köziitak tejlesziése. Önkorinónyzali utak kezeléséhez, óUapoljavítósóho:,
karhantailósóhoz szükséges erő és mimkugépek beszerzése című, ‘P6—7. 2. 1—7.-I. 1 kódszóinó
J)ro/ekt kapcsón előlegigém tés henyú/tósa

73/2021.(X.07.) Kvt. sz. hat.

4.! Tárgy: Egyéb előterjesztések, bejelentések

Előadó: Hoí’vóth La/os polgórn zesler

A határozat tárva:

Ífoniokhótsógi Regionó/is IJií//ac/ékgazt1a/ko/ósi Onkormóin ‘zati Túrsuilós Tórszu/ósi
incga//apodós ) .szóiuuui iiitídosíiasa és iiuóc/osítósa/ egységes s:ei’ke:etbe foglalt Tórstulósi
niegú/!jmdós el/ogadósa

74/2021.(X.07.) Kvt. sz. hat.
A Eelgu ‘Ól Átizsegfejleszto’ ‚\Ol7J)rO/it Kit. g ‘ernwkszól/ííósa

75/2021(1.07.) Kvt. sz. hat.
Az Uj élet/a nevű program túmogatúsa

76/2021.(X.07.) Kvt. sz. hat.

76/2021. (1.07.) Kvt. sz. hat. -ig
8/2021. (X. 7.) önk. rend-ig
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HATÁROZATOK LISTÁJA

+ 73!2021.(X.07.) Ki’t.sz.Izat.
Külterületi he/vi közutak fejlesztése, önkori,iánvzati titak kezelés éhez,
ál/apotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek
beszerzése cí,rn%, VP6- 7.2.1-7.4. I kódszámú projekt kapcsán etó’legigénylés
bem’i/tása

+ 74/2021.(X.07.) K%’t.sz.Izat.
Homokhátsági Regionális Htil/adékgazdálkodási Önkormányzati Társ ii/ás
Társulási megállapodás 5. számú módosítása és módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társ ii/ás i megállapodás elfogadása

+ 75,”2021.(X.07.) Kvt.sz.hat.
A Fe/gvá’i Községfejlesztő Nonprof7t Kft. gvermekszá//ítása

+ 76i’2021.(X.07.) Kvt.sz.I,at.
Az Uj életfa nevű program támogatása
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RENDELETEK LISTÁJA

8/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet

A természetben nvtjtott szoc/úlis célú tűzifa túmogatús Jogos ziltsúgi
feltétele iről



JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 31 -én
megtartott rendkívüli nyílt ül ésérő 1.

Az ülés helye: Felgyő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak:
I-lorváth Lajos polgármester
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Bús Róbert képviselő
Forgó István képviselő
Harangozóné Pálnok Orsolya képviselő
Holló Lászlóné képviselő

Tanácskozási joa] mejelent:
Geda-Halom Egyesület Forgó István elnök
Dr. Faragó Péter jegyző
Lajos Istvánné

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

Tár: Előadó:

I. A természetben nyújtott szociális célú túzia támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet megalkotása

j /eai—Ű

2. Külterületi helyi közutak Fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához. karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című. VP6-
7.2. -7.4.1 kódszámú projekt kapcsán elölegigénylés henújtása

lIon ‘cth Lajos polgarinesleP

3. Egyéb előterj esztések. bejelentések
JIon’áih Lajos pot[rnzester
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1. Napirend

Tárgy: A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet megalkotása
!A rendelet tervezet ajegyzőkönyv 1. sz. melléklete. a rendelet ajegyzőkönyv 2. sz. melléklete.!

Előadó: cl,. Faragá Pcter jegyző

dr. Faraó Péter jeyző: 124 erdei m3 lágylombú tüzifát nyert az önkormányzat. I 417 320
Ft összegben. A megrendelő erre vonatkozóan már elküldésre került a DALERD-nek. A
vonatkozó rendelet megalkotására van szükség. ami gyakorlatilag ugyanaz. mint a tavalyi. A
határidőkre hívnám fel a figyelmet. A rendelet jövőhét hétfőn lépne hatályba és az igényléseket
október 25-ig lehet benyújtani.

Kérdés, hozzászólás

Horváth Lajos polgármester: minél előbb adjcik ki a tűzifát. A Kertli féle portára hozatjuk
fel. aminek a költsége plusz költség lesz. Aki igényli annak kuglizva is lehet, de az átcsúszhat
2022-re.

Holló Lászlóné képviselő: a tavalyi évben már úgy csináltuk, hogy kivittük a métereseket és
a helyszínen az igény szerint lett kuglizva.

Horváth Lajos poÍármester: szavazásra bocsátotta ajegyzőkönyv I. sz. mellékletét képező
előtetjesztést cl természetben nyújtott szociúlis célú tűzi/a túmogatósjogosnltsúgife/tételeiről,
majd szavazás után megállapította. hogy a képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal
elfogadta azt, kihirdette a jegyzőkönyv 2. sz. metlékletét képező. Fe/giő Kőzségi
Onkor,mu,1)’zf,t képviselő—testületének 8/2021. fX 7.) önkormányzati rendeletét a lerlnészeíbel?
nyújtott szockUis célt’i tűzi/a túinogatúsjogosz,ltsúgifeltéteteirőí

2. Napirend

Tárv: Külterületi helyi közutak fejlesztése. önkormányzati utak kezelésébez.
állapotjavításához. karhantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című. VP6-
7.2.1-7.4.1 kódszámú projekt kapcsán előlegigénvlés benyújtása
tAz előtetjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete!

Előadó: horváth Lajos polgármester

Horváth Lajos polát-mester: ez a Tömörkény-Felgvő összekötőút előlegigénylése.
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Kérdés, hozzászólás

Haranozóné Pátnok Orsotya képviselő: előlegigényléshez kell a testület határozata.

Horváth Lajos po1ármester: kővel már meg van szórva az Út, folyamatos műszaki ellenőrzés
zajlik. Nemsokára elkezdik az aszfaitréteget húzni, a gépek már ki vannak flzetve Jó pár millió
forintot hozzá kell tenni még. de készen lesz az összekötőút.

Szavazásra bocsátotta az előteijesztést. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen
szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

73/202 1. (X.07.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez.
állapotjavításához. karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című, VP6-
7.2.1 -7.4.1 kódszámú projekt kapcsán előlegigénylés benyújtása tárgyában

HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Külterületi helyi
közutak fejlesztése. önkormányzati utak kezeléséhez. állapotjavításához. karbantartásához
szükséges erő és munkagépek beszerzése című. VP6-7.2.1-7.4.1 kódszámú projekt kapcsán
előlegigénylés benyújtása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

2. A projekt összesített atapadati (teljes konzorcium)
A projekt címe: Összekötő
A projekt megvalósitási helyszínének helyrajzi száma: Felgyő 0209/28, 0207/43. 0206.
Tömörkény: 055/42, 058
A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1
A projekt összes költsége: 142.496.1 84 Ft
A puojektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 133.333.314 Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege: 22.496.211 Ft
Az önerő torrása: saját forrás - 2021-es költségvetés terhére
A támogatási kérelem henvújtásakor az igényelt támogatás összege: 119.999.913 Ft

3. A projekt Felvő közsére vonatkozó adatai:
A projekt címe: Összekötő
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Felgvő 0209/28. 0207/43. 0206.
Tömörkény: 055/42. 058
A felhívás száma: VP6-7.2. 1-7.4.1
A projekt összes költsége: 142.496.184 Ft
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 133.333.314 Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önei’ő számszerű összege: 14.386.500 Ft
Az önerő forrása: saját forrás - 2021-es költségvetés terhére.
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4. A támogatási kérelem benvújtásakor az igényelt támogatás összege: 84.354.823 Ft.

5. Felgyő Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra. hogy az önkormányzatí
önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

Felelős: I Ioiváth Lajos polgármester

Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. Pénzügy
4. Irattár

3. Napirend

Tárgy: Egyéb előteijesztések. bejelentések

Előadó: Horváth Lajos polgármester

Horváth Lajos polármester: jegyző úrnak adom a szót.

dr. Faragó Péter jeyző: a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodásának 5. sz. módosítását tartalmazza az előterjesztés. illetve
egységes szerkezetbe foglalása. Technikai jellegŰ. érdemi módosításokat nem tartalmaz.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

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

71/2021. (X.07.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: Homokhátsági Regionális 1 lulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodás 5.számú módosítása és módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási megállapodás elfogadása
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HATÁROZAT

I. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ..Homokhisgi
RegionL’i/is Hz1//ack5kgaz1L’/koc1is/ önko1n16I7Vzot I Tcrsi,lcv T;vzitcsi nwg//cípodsu
.).vzomz inóc1osíídvci S O fllOloví16Vokk(í/ egységes szerkezetbe togtuti Tcrsu/cs/
lncgé/to/)octúv” tárgyú előteijesztést és elfogadta azt az előterjesztéssel egyezően.

2. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Társulási megállapodás 5 számú módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe
folalt Társcilási megát tapodás aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Lajos polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. Romokhátsági Regionális I lulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
4. Irattár

Horváth Lajos po1ármester: a gyerekeket folyamatosan szállítjuk. A Felgyői
Községfejlesztő Nonprofit Kft. végzi a szállítást. A buszt ők üzemeltetik. tankolják. Kérem a
testület felhatalmazását. hogy az ide vonatkozó szerződést megkössem. a díjakban
megállapodjak az ügyvezetővel és a szerződés tartamáról a testületet tájékoztatom.
Tanyagondnoki Szolgálat nincs a településen. így kénytelenek vagyunk ezt igénybe venni.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

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

75/2021. (X.07.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: Á Felgvői Községfejlesztó Nonprofit Kft. gvermekszállítása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Lajos
polgármestert. hogy a Fetgvői Községfejlesztő Nonprofit Kft-vel szerződést kössön a
gyermekek szállítására és utólagos heszámolással éljen a testület felé.
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1-latáridő: tölyamatos

Felelős: Horváth Laj os polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Laj os polgármester
3. Felgyői Községfejtesztő Nonprofit Kít.
4. Pénzügy
5. Irattár

Horváth Lajos polármester: kérem a testület támogatását abban. hogy az Új életfa nevű
ünnepség az idén is megvalósuljon Borsos Ibolya képviselő asszony közreműködésével. A
plakettek és a Fák megrendelését rábíztam. Ennek a költsége kb. 250 000 Ft.

Szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal
elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

76/2021. fX.07.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: Az Új életfa nevű program támogatása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagy az Űj Életfa program költségére
maximum 250 000 Ft-ot. azaz kettőszázötvenezer forintot.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Horváth Lajos polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

I. A Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. Felgyői Községfejlesztő Nonprofit KFt.
4. Pénzüev
‘. Irattar

Haranozóné Pálnok Orsolva képviselő: hány újszülött van?

Szabóné Berkes Etelka a1polármester: I 8 újszülött. most fasort is lehetne ültetni.



11

Horváth Lajos polárrnester: szeptembertől-szeptemberig van a felmérés.

Közmeghallgatás szeretnék javasolni novemberben. amire a rendőrséget. katasztrófavédelmet,
vállalkozókat szeretnék meghívni.

Megint lesz kb. 50-20 m’ betontörés. ami költséggel jár. A garázs bejáratát is ebből kívánjuk
feltölteni.
\ szelektív hulladékgyőj tőt meg fogjuk szüntetni. mert rontja a településképet.

Haranozúné Pálnok Orsolva képviselő tájékoztassuk a lakosságot erről. ha megszüntetésre
kerül a szelektívgyűjtő Sziget.

Horváth Lajos pol%ármester: 10 óra 10 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselő
testületi ülést.

k . m . f.

FIorliáth Lajos
p01 ármester

r.FgóPtr
jegyző


