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TARTALOMJEGYZÉK

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

1.! 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 előlegigénviés benyújtása tárgyú. 73/2021. (X.07.)
Kvt.sz.számú határozat módosítása

Etőadó: Iloii’óth Lajos pt)Igórlnesler

A határozat tárya:

Kütteiüleii 11e/3’i kö:uiak f//es:tse, öizkoriizánv:aii utak ke:etéséhez, 6/lapotjavífúsúho,
kwhanicuicschoz szükséges erő és mimkagépek beszerzése című, rP6-7.2. 1—7.1.1 kóds:cmó
projekt kapcsón előteg/génytés henyújtósa tórgvó, 7372021. ti 07.) Kví.sz.s:ónzó határozat
niódosítósa

80/2021. (XL 09.) Kvt.sz. hat.

80/2021. (XI.09.) Kvt.sz.hat.-ig
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HATÁROZATOK LISTÁJA

+ 80/2021. (XI. 9.) Kvt. sz.h at.

Külterületi hek’i közutak fejlesztése, önkor,n6nzati ittak keze/éséhez,
állapozjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése
című, VP6-7.2. 1-7.4.1 kódszáiná projekt kapcsán előlegigém’lés benvzjtása
tárgyó, 73/2021. (X 07.) Kvt. sz. számú hatámzat módosítása



Nem i’ott.
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RENDELETEK LISTÁJA



JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 9-én
megtartott relifíkívüli nyílt ülésérő 1.

Az ülés helye: Fel\ő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

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

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

Iazoltan távolmaradt:
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Borsos Ibolya képviselő
Harangozóné Pálnok Orsolya képviselő

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

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

NAPIREND

Táiy: Előadó:

Külterületi helyi közutak fejlesztése. önkormányzati utak kezeléséhez.
átlapotjavításához. karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című.
VP6-7.2. 1-7.4.1 kódszámú projekt kapcsán etőlegigénytés benyújtása tárgyú. 7372021.
(X .07.) Kvt. sz. számú határozat módosítása

ff0ii’íh Lajos

2. Egyéb előteijesztés. bejelentés
IÍoivíti Lajos polgimesíei
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1. Napirend

Tárgy: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez.
állapotjavításáboz. karhantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című. VP6-
7.2.1 -7.4.1 kódszámú projekt kapcsán előlegigénvlés benyújtása tárgyú. 73/2021. (X.07.)
Kvt.sz.számú határozat módosítása

Előadó: IIoIi’(th Lajos polgárniester

Horváth Lajos polármester: jegyző úrnak átadnám a Szót.

Kérdés, hozzászólás

dr. Faraó Péter jeyző: a 73/2021-es határozatot kell kijavítanunk, kiegészítenünk.
Tömörkény-Felgyő összekötőút pályázatának előlegigényléséhez kapcsolódik a határozati
javaslat, amely következő:

1. Feigvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. október 07-én tartott ülésén
hozott 73/2021. (X.07.) Kvt.sz.számú határozat 2. és 3. pontját az alábbiak szerint módosíUa:

2. A projekt összesitelt alapadati (te//es konzorcium)

A projekt inegvalósutási helyszínének helyrajzi s:ómci: Felgyő 0207/13, 87/1],
Tömörkény: 252/9, 058
3. A projekt Fel,vő közsé,re vonatkozó adatai:
A projekt megvalósítósi he!vszínének he/j’ra/zi szóma: Feigvő 0207/13, 87/11,
Tömörkény: 252/9, 058

2. A 73/2021. (X.07.) Kvt.sz.számú határozat további pontjai nem módosulnak.

Ezt kell a képviselő-testületnek elfogadnia.

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

80/202 1. (XI.09.) Kvt. sz. hat.

Tárv: 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 előlegigénvlés benyújtása tárgyú. 73/2021. (1.07.)
Kvt.sz.számú határozat módosítása

HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 202 1. október 07-én tartott ülésén
hozott 73/2021. (X.07.) Kvt.sz.számú határozat 2. és 3. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
2. A projekt öss:esíteÍt ulupadati (te//es konzorcium)
Á projekt niegva/ósítósi heh’s;mnének helyrajzi szóina: Felgvő 020 43. 8 ‘1],
Tömörkém’: 252 9, 058
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3. A p;ojek/ Feigvő közvégre vonatko:ó (kiutat.
.4 projekt inegva/ósítht he/vszínének he/vruj:i scina: Feigvő 020’13, 6J 1,
Töniörkém: 2529, 056

2. A 73/2021. (X.07.) Kvt.sz.számú határozat további pontjai nem módosulnak.

Felelős: I Iorváth Laj os polgármester

Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:

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

2. Napirend

Táry: Egyéb előteijesztés, bejelentés

Előadó: Horvcth Lajos polgármester

dr. Faragó Péter jevző: tájékoztatom a képviselő-testületet. hogy a rendezési
tervmódosításhoz kapcsolódó Alsómajori Út és az Öregfelgyői. valamint a Vidreér melletti
erdősítéssel kapcsolatban a mai napon meg fog jelenni a honlapon társadalmi egyeztetésre a
tervdokumentációm mind a rendelettervezet. mind a leírás és a szerkezeti terv, valamint a
településszerkezeti tervmódosítás, valamint az Szl-m melléklet. ami a helyi építési szabályzat
térképi megjelenítése. A vélemények beérkezését követően a testület ijból ülésezni fog ebben
a témában. így mehet az eljárás tovább az állami főépítész irányába. A rendelet meghozatala
előtt módosítani fogjuk a rendeletünket. a helyi építési szabályzatot ugyanis a hulladéklerakó
részterület módosítására a főépítész már megadta a záró szakmai véleményét. rendeletalkotásra
alkalmas. A közeljövőben ezt a rendeletmódosítást meg fogjuk hozni. Gyakorlatilag 5
helyszínen történik összesen az idén rendezési tervmódosítás Felgyő területén. Bízunk benne,
hogy még december 31. előtt hatályba is tudjuk léptetni az Alsómajori és Öregfelgyői
részterületek módosítását is.

Horváth Lajos polármester: amennyiben a képviselő-testület az elhangzott beszámolót
tudomásul vette. azt kézfeltartással jelezze.
Következő tájékoztatni \alóm van; a TOP-os pályázatok előzetes egyeztetése megtörtént. A
kiírások megjelentek. amiből több is érinti az Önkormányzatot. A kerékpárutat nem a település.
hanem a megye fogja megoldani, amiben egyeztetés zajlott már.
Játszótéri udvar pályázatot nem tudjuk, hogy fog megvalósulni. mert nincs akkora hely az
óvodában. Négy —ötszámjegyű utak felújítására a közút pályázhat. egyeztetésben vagyok. A
tankerületek pályázhatnak iskolafelúj ításra. az iskola tetőfelúj ítása lenne. Munkahelyteremtő
beruházásokat pedig átadták a j árási hivataloknak.
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Horváth Lajos polármcster: 11 óra It) perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselőtestüteti ülést.

k m f.

//
L

Hoijth Lajos I Dr. Faragó Per
po1árrnester jgy


