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TARTALOMJEGYZÉK

N a p i r e n d: IVieghozott döntések:

I.! Tárv: Tel epülésrendezést érintő döntések

Előadó: (Ír. Earaó Péter /egvző

A határozat tárya:

Településszerkezeti terv inódosít%sa

90/2021. (XII. 28.) Kvt.sz. hat.
A rendelet tárgya:

A település 1w/vi építési szahdvozós6ról szóló 5’2OO7.(IIL29.) önkor,nóny:ati rendelet
inódosítúsról

1 2/2021. (XII. 28.) önkormányzati reiz (telet

2.! Táry: Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteirőt szóló rendelet megalkotása

E/á’adó: dr. Faragó Péter jegyző

A rendelet tárgya:

A kiadósok készpénzben történő teljesítésének esete/ró’!
13/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelet

3.! Tárv: Egyéb előteijesztések. bejelentések

Előadó: Horvóth Lajos polgónnester

A határozat tárva:
A szelnél)es gm7dloskodlast nyójtó g3’eiiflekjó!éti e/ldltasokforlildíiró!, azok igénybevételéről és
o yerniekétke:tetés intézményi térítési díjairól szó/ó]J/2O1t. (Xl. 29.) önkorniónyzati
iemle!eteí mtidosító önkormónyzati rendelet alkotósónak kezdeniénvezése

91/2021. (XII. 28.) Kvt.sz. Ii ot.
A kö;n’vtór iii itva tcutósónak e!fogad(íSdl

92/202 1. (‘XII. 28.) Kvt.sz. hat.
ilagvar Fa/ii Program pó/Vazat a Lós:/ó Gyula Alta/ónos Iskola íornatermnéiwk felúj ítására

93/202 1. (XII. 28.) Kvt.s. Ii cit.

93/2021. (XII. 28.) Kvt.sz. hat. -ig
I 3/2021. (XII. 28.) önk- ren cl-ig
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HATÁROZATOK LISTÁJA

90/2021. (XII. 28.) K’t. sz. hat.
Településszerkezeti terv módosítása

+ 91/2021. (XII. 28.) Kvt. sz.!, at.
A személyes gondoskodást m’t/tó gyermekjóléti ellátások formáiról, azok
igénybevételérá’l és a gyermekétkeztetés intézmém’i térítési dtjairól
szóló] 472018. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet ni ódos [tó önkormányzati
rendelet alkotásának kezdem énvezése

+ 92/2021. (XII.28.) Kvt.sz.Izat.
A könyvtár nyitva tartásának elfogadása

+ 93/2021. (XÍI.28.) Kvt.sz.hat.
Magyar Falu Program pá/vázat a László Gyula Általános Iskola
tornatermének felújítására
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RENDELETEK LISTÁJA

+ 12/2021. (XII.28.) önkorinái,’zuti rendelet

A település he/vi építési szabá/vozásáról szó/ó 5/2007. U1J29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

+ 13/2021. XH.28.) önkormányzati rendelet
A kiadások készpénzben történő te/esítésének eseteirá’l



JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 28-án
megtartott reizdkívüli nyílt ülésérő 1.

Az ülés hehe: Feigvő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak:
Horváth Lajos polgármester
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Forgó István képviselő
Harangozóné Pálnok Orsolya képviselő

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

Iazo1tan távolmaradt:
Borsos Ibolya képviselő
Bús Róbert képviselő
Holló Lászlóné képviselő

Horváth Lajos polgármester: : az ülést megnyitotta. megállapitotta. hogy a testület
határozatképes. a 7 fő testületi tagból 4 fő jelen van.

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

NAPIREND

Tárv: Előadó:

I. Tetepülésrendezést érintő döntések
dr. Fcwcigó Féle,’ /egv:ő

2. Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotása

a’r. Faragó Péter /egv:ű

3. Egéh előterjesztések, bejelentések
Horvóth La/os poIg(rlzesler
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1. Napirend

Táry: Településrendezést érintő döntések

Előadó: di. Faragó Péter /egv:ő

“A: előle;jes:lés ajegv:őkömv 1. melléklete, ci rendelet u /ey:őköm’v 2• meUékleie.,

dr. Faraó Péter jeyző: rendezési terv módosításával kapcsolatosan két döntést kell a
képviselő-testületnek meghoznia. Az öregfelgyői és az alsómajori rész gazdaságfejlesztését
célozza ez a tiódosítás. Már több alkalommal beszélt a testület erről, volt is már több (5-6)
döntés is ebben, de ez lesz a vége. A Főépítész egyetértett és rendeletalkotásra alkalmasnak
találta. Először a szerkezeti tervet kell jóváhagyni. amit javaslok jóváhagyni.

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

90/2021.(XII.28.) Kvt. sz. hat.

Tárv: településszerkezeti terv módosítása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt. hogy a határozat mellékletét
képező T-l m jelű tervlapnak megfelelően módosítja a hatályos településszerkezeti tervet.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Laj os polgármester
dr. Faragó Péter jegyző

Határozatról értesítést kapnak:
I. A Képviselő-testület tagjai
2. horváth Lajos polgármester
3. Tér és Terület Kft.
4. Irattár
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di. Faraó Péter jeyző: a belei építési szabálvzatról szóló rendelet módosítása a következő.
A rendelet kiegészül egy Sz-lm lappal. Az alsómajori résznél kialakításra kerül egy Út. az
üvegház telekhatárától egészen a Gulvásig. majd egy gazdasági övezet egészen a Jéring
bejátatáig. Ez az egyik eleme. a másik pedig az i regfelgyői részen Gulyás János érdekeltségébe
tartozó területen optimalizáljuk a gazdasági övezeteket. illetve a Gulyás féle bekötőút
baloldalán egészen le a vágóhídig egy Gip2 övezetet alakítunk ki. Igy valamilyen féle
beruházást tudnak eszközölni arra a területre. Ez tulajdonképpen magán területeket érint.

Horváth Lajos po1ármester: szavazásra bocsátotta ajegyzőkönyv 1. sz. metlékletét képező
előterjesztést a település belei építési szahá1)’ozcsóróI szóló 52OOZ. (111.29.) önkornzónezati
rendelet móciosítósóról, majd szavazás után megállapította. hogy a képviselő-testület
egyhangúlag. 4 igen szavazattal elfogadta azt. kihirdette a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét
képező. Felgvő Községi Onkormónyzat képviselő-testületének ]2’2021.tXIL26.) önkormónvzati
rendeletét ci település he/ii építési szabóliozósóról szóló 5!2007.tJ1I.29.) önkormónv:ati
rendelet modosítasóról.

2. Napirend

Tárv: Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotása

lÁz előterjesztés a jegvzőkönj’v 3. melléklete, ci rendelet a jegvzőkönii’ 4. melléklete.!

Előadó: cb Faragó Péter jegi’ző

dr. Faraó Péter jegyző: ilyen rendelete nem volt eddig a testületnek. Ez egy olyan rendelet,
amiben azt szabályozzuk, hogy miket lehet készpénzben teljesíteni. Nem jellemző a
készpénzben történő teljesítés, de szükséges a rendelet megalkotása . Javaslom a képviselő-
testületnek a rendelet elfogadását.

Horváth Lajos po1ármester: szavazásra bocsátotta ajegvzőkönyv 3. sz. mellékletét képező
előterjesztést ci kiadósok készpénzben történő teJjesítésének esete/ről szóló rendeletet, majd
szavazás után megállapította. hogy a képviselő-testület egyhangúlag. 4 igen szavazattal
elfogadta azt. kihirdette a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező. EcIgvő Községi
önkorinúnvzui képviselő—testületének 13/2021. (Ál]. 2.) önkorinónzuti rendeletét a kicidósok
készpénzben történő teljesítésének esete/ről.

3. Napirend

Tárv: Egyéb előteijesztések. bejelentések

Előadó: Ilorvóth Lajos polgórmester
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dr. Faraó Péter jevző: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáiról. azok
igénybevételéről és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló rendelet véleményezésére
kért fel bennünket Csanvtelek jegyzője. Ez már egy hónappal ezelőtt megtörtént. de a
Kormányhivatal visszadobta. Feigvőre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz. de a társulási
megállapodás alapján véleményeznie kell a testületnek. Javaslom elfogaciásra.
!Az előterjesztés ajegyzőkönyv 4. sz. melléklete.!

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

91/2021.(XIL 28.) Kvt. sz. határozat

Táry: a személyes gondoskodást nyájtcí gyermekjótéti ellátások fbrnmáirót, azok
igénybevétetérőt és ci gyermnekétkeztetés intézményi térítési dtjairól szóIó]1i’2018. (XI. 29.)
önkormáizv:aii rendeletet módosító önkormányzati rendelet alkotásának kezdeméme:ése

HATÁROZAT

Felgvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen véleménvezte tárgyi
előterjesztésben foglaltakat. azzal egyetért.

Felelős: Horváth Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Határozatról értesítést kan:
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
- Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)
- Horváth Lajos polgármester
- Irattár

dr. Faraó Péter jevző: a következő a könyvtár nyitva tartásának jóváhagyása lenne:
hétfő-szerda 9-15 óráig. csütörtök 9-16 óráig és pénteken zárva tart a könyvtár.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: a felmentési idejét tölti a könyvtáros?

Horváth Lajos po1ármester: már nyugdíj as. csak visszafoglalkoztatva van.
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Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

92/2021.(Xf(. 2$.) Kvt. sz. határozat

Tárv: a könyvtár nyitva tartásának elfogadása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a könyvtár nyitvatartásÍ idejét a
következők szerint:

Hétfő- Szerda 9-15
Csütörtök 9-16
Péntek ZÁRVA

Felelős: Horváth Lajos polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesítést kap:
- Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)
- Horváth Lajos polgármester
- Könyvtár
- Irattár

LIaranozóné Pálnok Orsolya képviselő: cl kellene gondolkozni azon. hogy ki fogja ellátni a
feladatot.

Horváth Lajos polgármester: egyelőre nem találtunk még senkit. az önkormányzati fizetések
nem versenvképesek.

Magyar Faluprogram megbeszélés volt legutóbb. Az iskola tornatermét céloztam meg. ami
közös használatban vau a tankerülettel. Mivel más nem pályázott így 63 MEt-os összeget
megkapjuk. amiből 30 MFt- terheli az önkormányzatot.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: mi lesz csinálva 63MFt-ért?
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Horváth Lajos po1ármester: felső szint kialakítása. két kis tanterem kialakítása. faláttörése.
lelátó kialakítása. körfolyosó és külső lépcső ajátszóházhoz.

Haranozóné Pálnok Orsolva képviselő: van igény a két kistanteremre?

Horváth Lajos polármester: délután nincs hely a szakköröknek. A tankerület fog pályázni.

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

93/2021.(XII. 28.) Kvt. sz. határozat

Tárv: Magyar Falu Program pályázat a László Gyula Általános Iskola tomatermének
felújítására

HATÁROZAT

Feigvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhag)ja. hogy a Magyar Falu Program
pályázaton a Hódmezővásárhehi Tankerületi Központ pályázatot nyijtson be a László Gyula
Általános Iskola tornatermének felújítására.

Felelős: l-Iorváth Lajos polgátmester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesítést kap:
- Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)
- Horváth Lajos polgármester
- Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
- Irattár

Horváth Lajos poIármester: 2 óra 10 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselő
testületi ülést.

k.m.f.

J) r

Hqrváth Lajos Dr. Faragó Pr
polgármester jegyző


