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RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE



TARTALOMJEGYZÉK

N a p I r e n d: Meghozott döntések:

1.! Táry: Szociális iende!et módosítási

Előadti: IJon’óíh Lajos po/góimes1er

A rendelet tárva:

A szociólis, gyermekvédetmi ellólósokról, vakiinint Szelflél)’es gondoskodást nyújtó ellátások
he/ii szabá/vozásaról szóló 3/2021. (111.2).) Önkorináni’zciíi rei?delel niódosításáiól

1/2022. (11.1.) öllkorlncílzyzflti reizdelet

2.! Tárv: Egyéb előtetjesztések. bejelentések

Előadó: Horváth Lajos polgármester

A határozat tárya:

BM Önkonnánzati jjlesztések 2022. pályázat benyújtása
6/2022. (‘11.01.) Kvt.sz.hftt.

Felgyői Polgárőr Egve.vület támogatási kérelme
7/2022. (11.01.) Kvt.sz.hflt.

Felgi’ői Pokárőr EgJ’estÉlet támogatási kérelme

8/2022. ‘H.01.) Kvt.sZ.hftt.

A lelepüléskép, mint (á/ér ék megőrzése, jejlesztése “ című I P6—]9.2. 1—6—1—17 kódszáinú
páli ‘ázat nieg’Í’alosításám’a phísztorrás biziositasa

9/2 022. (‘11.01.) Kit. sz.h cit.

9/2022. (11.01.) Kvt.sz.hcit.-ig
1/2022. (II. 1.) önk. rend.-ig
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HATÁROZATOK LISTÁJA

•• 6/2022.(IJ.1.) Ki’t.szJzat.
BAl Önkormányzati fejlesztések 2022. pá/vázat bem’zjtása

+ 7/2022.(II.1.) Kvt.sz.Iiat.
Felgyá’i Polgárőr Eg’’es ület támogatás / ké, e/mne

+ 8/2022. (11.1.) Ki’t.sz.hat.
Felgvői Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

+ 9/2022. (II. 1.) Kvt.sz. hat.
A te/epüléskép, m/nt tájérték megőrzése, Jéjlesztése” című VP6-19.2. 1.-Ő-

4-17 kódszám ú pá/vázat megvalósítására plusz forrás biztosítása
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RENDELETEK LISTÁJA

+ 1/2022. (‘II. 01.) önkormányzati ren(lelet

A szociális. gvermekvédelmi e/látásokról, valamint személyes gondoskodást
nyújtó ellátások helyi szabályozásáról szó/ó 572021. (111.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról



S

JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február l-jén megtartott
rendkívüli nyíít üléséről.

Az ülés helye: Felgvő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak:
Horváth Lajos polgármester
Szabóné Berkes Etelka al polgármester
Bús Róbert képviselő
Forgó István képviselő

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

Iazoltan távolmaradt:
Borsos Ibolva képviselő
Harangozóné Pálnok Orsolya képviselő
Holló Lászlóné képviselő

Horváth Lajos pofármester: : az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület
határozatképes. a 7 fő testületi tagból 4 fő jelen vau 3 fő igazoltan van távol.

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

NAPIREND

Tárgy: Előadó:

I. Szociális rendelet módosítása
di. F,,•a3 Péteie:á’

2. Egyéb előterj esztések. bejelentések
Ifüi’icuíh Lüjos pt)1gr111c’le1

1. Napirend

Táry: Szociális rendelet módosítása

Előadó: di. Faragó Péter /egi:ő

i-l rendelet Ierve:et a/egvzőkönvv 1. inc//ék/e/e, a rendelet a jeg’i’:dkömv 2. melléklete.!
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dr. F’araó Péter jevző: a szociális rendeletünk vonatkozásában a lakásfenntartási
támogatásnál az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelemnét módosítást javasol a szociális
bizottság. Megemelésre kerülne a háztartás egy főre eső jövedelmére vonatkozó százalékos
szabály, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át számítanák. ami eddig
250% volt. Illetve hevezetnék az e.tvszemélves háztartás esetében esetén az öre.tsé.ti
nvutdíjminimum 350%-át. ami kimondottan az egyedül élőkre van szabályozva és eddig nem
volt. Ez lenne a bizottság módosító javaslata. Javaslom az előterjesztés megtárgyalását.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta ajegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező
előterjesztést a szoció/is, yermekvéde/mi e//cósokról, vci/czminí személyes gondoskodési

e/táicsok helyi szcihó/vozósóró/ szó/ó 5’202]. (111.25.) önkornzónvzaui rendelet
inóclosítás%ró/, majd szavazás után megállapította. hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 4
igen szavazattal elfogadta azt, kihirdette a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező, Fetgvő
Községi Onkormóm ‘:cil képviselő—lestületének 1’2 022. tIl. 1.) önkormányzati rendeletét ci
szociális, gi ‘erme/o’édelmi el/átásokról, vaktm int személyes gondoskodást nyáj/ó ellátások he/ii
szcibályozásárót szó/ó 5/2021. (11125.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2. Napirend

Tár: Egyéb előterjesztések, bejelentések

Előadó: Horváth La/os polgármester

a.) BM Önkormányzati fejlesztések 2022. pályázat benyújtása
/ilz eló’;erjeszlés a jegv:űkömv 3. melléklete.’

Horváth Lajos polármester: ismertette a határozati javaslatot.
Két utca kerülne most leaszfaltozásra. az Arany .János utca már nem fért bele.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:
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612022.( IJ.1.) Kvt. sz. hat.

Táry: az BM Önkormányzati fejlesztések 2022. pályázat benyújtása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz. hogy a BM Önkormányzati
fejlesztések 2022. pályázati kiírás keretében Önkormányzatunk kizárólag saját tulajdonú
belterületi útjai felújítására pályázatot nyújtson be /65% támogatási tartalom mellett!.

Kivitelezési helyszínek: Felgyő. Hámán Kató u 87/160 és Ságvári Endre u 87/75

Bruttó költség megoszlás:

Támogatás Önerő

Kivitelezés költségei 12.538.766 Ft 6.751.644 Ft
Egyéb közvetlen

költségek 442.650 Ft 238.350 Ft

Összesen 12.981.416 Ft 6.989.994 Ft

Mind összesen 19.971.410 Ft

A fenntartási időszak alatt felmerülő üzemeltetési költségek várható összege 50 000 Ft/év,
melyet az Önkormányzat saját forrásai terhére vállal.

Kivitelezés határideje: 2022.12.3 1.

Hatáildő: folyamatos

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Laj os polgármester
3. Pénzügy
4. Irattár
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b.) Fe1vői PoIárőr Egyesület támoatási kérelmei
‚i ké;eIein I jioköi’v -I. inc//ék!ete.

dr. Faraó Péter je%yző: két támoatási kérelem érkezett, mindkettő a Feigvői Potgárőr
Evesülettől.
Isincrícíésrc kerít/t u kérelem.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polármester: szavazásta bocsátotta az elhangzottakat, majd a képviselő
testület egvhangútag. 4 igen szavazattat elfogadta azt és kihirdette a határozatot;

7/2022. (11W) Kvt.sz.hat.

Tárv: Felgyői Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

HATÁROZAT

Feigvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete összesen 200 000 Ft (azaz nyolcszázezer
forint) összeggel támogatja a Felgyői Polgárőr Egyesületet (Felgyő, Széchenyi Út 1.)
kamerarendszer telepítése céljából a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati
tám ogatásáról szóló szabályzatban foglaltak alapján.

A határozatról értesítést kapnak:
1 .1 Képviselő-testület
2.! Felgvői Polgárőr Egyesület
3.! Irattár

dr. Faraó Péter Ievző: a másik kérelem is az egyesületé.
Ismeiletésre került a kérelem.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos potárrnester: szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. majd a képviselő
testület egyhangúlag. 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

8/2022. (11.1.) Kvt.sz.hat.

Tár: Feigvői Potgárőr Egyesület támogatási kérelme
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HATÁROZAT

Felgvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete összesen 200 000 Ft (azaz nyolcszázezer
forint) összeggel támogatja a Felgyői Polgárőr Egyesületet (Felgyő. Széchenyi Út 1.) drón
vásárlása céljából a civil szervezetek és civil Iársaságok önkormányzati támogatásáról szóló
szabálvzathan foglaltak alapján.

A határozatról értesítést kapnak:
1 ./ Képviselő-testület
2.! Felgyői Polgárőr Egyesület
3.! Irattár

c.) Lejárt pályázatok

Horváth Lajos polármester: lejárt két LEADER pályázat. Egyszer volt automatikus 3
hónapos hosszabbítás. de nem történt semmi. Az egyik a könyvtár mögötti ifjúsági klub
berendezése lett volna. A másik az IKSZ-t érinti.

A másik önkormányzatot érintő pályázat, ami hamarosan lejár a közterületi útbaigazító táblákat
tartalmazza.

For%ó István képviselő: mit tudunk tenni. hogy ezek ne fordulhassanak elő máskor? Az
utcanévtáblák stb. 7-8-9 éve várunk erre. A régi. széttöredezett utcanévtáblák lelhetők fel itt-
Ott.

Horváth Lajos polármestcr: az eredeti fizikai befejezési határidő: 2021.12-31.

Ennek volt egy 3 hónapos meghosszabbítása 2022. március 31 -re. Ez a támogatási összeg 3
éves áron lett megállapítva. 25%-os intenzitással. Legalább 50%-os áremelkedéssel kell
számolni. ami fémet tartalmaz annak jóval emelkedtek az árai. Amennyiben a testület Úgy dönt.
hogy ne adjuk vissza ezt a pályázatot. akkor 1.5 MFt-ot hozzá kell tenni. Ennek a felelőse
Harangozóné Pálnok Orsolva képviselő volt. Nem mondtuk. hogy nincs rá péiz.
utófnanszírozott pályázat. Bankszámlával tudom bizonyítani. hogy bármikor ki tudtuk volna
ezeket a pályázatokat futtatni. Lehet, hogy a pandémia miatt került ez oda nem fgyelésre. A
képviselő asszonynak írtam ezekben az ügyekben. de válasz még nem jött vissza. Lehet. hogy
vannak személyes okok. de ezzel nem kívánok foglalkozni. Az eredeti tartalommal lehet
megvalósítani a pályázatot. 50%-ot lehet lehívni. de nem javaslom. mert azzal csak csúszunk.
Kérdés. hogy két hónap alatt megtudjuk-e valósítani.
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Foró István képviselő: az évek alatt többször feIaján1ottam. hogy segítek benne. Amennyiben
a mevalósulás metlett döntünk. akkor most is íelajánlom a segítségemet.

Szabóné Berkes Etelka alpoIármester: mostanában ondolom nem lesz hasonló pályázat’?

Foró István képviselő: nem. ha lesz is évek telhetnek cl.

Horváth Lajos poIármester: amit vissza kell adni az 3 963 000 Ft. ami tartalmazta a
következőket: babzsák. edzőgép. forgós székek. hangfalszett. futópad, elliptikustuéner.
szobabicikli, lépcsőzőgép, erősítőpad, számítógép, számítógépasztal, kanapé, székek, asztal,
smart tv, xbox, projektelőkészítő tevékenység. projektmenedzsment. Ennek a végösszege
4 662 544 Ft.
A inásikcitjegi’:ő Úr ismerteti.

dr. Faraó Péter jcyző: 3 877 000 Ft.

Horváth Lajos po1ármcstcr: amit 50%-al meg kell toldani. A támogatási határozat 2 éves. I
év előkészítés szokott lenni.

Foró István képviselő: hány eszközt tartalmaz?

dr. Faraó Péter jegyző: 5 darab tábla. napelemes kandeláber, térképes információs tábla,
köztéri óra.

Horváth Lajos potáritiester: egy ekkora kistelepülés számára ez látványos. ehhez még
ininimum 50%.

Forgó István képviselő: ennek a siker díja meg van?

Horváth Lajos pol%ármestcr: az elkészítés ki van fizetve. a projektmenedzsment díj nincs
még kiszámlázva.
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Forgó István képviselő: pandémiai ide vagy oda. de már többször lett kérdezve. hogy mi lesz
már vele. miután be lett jelentve. hogy megnvertük.

Horváth Lajos polármester: akkor a képviselő-testület úgy dönt. hogy erre íorrást
keressünk? Szavazásra bocsátotta a javaslatot, majd a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen

szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

9/2022. (11.1.) Kvt.sz. hat.
Táry: „ A településkép, mint tájérték megőrzése, fejlesztése’ című VP6-19.2.1.-6-4-17
kódszámú pályázat megvalósítására plusz Forrás biztosítása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tetepüléskép. mint tájérték
megőrzése, fejlesztése” című VP6-19.2.l -6-4-17 kódszárnú pályázat megvalósítását és úgy
dönt, hogy megbízza a polgármestert. hogy a költségvetésben keressen pluszforrást a
megvalósuláshoz.

Felelős: Horváth Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Határozat kivonaton értesítést kapnak:
1. Horváth Lajos polgármester
2. Dr. Faragó Péterjegyző
3. Képviselő — testület tagjai
4. Irattár

Foró István képviselő: akkor a kéthónapba bele kell férni?

Horváth Lajos polármester: igen, mindennek állni kell, amennyi ben a ptoj ektmenedzser i s
úgy akarja.

Horváth Lajos polármester: 13 óra 20 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselő
testületi ülést.

k.m.f.

Dr. Farago”Pter
jegyző


