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TARTALOMJEGYZÉK

N a p I r e n d: Meghozott döntések:

I. Tá rgv: Tetiiploni ót / 1.s. alatti ingatlan bérlete

Előadó: llonúth Lajos polgó;ineste;
dr. Faragó Péter jegyző

A hcittíroztit tcirgj’ti:

Templom ót l-/sz. alatti ingatlan hérlete
10/2022. (11.15.) Kvt. s. hctt.

2. Tárgy: SZMSZ módosítása

Előadó: Horvóth Lajos polgúrm estet

dr. Faragó Péter jegyző

A reitcielet tdrg’u:
i kéj iselő—testület és szervei s:eive:eti és működési s:abcíl’izatóról szóló 92019, (X 22.) ömikommómzati rendelet
módosítésóról

2/2022. (11. 15.) önkormá,ijuti rendelete

3. Tárgy: 2022. évi költségvetés

Előadó: Horváth Lajos polgármnestem

A Iititárocit táft3’ti

2022. évi költségvetés uzegtáigyalásának elmzapokísa
11/2022. (11.15.) Ki’t. sz. htit.

4. Tárgy: Horváth Lajos polgármester 2022. évi szabadság ütemtervének elfogadása

Előadó: Horváth Lajos polgárm ester

A hutúrozut tcirg’ti:

J-Iomváth Lajos polgármester 2022. évi s:abaclság ütemtervének eljogadósa
12/2022. (11.15.) K’t. sz. hut.

5. Tárgy: 2022. évi szociális ttízifa pályázat

Előadó: di. Famagc5 Péter jegyző

-l hcittíro:ut tán,’;u:
5:ocialis céló tzi:előamnc vasat! sáht)z kiegé:íit5 tonzogatas hemójiása

13/2022. (11. 15.) Kvt.s. hctt.
6. Tárgy: Evéb előteijeszések. bejelentések

Előadó: Iíoriath L tijos polgárnie. te,

Seprőgép vásárlás jóváhagyása
14/2020. (11.13.) Kvt. sz. htU.

14/2022. (11. 15.) Kz’t.sz.hut.-ig
2/2022. (11.15.) önk. rend.-ig
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HATÁROZATOK LISTÁJA

• 10/2022. (11.15.) Kvt. sz.!, fit.

Temploni át 14. sz. alatti ingatlan bérlete

11/2022. (11.15.) Kvt. sz.!, at.
2022. évi költségvetés inegtáigva/ásának elnapolása

+ 12/2022. (11.15.) K’t.sz.hat.
Horváth Lajos polgarmester 2022. évi szabadság ütemtervének elfogadása

+ 13/2022. (11.15.) Kl’t.sZ.hftt.

Szociális célá tüzelá’anyag vásárlásához kiegészítő támogatás benvtjtása

t 14/2022. (11.15.) Kvt. sz.!’ ut.
Seprőgép vásárlás jóváhagyása



4

RENDELETEK LISTÁJA

2/2022. (11.15.) önkormányzati rendelete
A képviseló’-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatóról szóló
9/2019. (X 22.) önkormányzati rendelet módosításáról



JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi Önkormányzat Képvisető-testütetének 2022. február IS-én
megtartott nj’íIt üléséről.

Az ülés helye: Felgyő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak: Horváth Lajos polgármester
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Borsos Ibolya képviselő
Bús Róbert képviselő
F{arangozóné Pál nok Orsolya képviselő
Holló Lászlóné képviselő

Tanácskozási joal mejelent:
Dr. Faragó Péter jegyző
Forgó Zsuzsa külsős tag
dr. Vincze Vilmos bérlő

Iazoltan távolmaradt:
Forgó István képviselő

Horváth Lajos polgármester: a rendkívüli ülést megnyitotta és megállapította. hogy a
testület határozatképes, a 7 Fő testületi tag közül 6 Fő jelen van.
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. majd szavazás után megállapította, hogy a
testület egyhangúlag. határozathozatal nélkül elfogadta azt.

NAPIREND

Tárgy: Előadó:

Templom Út 14. sz. alatti ingatlan bérlete
fft)IvóÍh Lujos J)olgdnhIesteJ

h. iarugo kr /egt:ő

2. SZN4SZ módosítása
110fl’ath LU/t)S /w/g(rnzester

dr. Fcoutó Péter /ev:Ő

3. 2022. évi költségvetés
Hori ‘úliz Lajos polgcnnesíer

4. I-Iorváth Lajos polgármester 2022. évi szabadság ütemtervének elfogadása
Hoiváíh Lajos po!gdrniester
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5. 2022. évi szociális tűzifa pátvá.zat
dr. Fragó Péter /egv:ő

6. Egyéb előtetjesztések. bejelentések
Jforvct1? La/os polgannester

1. Napirend

Tárv: Templom Út 14. sz. alatti ingatlan bérlete

Előadót Hon’th La/os poIgcrmester
ch. Faragó Péter jegyző

Horváth Lajos polármester: köszöntöm dr. Vincze Vilmos állatorvost. aki jelenleg is az
ingatlan bérlője. Doktor Úr látja el a telepí.ilés egy részének állatorvosi teendőit. Továbbiakban
is szeretné bérelni az ingatlant dr. Vincze Vilmos.

Zóil ülés ineglartósót nem kérte di. Vineze I dozos.

Átadom a szc5l jegvzó’ úrnak.

dr. Faraó Péter jevző: február 28-án jár le az 5 éves határozott időtartamú bérleti
szerződés. Bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy több lépcsős döntési sorozat eredménye
volt ex a bérleti szerződés. Doktor úr térítésmentesen használta ezt az ingatlant, mertjelentős
értéknövelő beruházásokat hajtott Végre az ingatlanon, illetve ellátta az ügyeleti teendőket.
állatorvosi szolgáltatást nyújtott a településen. Az említett beruházások még 2017-ben
kivitelezésre kerültek, amit le is ellenőriztünk, majd ennek tükrében lett megállapítva az 5
éves intervallumú használat. ami most letelik. Doktor Úr írásban jelezte, hogy szeretné a

bérletet továbbra is folytatni. illetve szóban tájékoztatott, hogy lenne egy különleges. egyedi
ajánlata a Képviselő-testület felé. amit szóban a testületi ülésen kíván ismertetni.

Horváth Lajos poIármester: zárt ülés megtartását nem kérte dr. Vincze Vilmos doktor Úr.
akinek átadom a szót.

dr. Vineze Vilmos bérlő: annak idején szerettem volna megvenni ezt az ingatlant. Van egy
rendelet arról. hogy ezeket az ingatlanokat csak Úgy nem lehet megvenni. csak pályázat Útján.

A következő ajánlatot adnám elő. hogy egy bizonyos összeget letétele után ezt az ingatlant
használhatom. illetve lakhatom benne ameddig én élek. Az ö sszegszerűség. ami nagyon

lényeges. mert ez tulajdonképpen haszonélvezetről szólna. természetesen karbantartást
vállalnék. Kormányrendelet határozza meg. hogy az ingatlan becsértékének csak az 1/5-e
lehet ex az összeg. Amennyiben 10 000 000 Ft az ingatlan. akkor 2 000 000 Ft. halálom
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esetén vagy ha az állatorvosi tevékenységemet teljes egészében Felszámolom. akkor az
ingatlan marad az önkormányzat tulajdonába és nekem semmilyen közöm nincs. Amennyiben
bele megy ebbe a testület akkor tudomásul veszem. ha ez így nem megy akkor marad az. hogy
évente megújítjuk a szerződést és bérleti díjat üzetek. A lakás lakhatásra is alkalmas. közben
laktam is benne nem irodaként használtam. Természetesen az inatlanban a berendezések
maradnának. amitjegyzőkönyvi leg lehet rögzíteni. Nagyon rossz állapotba kaptam meg annak
idején az ingatlant. Körülbelül 2 millió forint összegű felújítást hajtottam vére az ingatlanon.

Kérem ezeket a lehetőségeket a testület mérlegelje. Jelenleg csak irodaként használom az
ingatlant.

Horváth Lajos polármcster: lehet, hogy ma nem születik ebben döntés.

dr. Faraó Péter jeyző: javasolnám, hogy a kérelemnek megfelelően a bérletről döntsön a
testület és a jegyzőkönyvbe tett ajánlatát a soron következő Vagy az azt következő ülésen
napirendre lesz tűzve. Nyilvánvalóan ennek vannak gazdasági kihatásai is. illetve
állagvédelmi kihatási is. Ahogyan a doktor úr is elmondta az ingatlan kifogástalan műszaki és
esztétikai állapotban van 5 év után is. A piaci változások során jelentősen változott az ingatlan
értéke is.

Javasolnám, hogy a képviselő-testület támogassa a bérletet. Nyilvánvalóan, doktor úrnak is cl
kell tudni fogadnia, hogy most már nincs már szolgáltatás olyan jellegű. nincsen beszámítás.
nincs már felújítás valamilyen rangú bérleti díjat meg kell határoznia a testületnek erre az egy
évre. Ez nem gátolja meg a testületet abban. hogy a doktor Úr által vázolt változatot támogassa
és ezt a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntesse. Bérleti díjnak lennie kell.
Valamilyen határozatot legyen. hogy a bérlő ajánlatát tudomásul vette a testület.

Kérdés, hozzászólás

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: jegyző Úr szavából én azt vettem ki, hogy döntsünk
arról, hogy bérbe kívánja adni a testület dr. Vincze Vitmosnak az ingatlant. Arról. hogy milyen
formában a képviselő-testület a következő ülésen hozna döntést.

dr. Fara%ó Péter jevző: akkor is tárgyalhatunk a díjrót is. ha nem akarja a testület a
haszonélvezetet. itt már egy elvi döntést hozhat. hogy I évre támogatja a jogviszony
folytatását és a feltételekről. pedig a soron következő ülésen dönt.

Horváth Lajos polárrnester: mindenkinek évente hosszabbítjuk a szerződését.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: elnézést. most nem emlékszem az
önkormányzatnak van lakásbérletről rendelete?
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dr. Faraó Péter jevző: nincs szociális bértakása az önkot-mányzatnak. a lakástörvény
szabályai szerint megyünk. nincs rendeletünk.
Oregfelgyőn vannak bérlakásaink. illetve a településen ez és a Hatos féle.

Borsos Ibolva képviselő: és a Széchenyi Út 2 alatti?

dr. Faraó Péter je’ző: az nem lakás célú helyiség. az üzleti célú.

Holló Lászlóné képviselő: a korábbi lakó amikor elköltözött ott olyan állapotok voltak. hogy
a közmunkások 2-3 hétig takarítottak. A doktor úr beruházása értékteremtő beruházás is volt.
Ez a beruházás az 5 éves használatot fedezte. aminek most van vége. Amit a többség dönt azt
fogom támogatni, nekem mind a két lehetőség tetszik. Nekem a haszonélvezetre vonatkozó
ajánlat tetszik jobban.

Haranozóné Pálnok Orsolva képviselő: gondolom. hogy az összeg lesz a döntő. hogy
melyik konsttxtkció a megfelelő.

dr. Faragó Péter ieEvző: ajánlott 2 millió Ft-ot doktor úr.

Borsos Ibotya képviselő: attól függ, hogy az értékbecslő mennyire állapítja meg az ingatlan
értékét.

dr. Faraó Péter jevző: amennyiben 15 000 000 Ft-ra állapítja meg az értékbecslő. akkor
már 3 00 000 Ft-ről beszélünk. A településen adó értékbizonyítványok alapján tudjuk, hogy
ennél sokkal-sokkal rosszabb házak 13 000 000 Ft-ot érnek Felgyőn.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: akkor kérje a testület az értékbecslését az
i ngatl annak.

dr. Faragó Péter jevző: ezt akkor kérje a testület. ha ez mellett dönt. mert 50 000 Ft egy
értékbecsiés.
Amennyiben 200 000 Ft bérleti díjjal számolunk évente. akkor az 10 év és az ingóságok is
benne maradnak.
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dr. Vincze Vilmos bérlő: az értékbecslő, amit megállapít arra ez az 1/5 az érvényes az én
koromban, amennyiben 40 éves lennék, akkor magasabb lenne. Hogy melyik lehetőséget
választanám. az attól Is függ, hogy mennyi lenne a bérleti díj is.

dr. Faraó Péter jevző: az előző megoldást javasolnám magán vélernényként. A
konstrukció 5 évet bizonyított, védve maradna az ingatlan, az önkormányzaté maradna. Igaz,
hogy pénzt most hozna, de folyamatosan nő az értéke az ingatlannak. Vannak családok akik,
lelakják.

Holló Lászlóné képviselő: lehetett volna az ingatlannak olyan bérlője Is, hogy csak 6 MFt-ot
érne az ingatlan. A ráfordított érték miatt megnőtt az értéke.

Borsos Ibolya képviselő: minden ingatlannak felment az ára.
Azt szeretném kérdezni, hogy a haszonélvezet az az ember élete végéig tart.

dr. Fara%ó Péter jeyző: nem, amiben megállapodnak addig tart a haszonélvezet. Igen ez a
klasszikus a holtig tartó haszonélvezet, amit ajándékozásnál szoktak kikötni és a törvény
erejénél özvegyi jognál jár.

Borsos Ibolya képviselő: volt arról is szó, ha befejezi tevékenységét, akkor addig élne.

dr. Vincze Vilmos bérlő: úgy is dönthet a testület, annál Is meg lehet húzni a határt. A
berendezéseket most is mondom, hogy ott marad, nem viszem sehova akkor sem.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: szerintem a képviselő asszony azt kérdezte, hogy
holtig tartó haszonélvezetet szeretne doktor Úr vagy addig, amíg a praxist viszi.

dr. Vincze Vilmos bérlő: számomra az lenne a logikusabb, míg a szakmát ellátom és járok
Felgyőre.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: az a baj, hogy ennek nem tudjuk a végét, mert a
szerződésben nem tudjuk szabályozni.

dr. Fara%ó Péter jegyző: bizonytalan feltételt nem lehet beleírni a szerződésbe, I év 5 év stb.
vagy holtig tartó haszonélvezet.

Holló Lászlóné képviselő: mi lenne az a havi bérleti díj, amiben gondolkodhatunk?

dr. Faraó Péter ievző: azt nem tudom megmondani.



Haranozóné Pálnok Orsolva képviselő: mi a szándéka doktor úrnak. hogy addig álljon a
rendelkezésére ameddig a praxist folytatja vagy ameddig éJ.

dr. Vincze Vilmos bérlő: azt a verziót szeretném. még cl tudom látni a magán praxist.

dr. Faragó Péter je%yző: életében is lemondhat róla.

dr. Vincze Vilmos bérlő: akkor legyen úgy. hogy életem végéig, és ha Úgy döntök. hogy
tovább nem akkor lemondok.

dr. Faraó Péter jevző: ezt le kell írni. nincs visszafzetési kötelezettség.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: utána kell járni ennek törvényileg.

dr. Faraó Péter jeyző: közös megegyezéssel a felek bármikor bármit módosíthatnak. Két
év múlva dönthet Úgy. hogy nem jön többet Felgvőre. nem szeretné. hogy az ingatlan csak
Úgy álljon. Az ügyvédnél a haszonélvezetet letöröljük, és azt csinál az önkormányzat az
ingatlannal, amit akar. Eletében bárhogy rendelkezhet az ember közös megegyezéssel
bármiről. Szetződést kötünk a haszonélvezetre és a törlésére. Főszabálvként holtig tartó
haszonélvezetet szeretne.

dr. Vincze Vilmos bérlő: akkor maradjunk ebben.

dr. Faraó Péter jeyző: megkötheti a haszonélvezetet. és mondjuk 8 év múlva vételi
ajánlatot tesz az ingatlanra. Búrmi lehet. míg él.

dr. Vineze Vilmos bérlő: akkor maradjunk ebben. hogy életem végéig. bármikor
lemondhatok róla.

dr. Faragó Péter jevző: akkor hozhatna is egy döntést a testület. hogy támogatja a
képviselő-testület az I éves bérleti kérelmet azzal. hogy felkéri a jegvzőt. hogy készíttessen
az ingatlanra vonatkozóan egy értéket megállapító szakértői értékhecslést. hogy a doktor Út.
által javasolt módozatot is körültekintően meg tudja vizsgálni és találkoznánk akkor. amikor
elkészül az értékbecsiés. Még egy plusz kiegészítés. hogy egy 15 000 Ft/hó bérleti díjat azért
kössünk már ki addig. ami lehet. hogy csak egy hónapra lesz. Márciustól 15 000 Ft/hó bérleti
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díj legyen megállapítva. addig. amíg a doktorúr által javasolt végleges konstrukcióról a
véglees döntést nem hozza meg a testület.

Horváth Lajos polármestcr: így elfogadható’?

dr. Vincze Vilmos bérlő: rendben. természetesen.

Horváth Lajos polármester: amennyiben a képviselő-testület az elhangzottakat elfogadja
azt kézfettartással jelezze. a képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt
és kihirdette a határozatot:

10/2022. (11.15.) Kvt.sz.hat.

Táry: Templom út 14. sz. alatti ingatlan bérlete

HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az I éves bérleti
kérelmet azzal. hogy felkéri a jegyzőt. hogy készíttessen az ingatlanra vonatkozóan
egy értéket megállapító szakértői értékbecslést. hogy a doktor Úr által javasolt
módozatot —élete végéig tartó haszonélvezet- is körültekintően meg tudja vizsgálni.

2. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15 000 Ft/hó bérleti díjat állapít
meg addig. míg az értékbecsiés meg nem történik. és amíg a doktorúr által javasolt
végleges konstrukcióról a végleges döntést meg nem születik.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. dr. Faragó Péter jegyző
4. dr. Vincze Vilmos bérlő
5. Pénzügy
6. Irattár

2. Napirend

Táry: SZMSZ módosítása
/A rendelet tervezet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. a rendelet a jegzőkönv 2. sz.
melléklete.!

Előadó: FJorVú/h La/o v ])O/górnwsÍeI

Ji. Faragó Pélei jegyző
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Horváth Lajos polármester: átadom a szót jegyző úrnak.

dr. Fara%ó Péter jevző: tisztelt képviselő-testület a Kormányhivatal vizsgálta a települések
SZMSZ-t. Felgvő esetében a rendkívüli ülés szabályozása hasonlóan történt az SZMSZ-ben a
törvényhez. így kérték hogy ne szahályozzuk. Arra az álláspontra jutottunk a
Kormánvhivatallal. hogy a vonatkozó pontot a 8. (3) bekezdése törlésre kerülne. ami így
szólt:

(3) Rendkívüli ülést kell tartani ci potgórinester, vagy ct képviselők egynegyedének, vagy
vatame 13’ bizoltsógóncik ci: indílvónvórci. .4: indílvón3’ban meg kelt/e/ölni és indokolni ci: ülés
napirend/ét, vcilcímint javaslatot kell tenni az ülés időpontjóra. Indítvón) esetén ci: abban
megjelölt idávontra kell összehívni ci: ülést. Az ülésen ci: inclítvónvban nem szereplő napirendi
pont Is tórgyalhcuó.

Ezt a bekezdést törölnénk, mert a törvény hasonlóan szabályozza.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos poIármester: szavazásra bocsátotta ajegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező
előteijesztést ci képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatóról szóló
9/2019. X 22.) önkormányzati rendelet módosításáról, majd szavazás után megállapította,
hogy a képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt. kihirdette a
jegyzőkönyv 2. sz. metlékletét képező. Felgyő Községi Onkorinányzat képviselő-testületének
2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletét ci képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 9’201 9. (X 22.) önkormnónyzciii rendelet módosításáról.

3. Napirend

Tár’: 2022. évi költsévetés
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.!

Előadó: JÍoivátb La/os polgármester

Horváth Lajos polgármester: kérem jegyző úr segítségét.

dr. Faraó Péter jevző: a pénzügyi bizottság tárgyalta az anyagot és megkapta a
tájékoztatást arra vonatkozóan. hogy február I 5-ig a képviselő-testület elé terjesztette a
rendeletet. Az SZMSZ szerint 5 napnak kell rendelkezésre állnia az anyag kiküldése és az
anyag tárgyalása között. Jelen esetben ez 4 nap így javaslattal éhünk a bizottság felé. amiről
a testületet az elnök asszony tájékoztatja.
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I1aranozóné Pálnok Orsolya a Pénzügyi, Vayonnvilatkozat-tételi és Rendészeti
Bizottsá elnöke, képviselő: a pénzügyi bizottság döntött arról, hogy javasolja a Képviselő-
testületnek a 2022. évi költségvetés tárgvalásának elnapolását a következő testületi ülésre.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

horváth Lajos po1ármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztés elnapolást a következő
testületi ütésre. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt és
kihirdette a határozatot:

11/2022. (11.15.) Kvt.sz.hat.

Táry: 2022. évi költségvetés megtárgyalásának elnapolása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés megtárgyalását
elnapolja a következő testületi ülésre.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Képviselő-testület tagjai
2. Irattár

4. Napirend

Tárv: Horváth Lajos polgármester 2022. évi szabadság ütemtervének elfogadása
/Az előterjesztés ajegyzőkönyv 4. sz. melléklete.!

Előadó: Hc)r1’t1z Lajos po/gúiinestei

Horváth Lajos pol2ármcstet: ennek tárgyalása szükséges.

dr. Faraó Péter jevző: minden év február 28-ig a Képviselő-testületnek határozattal kell
jóváhagynia a polgármester szabadság (itemtervét. amit a melléklet tartalmaz. sárgával jelölve

Kérdés, hozzászólás

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: hány nap szabadság jár?



dr. Faragó Péter jevző: 39 nap.

Horváth Lajos polármester: szavazási-a bocsátotta az előtetlesztést. majd a képviselő
testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

12/2022. (11.15.) Kvt.sz.hat.

Tárgy: IJO1’VctJ? La/os po/gérinevter 2022. évi s:ahadsúg ütemtervének e/foga(/csa

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Horváth Lajos
polgármester 2022. évi szabadság ütemtervének elfogadása tárgyú előtetlesztést, és az 1.
melléklet szerint jóváhagyja.

Határozatról értesítést kapnak:
1. Képviselő-testület tagjai
2. I-Iorváth Lajos polgármester
3. Dr. Faragó Péter jegyző
4. Irattár

5. Napirend

Táry: 2022. évi szociális tűzifa pályázat
/Az előterjesztés ajegyzőkönyv 5. sz. melléklete.!

Előadó: dr. Faragó Péter jegyző

dr. Fara%ó Péter jeyző: a 2022. évi szociális tűzifa pályázatot kiírta a Magyar
Allamkincstár. aminek beadási határideje 2022. augusztus 31 - Mivel minden adatot tudunk.
így azt heszéltük a kolleganővel. hogy minek várakozzunk. A vonatkozó jogszabály szerint
I 71 m3 lágylomhos tűzifa igénylésére jogosult az Önkormányzat. aminek az önereje 21 7 I 70
Ft.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta az előteilesztést. majd a képviselő
testület egyhangúlag. 6 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:
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I 3/2022.fII.15.)Kvt.sz.hat.

Tárv: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kiegészítő támogatás benyújtása

HATÁROZAT

I. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igény nyújt be
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. metléklet
2.2.1. pont szerinti. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatására.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a maximálisan igényelhető.
összesen 171 m3 lágylombos tűzifa igénylésére nyújtsa be pályázatát.

3. Az Önkormányzat vállalja. hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér. és vállalja a tüzelőanyag szállításából - ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is - származó költségeket.

4. Felgyő Községi Önkormányzat a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a
pályázat benyújtásához szükséges önevőt, melynek összege 21 7 I 70 Ft.

Határidő: 2022. augusztus 31.
Felelős: Horváth Lajos polgármester

A határozatról értesítést kap:
I .1 Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai
2.! Felgyő Községi Önkormányzat polgármestere
3.! Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
4.! Pénzügyi ügyintéző
5.! Irattár

6. Napirend

Tárv: Egyéb előtetjesztések, bejelentések

Előadó: Ho,vih La/os polgvrniester

Horváth Lajos polárrnester: a kerékpárút tisztántartása örökös gond. ezért hekértünk 3
árajánlatot seprőgépre. amit körbe is adok megnézésre. Ezt a kistraktor után rakva 1.5 m
szélesen takarit. van egy kis gyűjtőkanál amivel betározza és egy hetven lerakja
mechanikusan. hátrányul a traktoros és kitáraz. Engem is és Csongrád polgármesterét is
támadás ért a kerékpárúttal kapcsolatosan. mert van olyan hiciklis akinek 90 000 Ft a
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kerékpárjára a gumi és így a kocsi utat kell választania. Az öregfelgyői részt nagyon nehéz
rendbe rakni. a puktikat nem tgja eltüntetni. Csongrád beadja a kerékpárút fetújításra a
pályázatot a részükről. Amennyiben nekünk is lesz lehetőségünk. akkor helytehozzuk. A
legolcsóbb árajánlat erre a gépre 1125 411 Ft, Hollandiából hozzák be. Ezzet a fatut is tisztán
tudjuk tartani. A közmunkásokkal nem győzzük. hogy mindennap végig söprögessünk.
Véleményem szerint az l.5MFt-ban meg fog állni és a járdákat is le tudjuk söpreni.

Borsos Ibolva képviselő: ajárdáboz széles ez az J.Sm?

Horváth Lajos poJármester: ehhez lesz egy kistraktor. amihez van egy Im-es. Ezért
akartuk. hogy I.2m-es legyen az újjárda az ingatlanok előtt. Nem tudom lesz-e olyan
közmunkás. akit rá tudunk ültetni. A mostani két szélviharban nem is tudom hányan
takaritottuk csak a kidőlt fákat. amibe volt 20m magas Fa is. Ut zárat kellett csinálni. a szegedi
úton fél Út zárat. A héten itt lesz ígéret szerint.

Borsos Ibolva képviselő: oldalról benővi a növényzet és egyre keskenyebb a kerékpárút.

Horváth Lajos polgármester: az idén vélhetőleg megfelelő permetszerrel tudjuk gondozni.
Egy szélvihar után járhatatlan a kerékpárút bizonyos szakaszai, a Kossuth úttól a Fenyőligetig,
illetve Oregfelgyő utáni rész meg végképpen. Ez a gép le tudja ezt majd takarítani.

Kérem a képviselő-testületet. hogy utólagosan járuljon hozzá a seprőgép megvásárlásához.
Szavazásra bocsátotta az elhangzottakat, majd a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

14/2022.(II.15.)Kvt.sz.hat.

Tárgy: Seprőgép vásárlás jóváhagyása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Ro\er VM 150-s
seprőgép vásártását I 125 411 Ft. azaz egymillió-százhuszonötezer négyszáztizenegy forint
összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: horváth Lajos polgármester
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A határozatról értesítést kap:
I .1 Felgyő Községi Önkormányzat Képvisető-testület tagjai
2.! Felgyő Községi Önkormányzat polgármestere
3.! Pénzüvi ügyintéző
41 Irattar

Horváth Lajos po1ármester: 17 óra 45 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt
képviselő-testületi ülést.

k.m .f.

Dr. Farag Péter
jegyző


