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TARTALOMJEGYZÉK

N a p i r e n d: Meghozott döntések:

1.! Tárv: A BM Önkormányzati fejlesztések 2022. pályázattal kapcsolatos döntések

Előadó: Horvó/h Lajos polgóiinester

A határozat tárya:

672022. fIl. 1.) KvLs. lwté;o:at hciíólvon kívi1 helveése

15/2022. (11.22.) Kvt.sz. hat.

A BAJ ()nkoiizónvzaíi f/les:/ések 2022. pólvózat henvújiósa
16/2022. (11.22.) Kvt.sz.hcit.

2.! Tárv: Egyéb előterjesztések. bejelentések

Előadó: Ho,vóíh La/os pOlgóiI)1C51W

A határozat tárya:

FeIgvői Község!/lesziő Nonprofit Jaj. Íómoguícsi kérelnw

17/2022. (11.22.) Kvt.sz.hat.

17/2022. (11.22.) Kvt.sz. Ii at. -ig
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HATÁROZATOK LISTÁJA

•• 15/2022. (II. 22.) K’t. sz. hat.
6/2022. (11. 1.) Kvt. sz. határozat hatályon kívül helyezese

•• 16/2022. (11.22.) Kvt. sz. hat.
A BM Önkormányzatifejlesztések 2022. pályázat benyújtása

17/2022. (11.22.) Kvt.sz.hat.
Felgyá’i Községfejlesztő Nonprofit kfi. támogatási kérelme
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RENDELETEK LISTÁJA

Nem volt.



JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022 február 22-én megtartott
remtkívüti izi’ílt üléséről.

Az ülés helye: Felvő Közséi Önkormányzat tanácskozóterme

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

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

Iazo1tan távolmaradt:
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Borsos Iholva képviselő
Harangozóné Pálnok Orsolya képviselő

horváth Lajos poIármester: : az ülést megnyitotta. megállapította, hogy a testület
határozatképes. a 7 Fő testületi tagból 4 Fő jelen van 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:

L A BM Önkormányzati fejlesztések 2022. pályázat benyújtása

Ho,vath Lujov potgrines/ei

2. Egyéb előterj esztések. bej elentések
JJoivaíh Lu/os J)olg(J;I11evteP

1. Napirend

Tárv: A BM Önkormányzati fejlesztések 2022. pályázat benyújtása
i: e/őtwjes:tés ci/egiŰköniv Ív:. nzel/ékleíe./

Előadó: I-Iorvcth La/os po!gc»ines/er
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Horváth Lajos poIármester: korábban már tárgyaltuk ezt. Átadom a szót jegyző úrnak.

dr. Faraó Péter ievző: 2 határozati javaslat van. Az egyik a 6/2022.(II.1.) Kvt. sz. hat.
hatályon kívül helyezése. mert egy újat javaslunk elfogadásra. mert ki kellett egészíteni és így
lesz a legegyszerűbb . Javaslom hozzunk erről egy döntést. hogy visszavonjuk ezt a
6/2022.(lli.) Kvt. sz. hat.-ot.

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:

15/2022. (11.22.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: 6/2022.(II.1.) Kvt. sz. határozat hatályon kívül helyezése

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a BM Önkormányzati fejlesztések 2022.
pályázat benyújtása tárgyú 6/2022(11.1.) Kvt. sz. határozat hatályon kívül helyezését.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

A határozatról értesítést kapnak:

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

dr. Faraó Péter jegyző: javaslom. hogy a Képviselő-testület fogadja cl a BM Önkormányzati
fejlesztések 2022. pályázat benyújtása kapcsán. aminek a fő összegei a következő támogatásból
12 981 417 Ft. önerő pedig 6 989 994 Ft. összesen 19 971 411 Ft. A 1-lámán Kató ci. és Ságvári
Endre u. felújításáról lenne szó. Amivel kiegészül a határozat. hogy az önerő az Önkormányzat
a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.
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Horváth Lajos poIármester: most van rá lehetőség. hogy ezt a két utcát Felújítsuk. Az önerő
jelentős rész.

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

16/2022. (11.22.) Kvt. sz. hat.

Tárv: az BM Önkormányzati fejlesztések 2022. pályázat benyújtása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkot-mányzat 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 Egyéb 12.538.767 Ft 6.751.644 Ft
közvetlen
költségek 442.650 Ft 238.350 Ft
Összesen 12.981.417 Ft 6.989.994 Ft
Mind összesen 19.971.411 Ft

A fenntat-tási időszak alatt felmerülő üzemeltetési költségek várható összege 50 000 Ft/év,
melyet az Önkormányzat saját forrásai terhére vállal.
Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésből biztosítja az önerő fedezetét.

Kivitelezés határideje: 2022.12.31.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1. Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgát-mester
3. Pénzügy
4. frattár
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2. Napirend

Tárgy: Egyéb előteij esztések. bejelentések

ElŐ adó: ffo;i tI, Lajos po/garnzesler

dr. Faragó Péter jevző: az IKSZT részéről érkezett egy kérelem. Ismertetésre került a
kérelem. ami ajegvzőkönyv 2. sz. melléklete.
Röviden a terasz körbe ponyvázására szeretne a Kft. támogatást kérni. ami jó ötletnek bizonyult
a piac esetében is. A kivitelezővel előzetesen történt felmérés alapján kivitelezhető, 595 000 Ft
összegért. A terasz 40 fő befogadására alkalmas. fűthetővé is lehetne tenni szükség esetén.

Horváth Lajos polármester: jelenleg raschel hálóval van megoldva. hogy viszonylag
szélvédett legyen. A nyári táborokra helyezném a hangsúlyt, illetve kisebb csoportok tudnak
kellemesen eltölteni egy délutánt vagy egy napot is.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos po1ármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot, majd a képviselő-testület
egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

1 712t)22. (11.22.) Kvt.sz.hat.

Tárv: Felgyői Községfejlesztő NonproFit kft. támogatási kérelme

HATÁROZAT

Fetgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete összesen 595 000 Ft (azaz
ötszázkilencvenötezer forint) összeggel támogatja a Felgyői Községfejlesztő Nonproflt Kft-t
(Feigvő. II. kerület tanya 52.) terasz ponyvával való ellátása céljából

A határozatról értesítést kapnak:
I.! Képviselő-testület
2.! Pénzügy
3.! Felgyői Községfej lesztő nonprofit Kit
4.! Irattái



9

Horváth Lajos po1ármesteu: tájékoztatom a Képviselő-testületet. hogy a seprőgép még nem
érkezett meg. Minden alkalommal kifogással élnek. hogy most ezért. most pedig ezért nem
érkezett meg a gép.

A múlt testületi ülésen foglalkoztunk a Templom Út 14. sz. alatti ingatlan bérbeadásával, dr.
Vincze Vilmos részére. akkor Szó volt róla. hogy a következő testületi ülésen tárgyaljuk.

dr. Faraó Péter jeyző: doktor úr megkeresett és azt mondta. hogy inkább bérelné az
ingatlant a továbbiakban. A megállapított 15 000 Ft-os díj az csak ideiglenes vott.

Horváth Lajos polármester: véleményem szerint annak az ingatlannak a bérleti díja
szerintem 30 000 Ft.

Foró István képviselő: ez havi?

Horváth Lajos polármester: havi.

Forgó István képviselő: tartani szeretnénk a doktor urat vagy nem?

Horváth Lajos polgármester: szeretnénk tartani. Hatosék 10 000 Ft’hó ért vannak az
ingatlanba.

Holló Lászlúné képviselő: életvitel szeröen nem lakik itt már a doktor Úr. inkább csak az
állatorvosi munkák miatt tartaná ezt az ingatlant. A múltkori testületi ülés után megkeresett
néhány képviselőt és úgy is nyilatkozott, hogy sokkal többet nem is fizetne 15 000 Ft-nál.

Horváth Lajos polármester: akkor hozzuk he. amikor minden testületi tag itt van.

Forgó István képviselő: szó szerint azt mondta. hogy neki I 5 000 Ft-ot érne.

Horváth Lajos polármester: piaci alapon néztem a díjat.

Forgó István képviselő: a környező településen az ilyen ingatlanok bérlete 80-90 000 Ft.

Horváth Lajos polárrnester: magáningatlanoknál a bérleti dijat Úgy határozzák meg. hogy
bérleti díj 12 év. S év alatt a doktor Úr 2 000 000 Ft-ot rakott bele az ingatlanha. ami kb. havi
30 000 Ft. Szerintem méltányos összeg a 30 000 Ft/hó összeg. Napoljuk cl akkor a döntést?
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dr. Faragó Péter jező: van egy ideiglenes bérleti díj ról döntése a testületnek.

Holló Lászlóné képviselő: az márciusra vonatkozik.

dr. Faragó Péter jező: ien. nem kell most kapkodni.

Horváth Lajos polármester: lehetne ingatlanossal megátlapítani mennyi ennek az
ingatlannak a bérleti díja.

dr. Faraó Péter jevző: megállapítja 60 000 Ft-ért és elviszi a 3 havi hérteti díjat.

Horváth Lajos polármcster: akkor most nem döntünk.

Horváth Lajos polármester: 12 óra 45 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselő
testületi ülést.

k. m . f.

jj
\

Hoiváth Lajos Dr. Faragó éter
poLamestet jegyzo


