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FELGYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. MÁRCIUS 31-ÉN MEGTARTOTT

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE



TARTALOMJEGYZÉK

N a p I r e n d: Meghozott döntések:

I.! Táry: az önkonminyzat egészségügyi alapellátási körzeteinek kialakításáról szóló rendelet
megalkotása

Előadó; ch. Faragó Péter jepző

A rendelet tárgya:
Az önkorn,áizy:at egés:ségügvi alapellátás i körzeleinek kialakításáról

4/2022. (111.31.) ö,zkormá;z’zati remlelete

2.! Tárv: 2022. évi igazgatási szünet elrendelése

Előadó; dr. Faragó Péter jegyző

A rendelet tárgya:
2022. évi igazgatási szünet elrendeléséról

5/2022. (111.31.) öizkormáiiyzctti rendelete

3.! Tárv: költségvetési rendelet módosítása

Előadó; Horváth Lajos polgármester

A rendelet tárgya:
Az önkorniónyzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (1113.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2022. (111.31.) öizkornzányzati rendelete

A határozat tárgya:
A 25/2022. (111.3 1.) Kví. sz. hatámzat visszavonása

26/2022. (111.3 1.) Kvt. sz. hctt.

1.! Tár: 11. kerület tanya 95. sz. alatti ingatlan bérlete

Előadó; Horváth Lajos polgármester

5.! Tárv: Egyéb előterjesztések, bejelentések

Előadó; Horváth Lajos polgárnwster

A határozat tárgya:
Urmös Tímca támogatása

2 7/2022. (111.31.) Kit. sz. hctt.

I Vállalkozói f rum költségének biztosítása a Felgvői Köz,égf’jlesztő Nonprofit KfL részére

28/2022. (111.31.) Kvt. sz. hctt.

Felgyő, be/terület 103 hrsz—ú ingatlan megvásárlása
29/2022. (111.31.) Kvt. sz. hcit.

29/2022. (111.31.) Ki’,’. sz. hat. -ig
6/2022. (111.31.) önk. reiu1-ig
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HATÁROZATOK LISTÁJA

26/2022. (111.31.) Kvt.sz. ‚jut.

A 25/2022.(III.31.) Kvt. sz. hat6mzat visszavonása

+ 27/2022. (111.31.) Ki’t. sz.!, at.
Urinös Tímea támogatása

+ 28/2022. (111.31.) Kvt. sz. hat.
Vállalkozói fórum költségének biztosítása a Felgyői Községfejlesztó’
Nonprof7t KJ. részére

+ 29/2022. (111.31.) Ki’t. sz.Ii at.
Feigyó’, belterület 103 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
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RENDELETEK LISTÁJA

1 4/2022. (111.31.) öiikormáiiyziti ren telete
Az önkormányzat egészségügyi alape/tátási körzeteinek kia/akításáról

5/2022. (111.31.) önkormányzati rendelete
2022. évi igazgatási szünet e/rendeléséről

+ 6/2022. (111.31.) önkorniáni’zati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szó/ó 3/2022. (111.3.)
önkormányzati rendelet móc/os ításáról



JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 3 ] -én megtartott
reizctkívüli m’ílt üléséről.

Az ülés helye: Feh.vő Közséai Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak:
Horváth Lajos polgármester
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Bús Róbert képviselő
Harangozóné Pálnok Orsolya képviselő
Holló Lászlóné képviselő

Tanácskozási joal meje1ent:
Dr. Faragó Péter jegyző

IazoJtan távolmaradt:
Borsos Ibolya képviselő
Forgó István képviselő

Horváth Lajos potármester: : az ülést megnyitotta, megállapította. hogy a testület
határozatképes. a 7 fő testületi tagból 5fő jelen van 2 fő igazoltan van távol.

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

NAPIREND

Táry: Előadó:

1. Az önkormányzat egészségügyi alapellátási körzeteinek kialakításáról szóló rendelet
megalkotása

Llr. Faragó Péter jeg’:ő

2. 2022. évi igazgatási szünet elrendelése
dr. Faragó Péter jegvzo

3. Költségvetési rendelet módosítása
HOnóth Lajos polgórmester

4. II. kerület tanya 95. sz. alatti ingatlan bérlete
dr. Faragó Péter jegyző

5. Egyéb előteijesztések, bejelentések
Horwth Lajos polgcrmester
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1. Napirend

Tár2y: Az önkormányzat egészségügyi alapellátási kö rzeteinek kialakításáról szóló rendelet
megalkotása
JA: előteijesztés ci jegy:őkőm’v I sz. nzettéklete, ci rendelet a jegi’zőkönyv 2sz. melléklete.!

Előadó: d. Faragó Péter jegyző

Horváth Lajos poIármester: átadom a szót jegyző úrnak.

dr. Faraó Péter je2vző: a rendeletben a rendelkezések régóta így bonyolódnak Felgyőn, de
nem volt rendeletünk. A kormányhivatal hívta fel a figyelmet 5 évvel ezelőtt. Öt évvel ezelőtt
el is készült ez a rendelet, amelyet etküldtük véleményezésre. ami nem történt meg az S év alatt.
Most az Országos Kórházi Főigazgatóság és az egészségügyi államigazgatási szerv
véleményezésével javaslom elfogadásra a rendeletet.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta ajegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező
előterj esztést ci: önkorinónv:at egészségügyi alapeUótási ko :eteinek kialakítósóról, majd
szavazás után megállapította. hogy a képviselő-testület egyhangúlag. S igen szavazattal
elfogadta azt. kihirdette a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező. Felgvő Községi
Önkormónyzaí képviselő-testületének l’2022. (III 31.) Ő nkorinónyciti rendeletét ci:
önkonnóny:at egészségügy/ alcipellólósi körzete/nek k/alakítósóról.

2. Napirend

Táry: 2022. évi igazgatási szünet elrendelése
!Az előÍeijesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete, a rendelet ci jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.!

Előadó: dr. Faragó Péter je’:ő

Horváth Lajos polgármester: átadom a szót jegyző Úrnak.

dr. Faraó Péter jevző: több éve alkalmazzuk ezt a megoldási lehetőséget. Polgármester Úr
javaslatára 2022. augusztus 8. napjától - augusztus 19. napjáig, illetve 2022. december 16.
napjától - december 30. napjáig tartana az igazgatási szünet. Javaslom elfogadásra az
előteij esztést.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.
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Horváth Laos polgármester: szavazásra bocsátotta ajegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képező
előteijesztést a 2022. évi igazgat6si szünet elremlelésérőt majd szavazás után megállapította.
hogy a képviselő-testület egyhangúlag. 5 igen szavazattal elfogadta azt. kihirdette a
jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező. Felgvó’ Községi ()nkormám’zat képviselő-iestületének
572022. (111.31.) önkormónv:cíti rendeletét a 2022. évi igazgatási szünet elrencleléséről.

3. Napirend

Táry: Költségvetési rendelet módosítása
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete, a rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. metléklete./

Előadó: Horvát/i Lajos polgármester

Horváth Lajos po1ármester: átadom a szót jegyző úrnak.

dr. Faraö Péter jeyző: a rendelet módosítására nem a költségvetés módosítása miatt kerül
sor. Az elmúlt időszakban a kedvezményes ebéddel kapcsolatosan két dolog formálódott és ez
került most bele a rendeletbe. Igény merült fel arra vonatkozóan, hogy a vendég ebédet (ami
piaci alapon történik) 950Ft/adag/napra (áfát tartalmazza) emelje fel a képviselő-testület. A
másik pedig amire határozat született, hogy a közfoglalkoztatottak 100 Ft bruttó áron kapnának
A’ menüt. A határozatban szerepel még egy 300 Ft-os ebéd i. ami a munkatörvénykönyves
úzikai állományra vonatkozik. A rendelet ezt is tartalmazz olyan formában. hogy kizárólag a
közfoglalkoztatottak kerülnének bele 00 Ft ellátási nap/adag bruttó egységáron. Mind a két
rendelkezést április 1-ej hatállyal szeretnénk hatályba léptetni és a korábbi határozatot pedig
április I 0-ei hatállyal szeretnénk visszavonni. A konyhának így kellő ideje marad arra. hogy
tájékoztassa a vendégebédeseket az emelésről és a munkatörvénykönyves fizikai dolgozókat.
hogy április I 1-től teljes áron kaphatnak ebédet.

Kérdés, hozzászólás

Holló Lászlóné képviselő: akkor a 300 Ft-os az megszűnik?

dr. Faragó Péter jegyző: az megszűnik. Így szól az idevonatkozó rendelkezés:

.J2. melléklet
Felgyői Konyhán igényelhető piaci alapon nyújtandó ebéd, vahimint munkahelyi étkeztetés

díja

1. Piaci alapon nyt’Jtandó étkeztetésre a dtj 950 Ft ellátási nap/adag, amely a
mindenkori áfa—t Is tartalmazza.
2. Munkctheh’i étkeztetés keretében az Önkormányzatnál a közfogtalkoztatási
jogviszonvban állók részére biztosított ‘A “menü esetében adU 100 Ft ellátási nap/adag,
amely a mindenkori áfa-t Is tartalmazza. A kedvezmém’es étkezés igém’bevéte/éhez
inimkaszerződés inásolatának bemutatása szükséges az Felgi’ői Konyha részére.
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Haranozúné Pálnok Orsolya képviselő: van igény a közfoglaJkoztatottak részéről
erre?

dr. Faraó Péter jeyző: van.

Horváth Lajos pofármester: a murikatörvénykönyvesek többet keresnek. így nekik ez a
kedvezmény nem jár.

dr. Faragó Péter je’ző: a módosító rendeletet kellene a testületnek elfogadnia, illetve a
25/2022.(III.10.) Kvt. sz. határozat 2022. április 10-ej hatállyal történő batálytalanítását, azaz
visszavonását.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta ajegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képező
előteijesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (111.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról, majd szavazás után megállapította, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag. 5 igen szavazattal elfogadta azt. kihirdette a jegyzőkönyv 6. sz. melfékletét
képező. Felgyő Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2022. (1113].) önkormányzati
rendetetét az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 32022(1113.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Horváth Lajos poJármester: szavazásra bocsátotta a határozat visszavonását április 10-
edikei hatállyal. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 5 igen szavazattal elfogadta azt és
kihirdette a határozatot:

26/2022. (111.31.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: a 25!2022.(III.31.) Kvt. sz. határozat visszavonása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felgyő Községi Önkormányzat
közmunkás és munkatörvénykö nyves tzikai dolgozóinak kedvezményes étkeztetéséről szóló
25!2022.(III.l0.) Kvt. sz. határozatát 2022. április l0-ei hatállyal visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Lajos polgármester. dr. Faragó Péter jegyző

Erről I eyzőkönyvi kivonaton értesítést kan:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. dr. Faragó Péter jegyző
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4. Felgyői Konyha
5. Pénzügy
6. trattár

4. Napirend

Tárgy: II. kerület tanya 95. sz. alatti ingatlan bérlete
M kérelem ajegv:á’köni’v . sz. melléklete.!

Előadó: Hon’cih Lajos polgórinester

Horváth Lajos polármester: átadom a szót jegyző úrnak.

dr. Faragó Péter jevző: Pintér Imre azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy a
Felgyő II. kerület Tanya 95 sz. alatti lakást bérelné. Szívességből él jelenleg az I. kerület 36-
ban, ami elég rossz állapotú. gyakranjár orvoshoz. Ez a hat lakásos szétén lévő lakás, amiből a
Vinczéék költöztek ki .Javastom I évre bérbe adni az ingatlant. Jelenleg 3-5000 Ft ezen
ingatlanok bérlete.

Horváth Lajos polgármester: fürdőszoba nincs az ingatlanban. víz az udvaron, villany
felújítva. A településen nincs albérlet kiadó. Nem akarjuk eladni az ingatlant.

Holló Lászlóné képviselő: a másik két ingatlannal mi a helyzet.

dr. Faraó Péter jegyző: az egyiket már lehetne lakni, a másik még nem.

Horváth Lajos polármester: ezt eladni nem lehet.

dr. Faragó Péter jevző: I/I 6-od réére még a hagyaték folyamatban vau. amit megvásárolunk
az örököstől és utána kizárólagos tulajdonunk lesz.

Holló Lászlóné képviselő: már lenne is a két lakásra jelentkező. Kurucz Attila és az anyukája.

A Képvise1ótestület nem hozott döntést.
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5. Napirend

Tárgy: Egyéb előteijesztések. bejelentések
M kérelem a jegyzá’könyv 8sz. melléklete.!

E kIadó: Horvcíh Lajos polgcrniester

dr. Faraó Péter jevző: Ürmös Tímea kérelmet támogatási kérelmet tetjesztett be. amit most
ismertetek.

Horváth Lajos polgármester: ismeri a testület a Timit? Sokat segíta cendezvényeknél.

Szabóné Berkes Etelka a1polármester: a nyári táborban is sokat segít.

Horváth Lajos po1ármester: javaslom, hogy a 310 eurót állja az önkormányzat a többit pedig
acsalád.

Haranozóné Pálnok Orsolva képviselő: én sem gondolnám az egészet.

27/2022.(III.31.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: Ürmös Tímea támogatása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben az Olaszországban
megrendezésre kerülő FitKid tábor részvételi díját biztosítja legfeljebb 120.000 Ft (azaz
százhúszezer forint) összegben Urmös Tímea Felgyő. Petőfi Sándor u. 2. sz. alatti lakosnak.
utólagos beszámolási kötelezettség mellett (számlák. írásos beszámoló, képek stb.).

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
I .1 Képviselő-testület Helyben
2.! I-Iorváth Lajos polgármester
3.! Ürmös Tímea támogatott
4.! Pénzügy
5.! Irattár
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Horváth Lajos po1ármester: beszámolási kötelezettségem van a testület felé. A Vállalkozói
Fórum költsége 450 000 Ft-r Afa. Lehet, hogy többe is került. de sok mindent bevállalt az
IKSZT, köszönöm a konyha munkáját is. Ugy gondolom elérte a célját a Fórum, a vállalkozók
közelebb kerültek egymáshoz. A vállalkozók bíznak az Önkormányzatban.

28/2022.fIII.31.) Kvt. sz. hat.

Tár: vállalkozói fórum költségének biztosítása a Felgyői Községfejlesztő Nonproűt Kfl.
részére

HATÁROZAT

Feigvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. március 26-i vállalkozói fórum
költségeit 450 000 Ft+Afa (azaz négyszázötvenezer forint + áfa) összeget a Felgyői
Községfejlesztő Nonproűt Kft. részére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
I .1 Képviselő-testület Helyben
2.! I-Iorváth Lajos polgármester
3.! Felgyői Községfejlesztő Nonprofit KFt.
4.! Pénzügy
5.! Irattár
Horváth Lajos polgármester: személyesen megkerestek azzal, hogy eladnák a Régész u. 5.
sz. alatti ingatlant 500 000 Ft összegben.

29/2022. (III. 31.) Kvt.sz. határozat

Tárv: Feigvő. belterület 103 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Breszkó Zoltán 6640
Csongrád. Mátyás K.u.4. I/l tulajdonában lévő Felgyő. belterület 103 hrsz-ú 1067 rn2 kivett.
beépítetlen területű ingatlant 500 000 Ft vételárért. azaz ötszázezer forintért.

2. Megbízza a képviselő-testület Horváth Lajos polgármestert az adásvételi szerződés
aláírásával. a kapcsolódó további feladatok ellátásával.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Laj os polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
I I Képviselő-testület tagjai
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! Breszkó Zoltán 6640 Csongrád. Mátyás K. u. 4.
4.! Pénzügy
5.! irattár

Horváth Lajos po1ármcster: 14 óra 25 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselő
testületi ülést.

k. m . f.

Ho kth Lajos Dr. Faragó P er
p0 ánnester jegyző


