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TARTALOMJEGYZÉK
N a p I r e n d: Meghozott döntések:

1.! Táry: Beszámoló Felgyő község közrendjének és közbiztonságának 2021. évi helyzetéről

Előadó: Kim József i. alezredes, kapitóiivsógezető

A határozat tár%va:

Beszámoló Felgvő község kö:rencjének és kö:biztonságának 2021. évi belv:etéró?
30/2022. (IV 21.) Kvt. sz. hat.

2.! Tárgy: A Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységének beszámolója

Előctdó: Kajtár István tű alezredes, tűzoltóparanesnok

A határozat tár%ya:

A Csongrádi Hivatásos Tz7zoltóparanesnokság 2021. évi tevékenységének beszámolója
31/2022. (W21.) Ki’!. sz. hat.

3.! Tárgy: Civil szervezetek 2021. évi támogatásának beszámolója

Előadó: dr. Faragó Péterjegyző

A határozat tár%ya:
Geda-Halom Egyesület támogatási összegének beszámolója

32/2 022. (W21.) Kvt. sz. hat.A határozat tár%ya:
Felgyői Polgárőr Egyesület támogatási összegének beszánzoloja

33/2022. (IV 21.) Kvt. sz. hctt.

4.1 Tárgy: Egyéb előterjesztések, bejelentések

Előadó: dr. Faragó Péter jegyző

A határozat tárgya:

A Feigvő, II. kerület Taizva 97.sz. alatti ingatlctn bérleti szer:ődése — Pintér Imre

34/2022. (IV 21.) Kvt. sz. hctt.
Felgvői Kö:ségfjlesztő Nonprofit Kfi. 2022. áprilisi progrcimferve

35/2022. (IV 21.) Kvt. sz. hat.Geda—Ilalom Egyesület támogatási kérelme

3 6/2022. (‘IV 21.) Kvt. sz. Jut!.
GER-EDI 2020 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségíi Társaság bérleti szerződése

3 7/2022. (1V21.) Kvt. sz. hat.

37/2022. (IV. 21.) Kvt.sz. hctt. -ig
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+ 30/2022. (IV. 21.) Kvt. sz. hat.
Beszámoló Felgyá’ község közrendjének és közbiztonságának 2021. évi
hetyzetéró’t

+ 31/2022.(1V21.) Kvt.sziiat.
A Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság 2021. évi tevékenységénekbeszámolója

•t• 32/2022. (IV. 21.) Kvt. sz. hat.
Geda-Halom Egyesület támogatási összegének beszámolója

+ 33/2022.(1V21.) Kvt.sz.hat.
Felgyői Polgárá’r Egyesület támogatási összegének beszámolója

+ 34/2022.(1V21.) Kvt.sz.hat.
A Felgyő, II. kerület Tanya 97. sz. alatti ingatlan bérleti szerződése — PintárImre

+ 35/2022.(1V21.) Kvt.sz.hat.
Felgyői Községfejtesztá’ NonproJt Kft. 2022. áprilisi prograinterve

•t• 36/2022. (IV. 21.) Kvt. sz. hat.
Geda-Halom Egyesület támogatási kérelme

+ 37/2022.(IJ”21.) Kvt.sz.hat.
GER-EDI 2020 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelőségi% Társaság
bérleti szerzó’dése
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JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 21-én megtartott
rendkívüli nytit üléséről.

Az ülés helye: Felgyő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak:
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Borsos Ibolya képviselő
Bús Róbert képviselő
Forgó István képviselő

Tanácskozási jo%aJ mejelent:
Kun József r. alezredes. kapitányságvezető
Kajtár István tű. alezredes tűzoltóparancsnok
Geda-Halom Egyesület Forgó István elnök
Dr. Faragó Péter jegyző

I%azoltan távolmaradt:
Horváth Lajos polgármester
Harangozóné Pálnok Orsolya képviselő
Holló Lászlóné képviselő

Horváth Lajos polgármester: : az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület
határozatképes, a 7 fő testületi tagból 4fő 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

Táry: Előadó:

Beszámoló Felgyő község közrendjének és közbiztonságának 2021. évi helyzetéről
Kim Józsefr. alezredes, kapitónysógi’ezelő

2. A Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységének beszámolója

Kajtór István tű. alezredes tűzoltóparancsnok

3. Civil szervezetek 2021. évi támogatásának beszámolója
dr. Faragó Péter jegyző

4. Egyéb előterjesztések, bejelentések
5. dr. Faragó Péter jegyző
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1. Napirend

Tárgy: Beszámoló Felyő közsé közrendjének és közbiztonsá%ának 2021. évi heJyzetéről
!Az előteijesztés ajegyzó’könyv 1. sz. melléklete.!

Előadó: Kun József r. alezredes, kapitányscgvezető

Kun József r. alezredes, kapítánvsávezető: Felgyő község közbiztonságával kapcsolatosan
elmondható, hogy 2021. évben ís szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság
jellemezte a települést. Ha összehasonlítjuk a korábbi évekkel (a kisszámok törvénye alapján),
nagy szélső. kiugró érték nincs. Örömteli az, hogy 2020. évben a regisztrált, ismerté vált
bűncselekmények száma 7 vott, ami 2021. évben 2-re csökkent. Alacsonyak a számok, így
nincs értelme százalékban beszélni. A kapitányság fetderítési mutatója az összes járásban
vizsgálva 80%-ot meghaladja, ami aztjelenti, hogy az ismerté vált bűncselekmények 80%-ban
felderítettük az elkövetőt és vele szemben lefotytattuk az eljárást. Ez országosan is és
amegyében is egyjó érték. Olyanok, mint a tulajdon elleni szabálysértések, mezei lopások, bolti
lopások, engedély nélküli vezetés volt ilyen, korábban pedig jogszabályi változás miatt ez már
bűncselekménynek minősül a tavalyi év közepétől. Az elzárásos szabálysértések száma is
csökkent a településen, úgy ahogy az egészjárásban csökkent a bűncselekmények száma, ezzel
együtt a szabálysértések száma is csökkent. Négy alkalommal éltünk azzal a lehetőséggel, hogy
a szabálysértőt őrizetbe vettük és gyorsított eljárásban bíróság elé áHítottuk. Felgyő
közbiztonságához kapcsolódóan a közlekedési helyzetről az adat a következő: 2020 évben 1
baleset volt 2021. évben 2 volt, melyből az egyik halálos közúti baleset volt, amit a
beszámolóban is láthattak. Ugyan a balesetben megsérült személy nem azonnal, nem a
helyszínen halt meg, hanem a kórházban orvosi kezelés ellenére (időskorú sértettről van szó),
aki magának okozta a balesetet. A balesetek okait vizsgálva az első ok, ami a balesetekhez vezet
az a sebesség túllépése. a második az elsőbbség meg nem adása, majd a kanyarodás és az előzés
szabályának megsértése. A legfőbb baleseti ok kapcsán az előzés, amit polgármester úrral
szoktunk beszélni, kifejezetten kéri, hogy a településen áthaladó 451 j. Út melletti előzni tilos
tábla hatályát szokták a kollegák ellenőrizni, a környéken folyamatos sebesség mérést is
végeztünk folyamatosan. Tavalyi évben összesen 1200 órát meghaladó volt a sebességmérés,
minden esetben rendőrautóból mértünk és 50km /h sebesség korlátozás alatt nem végeztünk
sebesség ellenőrzést. A 30 és 40-es sebességkorlátozást nehéz betartani, jellemzően nem
ezekből történtek az anyagi kár és személyi sérüléses balesetek. Jellemzően Csanyteleken a
pusztaszeri úton beérkező fiatalember 11 2km/h-val érkezett, Csongrádon a Vasút utcán 109
km!h, Csongrádon az elkerülőn 160 km/h-val is száguldoznak. Csongrád járásban
összességében a tavalyi évben 5 olyan baleset volt, ahol a gépjármű vezetője ittas volt, ez a
szám az Országos átlagnál alacsonyabb. Az idei 4 napos húsvét hétvégéjének ellenőrzésekor,
amikor a megállított autóvezetőjénél a szonda megfúvását végeztük egyetlen egy esetben sem
találtunk ittas vezetőt, pedig 600 felett volt azon gépjárművezetők száma, akik megfújták a
szondát. Táj ékoztatásul mondom, hogy alapesetben egy enyhén ittas, nem bűncselekmény
mértékben ittas személy, akit külterületen éri meg a rendőr 100 000 Ft-ot fizet. a lakott területen
ez 30 000 Ft. Felgyőre vonatkoztatva elmondható. hogy olyan súlyos, kirívó közbiztonságot
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hátrányosan befolyásoló, vagy az itt élő lakosságnak a közbiztonság érzetét negatívan
befolyásoló esemény nem történt. A tavalyi évben a települési rendezvények biztosítása során
intézkedés nem volt. A 202 l-es év a járványhelyzet miatt új feladatot adott a rendőrségnek.
Kiernelném ezzel kapcsolatban, hogy több mint 1000 esetben hajtották végre a csongrádi
rendőrök a karanténra kötelezettek lakcím eltenőrzését, hogy az karanténra kötelezett a kijelölt
lakásban tartózkodik. a Tavalyi évben összesen 5 fő volt az, aki a rendőri ellenőrzéskor nem
tartózkodott otthon, velük szemben szabálysértési eljárást folytattunk le. Illetőleg a j árványügyi
szabályok kapcsán ellenőriztük a kijárási tilalmat, és a maszkviselés szabályait. Felgyő nem az
a település volt, ahol ezzel visszaéltek volna. Ez Csongrád bizonyos városrészén volt probléma.
Tavalyi év során egy szórakozóhely bezárását rendeltük el, a járványügyi szabályok be nem
tartása végett, egész pontosan a rendezvényekre vonatkozó szabályok be nem tartása végett.
Úgy hirdettek meg egy discot a Facebookon, hogy a rendezvényen szükséges az oltottsági
igazolvány bemutatása, pedig a szervezőnek kötelezettségi ellenőrizni. Felhívtuk a
figyelmüket, hogy így nem lehet szervezni, ennek ellenére megtartották félévre becsukattuk a
helyet. Amikor a dr. Szarka Ödön Rendelőintézet oltópont lett Csongrádon, a rendőrök
ellenőrizték, semmilyen rendkívüli esemény nem történt.
A beszámolóból is kitűnik, hogy az intézkedések száma növekedett, ami betudható annak, hogy
az év elején rendkívül sok korlátozó rendszabály volt, ami miatt kellett intézkedni, amik
megemelték az intézkedések számát, nem pedig azért növekedett, mert szigorúbbak voltunk. A
helyi körzeti megbízott Bori Mihály tette egész évben a dolgát együttműködött az
önkormányzattal, a polgárőrséggel. A bűnmegelőzési tevékenységre is nagy hangsúlyt
fektetünk, iskolában előadásokat tartottunk, a rendezvényekre szóróanyaggal készültünk.
Polgármester úrral egyetértve, a polgárőröket bevonva a kerékpárosokat ellenőriztük a
településen, és akiknek nem volt világítóberendezése vagy láthatósági mellénye azokat az
önkormányzat és polgárőrség felajánlásából elláttuk. 2021. évben a járásban a polgárőrök a
rendőrökkel közösen több mint 1500 órát teljesítettek szolgálatban. A tavalyi eredmény nem
jöhetett volna létre, ha a helyi önkormányzatok nem támogatták volna, nem jelezték volna
azokat a problémákat, amiket kellő időben tudtunk rendezni, hogy azok ne jelentsenek még
nagyobb közbiztonsági problémát. Valamint együtt tudtunk dolgozni azokkal, akiknek szintén
feladata a közrend és közbiztonság megteremtése, a polgárőrség munkáját ezúton is köszönöm
és továbbra is számftunk a munkájukra a 2022. évben is. 2022. évre is fogalmaztunk meg
célokat, hasonlókat a korábbi évekhez, egy plusz feladatot már Végre 5 hajtottunk az
országgyűlési képviselő választás rendőri feladatait. Elmondhatom, hogy sem Felgyő és sem a
járásban a választással összefüggésben rendőri intézkedésre okot adó esemény nem történt.
Amit szeretnénk az a közrend, közbiztonság fenntartása a településeken, ajárásban, úgy ahogy
van most. Amennyiben nyornozásra kerül sor, azokat szakszerűen és időszerűen szeretnénk
lefolytatni és a közlekedés biztonsági helyzetére továbbra is van tenni valónk. Figyelünk majd
a gyalogosokra, kerékpárosokra, próbáljuk majd őket megszólítani, illetve keressük az Új
eszközöket és módszereket, lehetőségeket, hogy hol tudunk még javítani a közlekedési
helyzeten (legyen az Új sebességmérésí hely, vagy új módszerek). Gyakoroltunk tavaly is, hogy
civil autóból rögzítettünk szabálysértéseket (nem sebességméréseket), hanem Csongrádon
vannak olyan veszélyes helyek, amiket gócnak nem mondanák, de a bevásárló központok, ahol
igen nagy forgalom van, mindenjön a gyalogos, kerékpáros és ott kamerával szoktunk rögzíteni
szabálysértéseket. Nem a büntetés a cél, hanem megakadályozni a súlyos sérüléseket, vagy a
halállal végződő balesteteket. Köszönöm a meghívást, és ha van, a munkánkkal kapcsolatosan
észrevétel szívesen fogadom.
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Szabóné Berkes Etelka alpolEármester: köszönöm kapitány úrnak a beszámolóját.

Kérdés, hozzászólás

Foró István képviselő: szeretném a kapitány úr által elmondottakat megerősíteni, és
köszönöm az együttműködést. Kiemelném külön a tanyaprogramot, mert Felgyőn jelentős
számban élnek külterületen. Rendszeresen járjuk a külterületei ingatlanokat a rendőr
kollegákkal és felhívjuk a figyelmet az internetes, bankos csalókra, valamint a kerékpáros
közlekedésre, felszerelésre a űgyelmet. Felhívjuk még a figyelmet arra is, hogy éjszaki, ha
valami neszt hallanak, ne menjenek, ki hanem inkább értesítsék a rendőrséget.

Borsos Ibolya képviselő: szeretném megkérdezni, hogy az „unokázós csalók” itt mennyire
jellemző a csongrádi járásban?

Kun József r. alezredes, kapitánysávezető: tavaly volt 1 ilyen eset, a sértett időskorú volt.
Teljesen egyezik az országos problémával, becsengetnek, hogy az unoka balesetet okozott,
fogva van tartva, ha ad 4 000 000 Ft-ot az ügyvéd ki tudja hozni. Anélkül, hogy telefonált
volna átadta az ismeretlen személynek az ott lévő összes pénzét, majd 1 hét múlva szólt, hogy
mi történt és nem is igaz az egész és átadta a 2 000 000 Ft-ot. Vannak Csongrádon kamerák, de
5 napig kell megőrizni a felvételeket, majd törölni kell. Az adatgyűjtés olyan volt, hogy a
sértetten kívül senki nem látta az elkövetőket. Nem tudnak személyleírással, rendszám
töredékkel sem szolgálni. A sértettek sokszor szégyellik azt is, hogy bűncselekmény áldozatai
lettek. Sokszor rokon ismerős tudomására jut és ő tesz bejelentést, de már akkora sok idő eltelik.

Szabóné Berkes Etelka alpol%ármester: szavazásra bocsátotta a beszámolót, majd a
képviselő-testület egyhangútag, 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

30/2022. (IV.21.) Kvt.sz.hat.

Tárgy: Beszámoló Felgyő Község közrendjének és közbiztonságának 2021. évi helyzetéről

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámoló Felgyő község közrendjének
és közbiztonságának 2021. évi helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt tudomásul vette.

A határozatról értesítést kapnak:
1.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Csongrádi Rendőrkapitányság
3.! Irattár
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2. Napirend

Tárgy: A Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységének beszámolója
/Az előterjesztés a jegyzó’könyv 2. sz. melléklete.!

Előadó: Kajtr Ltvón tű. alezredes tűzoltóparanesnok

Kajtár István tű. alezredes, tűzoltóparanesnok: köszönöm. hogy napirendre tűzték a
beszámolónkat. Nagyon fontos, hogy személyesen Is találkozzunk és visszajelzést kapjunk a
munkánkról. 2012 év óta dolgozunk ebben a szervezeti formában, a feladatrendszerünk
jelentősen bővült. Polgárvédelmi feladatunk nem annyira látványos feladatunk, itt is ki van
jelölve a közbiztonsági referens, akit évente folyamatosan képezünk. Ebben az évben reméljük,
hogy megtörténik a polgárvédelmi szervezet személyes felkészítése. Tűzvédelem: komoly
megbetegedés nem volt a személyi állományban. Alapfeladatunk ellátásához az elhelyezési
körülmények adottak. Kettő gépjármű van a tűzoltási feladatokhoz. Személyi állományunk
szinte teljesen fel van újítva. Felgyőn 4 esemény volt, ebből egy tűzeset, három műszaki
mentés, ezek a hosszú évek átlagába beilleszkedik. Nagyon örvendetes a közutak fejlesztése,
mert ezek a települések fejlesztését szolgáló beruházások, melyek a mi munkánkat is segítik,
köszönjük szépen. Életmentő a szén-monoxidjelző készülék használata. A feladatunkat
hivatásos rendvédelmi szervezetben látjuk el, de fontos az önkéntes tevékenység is.
Egyedülálló az önkéntes tűzoltó egyesület létrehozása Csanyteleken, ez örvendetes, jó lenne,
ha a többi településen is lenne ajárásban.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet és köszönöm szépen. Ha kérdés van. nagyon
szívesen válaszolok.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Szabóné Berkes Etelka alpo1ármester: szavazásra bocsátotta a beszámolót, majd a
képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

3 1/2022. fIV.21.) Kvt.sz.hat.

Táry: a Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységének beszámolója

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2021. évi tevékenységének beszámolójáról szóló anyagot megtárgyalta, azt
tudomásul vette.



A határozatról értesítést kapnak:
1.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
3.! Irattár

3. Napirend

Tárgy: Civil szervezetek 2021. évi támogatásának beszámolója
/Az előterjesztés ajegyzőkönyv 3. sz. mellékietel

Előadó: dr. Faragó Péter jegyzó’

dr. faraó Péter jegyző: a Geda-Halom Egyesület a beszámolóját határidőre benyújtotta. Két
alkalommal kapott támogatást. A dalárda utazási költségére 100 000 Ft-ot kapott, amit teljes
egészében nem tudtak felhasználni a járványhelyzetre tekintettel. A fennmaradó 29 998 Ft-ot
kérik, hogy az idei évben használhassák feJ. A konténer vásárlására testület 1100 000 Ft-ot itélt
meg, de nem találtak megfelelő konténert, így átutalásra sem került az összeg. A
horgászverseny szervezésére kapott 150 000 Ft-nak az elszámolását, a számlákat az
előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Szabóné Berkes Etelka alpolgármester: szavazásra bocsátotta a beszámolót és a fennmaradó
összeg 2022. évi felhasználását, majd a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal
elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

32/2022. (IV.21.) Kvt.sz.hat.

Tárv: Geda-Halom Egyesület támogatási összegének beszámolója

HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Geda-Halom Egyesület
beszámolóját a 150 000 Ft horgászversenyre felhasznált támogatásról, illetve a Dalárda
utazási kökségére felhasznált 70 002 Ft támogatásról a határozat 1. számú melléklete
szerinti tartalommal.

2. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 29 992 Ft fennmaradó
összeg felhasználását a 2022. évben.



A határozatról értesítést kapnak:
1 .1 Képviselő-testület
2.! Geda-Halom Egyesület
3.! Irattár

dr. FaraEó Péter íeyző: a Polgárőr Egyesület a beszámolóját határidőre benyújtotta. Az
egyesület 200 000 Ft támogatást kapott. amivel el is számolt, az előterjesztés mellékletét
képező szárnlákkal alátámasztva.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Szabóné Berkes Etelka a1polármester: szavazásra bocsátotta a beszámolót, majd a
képviselő-testület egyhangútag, 4 Igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

33/2022. (IV.21.) Kvt.sz.hat.

Tárgy: Felgyői Potgárőr Egyesület támogatási összegének beszámolója

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Felgyői Polgárőr Egyesület
beszámolóját a 200 000 Ft támogatásról. a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A határozatról értesítést kapnak:
I.! Képviselő-testület
2.! Geda-Halom Egyesület
3.! Irattár

4. Napirend

Tárgy: Egyéb előterjesztések, bejelentések

Előadó: dr. Faragó Péter jegvzá’

dr. FaraEó Péter jegyző: az előző testületi ülésen a testület tárgyalta Pintér Imre kérelmét a II.
kerületi 6 lakásos bérlemény ügyében. A javaslat 3-5 000 Ft volt, de nem hozott a Képviselő
testütet döntést. Javaslom a 3000 Ft/hó összeget I év időtartamra, a bérlő közfoglalkoztatotként
dolgozik az önkormányzatnál. nagyon sokat beteg.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.



Szabóné Berkes Etelka alpolgármester: szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. majd a
képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

34/2022. (IV.21.) Kvt.sz.hat.

Táry: Pintér Imre részére a Felgyő, II. kerület Tanya 97.sz. alatti lakás bérbeadása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0187/3/A hrsz-ú ‚ Felgyő II. kerület
Tanya 97.sz. alatti ingatlant bérbe adja I éves időtartamra, 3000 Ft/hó bérleti díjért Pintér Imre
részére.

A határozatról értesítést kapnak:
1 ./ Képviselő-testület tagjai
2./ Horváth Lajos polgármester
3.! Pintár Imre bérlő
4.! Pénzügy
5.! Irattár

dr. Faraó Péter je%yző: a felgyői Községfejlesztő Nonprofit Kft. szervezésében történt meg
április 17-én a Húsvéti Tojáskereső Verseny, már 11. alkalommal a településen. Javaslom a
mellékelt prograrnterv alapján a 250 000 Ft összegű támogatás utólagos jóváhagyást a
testületnek.
YA programterv ajegyzó7cönyv 4. sz. melléklete.!

Kérdés, hozzászólás

Borsos Ibolya képviselő: nagyon sokan voltak a rendezvényen. nagyon népszerű.

Szabóné Berkes Etelka alpolgármester: jó helyre megy a pénz, Tényleg nagyon sokan voltak
és nagyon várták a gyerekek az eseményt, mert nagyon népszerű.

Szavazásra bocsátotta az áprilisi programtervet, majd a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:
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35/2022. (IV.21.) Kvt.sz.hat.

Tár%y: Felgyői Községfejlesztő Nonprofit Kft. 2022. áprilisi programterve

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Felgyői
Községfejlesztő Nonprofit Kfl. 2022. áprilisi programtervét, a tojás kereső versenyre 250 000
Ft összeggel.

A határozatról értesítést kapnak:
1.7 Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2.7 Horváth Lajos polgármester
3.! Felgyői Községfejlesztő Nonprofit Kft.
4.! Pénzügy
5.! Irattár

dr. FaraEó Péter jegyző: a Geda-Halom Egyesület kérelemmel fordult a testület felé, hogy
2022. évben szeretnék megtartani az évek óta sikeres és népszerű lovasnapi rendezvényt. Az
esemény megvalósítására 800 000 Ft támogatást kérnek.
M progmmteiv ajegyzó’könyv 4. sz. melléklete.!

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Szabóné Berkes Etelka alpolármester: szavazásra bocsátotta az elhangzottakat, majd a
képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

36/2022. fIV.21.) Kvt.sz.hat.

Tárgy: Geda-Halom Egyesület támogatási kérelme

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 800 000 Ft (azaz nyolcszázezer forint)
összeggel támogatja a Geda-Halom lovasnapi rendezvényét a civil szervezetek és civil
társaságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatban foglaltak alapján.

A határozatról értesítést kapnak:
I.! Képviselő-testület
2.! Geda-Halom Egyesület
3.! Pénzügy
4.! Irattár
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dr. Faragó Péter jeyző: GER-EDI 2020 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság képviselője Túri-Kis Piroska Edit ügyvezető megkereste polgármester urat. hogy a
Széchenyi Út 2. szám alatti Egészségházat ingyenesen, heti egy alkalommal (kedden, 07:0009:00 óráig) bérelni szeretnék központi, vérvételi helyként é telephelyként hatósághozbejelenteni.

Kérdés, hozzászólás

Szabóné Berkes Etelka alpo1ármester: szavazásra bocsátotta az elhangzottakat, majd aképviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

37/2022. (IV.21.) Kvt.sz.hat.

Tárgy: GER-ED12020 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelő5ségű Társaság bérleti szerzó’dése

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a GER-EDI 2020 Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ingyenes bérleti szerződését 1 év időtartamra,
heti I alkalommal (kedden 07:00-09:00 óráig) a Felgyő, Széchenyi üt 2. sz. alatti intézményben.

A határozatról értesítést kapnak:
I .1 Képviselő-testület
2.! GER-EDI 2020 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelő5ségű Társaság
3.! Pénzügy
41 Irattár

Szabóné Berkes Etelka alpolgármester: 17 óra 15 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt
képviselő-testületi ülést.

k m. f.

r C -
(X_c- )

Szabóné Berkes Etetka Dr. Faragó Péter
alpolgármester

t jegyző
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