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SOROS NYÍLT ÜLÉSÉNEK
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TARTALOMJEGYZÉK

N a p í r e n d: Meghozott döntések:

1.! Tárv: Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulást érintő előterjesztések
Előadó. HOJTóÍh La/os pokóiizesíer

A határozat tárya:
A: Alsó— Tis:a—meníi Önkormóny:ati Tcrsul6s és ci: cdtalci Jénntar/oti in/é:inények 2021. évi
költségvetése módosítósu véleinénve:ése

38/2022. (V 30.) Kvt. sz. hc,t.

A: .—llsó— Tis:a—nzenti Önkonncni:ad Tcrsulós és a: óltalci fenntartott iníé:inémek 2021. évi
költségvetésének végrehajlósóról s:óló besóinoló (:órs:áinudós) véleniéi7ye:ése

39/2022. (V30.) Kit. sz. hat.

2.! Tárv: Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Hoi’vóth Lcijos polgórmes/er

A rendelet tárva:
A 2021. évi kökségvelés végrehajlósáról

7/2 022. (V. 30.) önkormányzati rendelet

3.! Táry: 2021. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés
Előadó: ch. Faragó Péter jegyző

A határozat tárva:
2021. évi belső eUenőr:ési össefoglaló/e/eiités

40/2022. (V 30.) Kvt. sz. hat.

4.! Tárgy: Felgyői Községfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója
Előadó: Horvóth La/os polgcrnzester

A határozat tárva:
Felgiői Kö:ségfjles:tő A’onprofi/ Eti. 2019. évi bes:inoló/cí

41/2022. (V30.) Kvt. sz. hat.

5.! Tárv: Tájékoztató értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: di. Faragó Péter jegyző

A határozat tárva:
A/fogó értékelés a: önkorinú;n :at gvermekjóléíi és gcernzekvélelnii feladat/nak eUótósóról

42/2022. (V30.) Kvt. sz. ht,t.



3

6.! Tárv: Egyéb előteijesztések. bejelentések
Elűachí: IJori’lh Lu/o polgúrincstei

A határozat tárva:

()vzinizsu Egiesüleí Felg’ő lcmogal%si kreline

43/2022. (30.) K’t. sz. hflt.
GeLla—Ifuloni Ei esülei íciiout6si kécelme

44/2022. (V30.) Kvt. sz. hftt.

KülieriJeti helyi utak fjleszlése című, VP6—7.2. 1.1—2] kóc1szúini ])úlyuzal t%lflogutuSi elűleg
45/2022. (V30.) Kit. sz. hat.

Munkuinegov:icsi iuiegcllupodás
46/2022. (V 30.) ICvt. sz. hat.

Templom úl 14. sz. alatti ingatlan béi’leie

47/2022. (V30.) Kvt. sz. lufit

Felgiű. 871258 és 87’259 hisz—ú higailmiok héii;eaclúsa 1—Jolló kCiOl)nak

48/2022. (V30.) Kvt. sz. hat.

Internet halózcuí has:nosítósa

49/2022. (V30.) I(vt. sz. hat.

49/2022. (I 30.) Kit. sz. httt. -ig
7/2022.(t’.30.) wzk. rcncl.-h,’



4

HATÁROZATOK LISTÁJA

+ 38/2022. (V 30.) K’t.sz.Izat.
Az A/só— Tisza—menti Önkormányzati Társulás és az á/tata fénntartott
intézmények 2021. évi költségvetése módosítása véleményezése

+ 39/2022. (V. 30.) Kvt. sz.!, at.
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott
intézmények 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
(zárszámadás) véleményezése

+ 40/2022. (V30.) Kvt.sz.hat.
2021. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés

+ 41/2022. (V. 30.) Kvt. sz.!, tit.

Eelgi’á’i Községfejlesztő Nonprofit Kfi’. 2019. évi beszámolója

+ 42/2022. (V. 30.) Kvt. sz.!, fit.

A tfogó értékelés az önkormányzat gyermekjótéti és gyermekvédelm i
feladatinak ellátásáról

+ 43/2022. (V. 30.) Kvt. sz.!, at.
Oszirózsa Eg3 ‘esiUet Felgvő támogatási kérehn e

+ 44/2022. (V 30.) Kvt.sz.hat.
Geda-Halom Egyes illet támogatási kérelme

+ 45/2022. (V. 30.) Kvt. sz.!, at.
Külteriileti helyi ittak fejlesztése című, VP6- 7.2. 1. 1-21 kódszámá pályázat
támogatási előleg

+ 46/2022. (V 30.) Kvt. SZ.!? ftt.

A’Jutnkamegosztás i megállapodás

+ 47/2022. (V 30.) Ki’t.sz.hat.
Templom át 14. sz. alatti ingatlan bérlete

+ 48/2022. (V 30.) Kvt.sz.hftt.
Felgyő, 87/258 és 87/259 hrsz-á ingatlanok bérbeadása Holló Károlynak

+ 49/2022. (V 30.) Kvt.sz. hctt.
Internet hálózat hasznos ítása



RENDELETEK LISTÁJA

•t• 7/2022. (V 30.) önkormányzati rendelete
202]. évi költségvetés végrehajtásáró/
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JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi ÖnkormánvzEit Képviselő-testületének 2022. május 30-án megtartott
rendkíviili i’ítt üléséről.

Az ülés helye: Felyő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak: Horváth Lajos polgármester
Szabóné Berkes Etelka alpolármester
Bús Róbert képviselő
Forgó István képviselő
Holló Lászlóné képviselő

Tanácskozási joal meIelent:
Geda-I-Ialom Egyesület Forgó István elnök
Dr. Faragó Péter jegyző
Csépe Miháhné
Lajos lstvánné

Iazoltan távolmaradt:
Borsos Ibolya képviselő
Harangozóné Pálnok Orsolva képviselő

Horváth Lajos polgármester: : az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület
határozatképes, a 7 Fő testületi tagból Sfő jelen van 2 Fő igazoltan van távol.

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. majd szavazás után megállapította. hogy a testület
egyhangúlag, határozathozatal nél kül elFogadta azt.

NAPIREND

Tár: Előadó:

I. Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulást érintő előteijesztések

IIoivcíh Lci/os ])Q!Ur1)leÍe1

2. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

JfQ,//7 LUJOS po!grnzesIcP

3. 2021. évi belső ellenőrzési összeIglalójelentés
D;. Funígó PL1CrJCgVZŰ

4. Felgyői Községfejlesztő Nonprofit Kfl. 2021. évi beszámolója

JIoIT1h La/os ])o/gr1?1eSÍer
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5. Tájékoztató értékelés a gyermekjóléti és gvermekvédelmi feladatok ellátásáról

Di. Faiagá Pétev egv:Ű

6. Egyéb előteiiesztések. bejelentések
Hon’úih La/os po/galnzesÍeP

1. Napirend

Tárgy: Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulást érintő előtetjesztések
YÁ: e/őíer/es1és a/egt ‘:őkÖiri i 1 .s:. mellék/de.!

Előadó: JJorvcíh La/os po/gáimes1ei

Horváth Lajos polármestcr: kérem jegyző urat ismertesse az előterjesztést.

lr. Faragó Péter jevző: a napirenden belül a képviselő-testületnek két határozatot kell
elfogadnia, tekintettel arra. hogy Felgyő benne van ebben a társulásban feladatellátás
tekintetében. Először is a 2021. évi költségvetés módosítását szükséges véleményezni. majd
véleménvezni kell a beszámolót. azaz a zárszámadását is az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati
Társulásnak. A kiküldött anyagot mindenki átnézte. javaslom mind a két javaslatot támogatni.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta a 2021. évi költségvetés módosítására
vonatkozó előterjesztést. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 5 igen szavazattal elfogadta
azt és kihirdette a határozatot:

38/2022. fV.30.) Kvt.sz.hat.

Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények
202 I. évi költségvetése módosítása véleményezése

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkonuán zat Képviselő-testülete az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodása V. fejezete 14. pontjába foglalt jogalapon megtárgyalta a
tárgyi előtefjesztést. melyet minősített többséggel. változtatás nélkül cl fogadott és /avaso//a
annak a 7isulds T6,su/úsi Tancsu d/la/i /‘dlivdsdi.

I -latározatró 1 értesítést kai:
1. Képviselő testület tagjai
2. Fiorváth Lajos polgármester
3. Erhard Gyula a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa Tagjai (Helyben)
4. Irattár
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Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta a 2021. évi zárszámadásra vonatkozó
előterjesztést, majd a képviselő-testület egyhangúlag. 5 igen szavazattal elíogadta azt és
kihirdette a határozatot:

39/2022. (V.30.) Kvt.sz.hat.

Tárv: Az A ívó— Tisza—me,iii Önkornu.nvzaíi Ti.vuks év az /íala feuníaríoíí iníéznzém’ek
202]. évi költségvetésének végi’elwjiósartíl szó/o heszóinoló tzóiszóiizidós)
véleinén ezese

HATÁROZAT

Fetgvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezete 14. pontjában foglalt jogalapon megtárgyalta a
tárgyi előtetjesztést. melyet minősített többséggel. változtatás nélkül ell’ogadott és javasol/a
cínnak a Tórvzi/ós Tórszilósi Tcínócsa ó//a/i jóvóhagvóvóí.

Határozatról értesítést kap:
1. Képviselő testület tagjai
2. Horváth Lajos polgármester
3. Erhard Gyula a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa Tagjai (Helyben)
4. Irattár

2. Napirend

Tárv: Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

YAz előteijeszlés a/egvzőkönvv 2sz. melléklete, a rendelet a jegyzőkönyv 3 sz. melléklete.!

Előadó: Horvóth Lajos polgóniiesler

Horváth Lajos polgármester: szóbeli kiegészítés van-e? A Pénzügyi. Vagyonnyi latkozat
tételi és Rendészeti Bizottság nem tudta tárgyalni. mert határozatképtelen volt.
Pénzmaradvánv mennyi?

Csépe Mihályné: 1 96 402 973 Ft. de ebben benne vau a 1 00 000 000 Ft csatomahálózatos
pályázat maradványa.

dr. Faragó Péter jező: hitele az önkormányzatnak nem volt.



9
Horváth Lajos polármester: terveztük. de nem volt rá szükség végül.

Szavazásra bocsátotta a jeevzőkönvv 2. sz. mellékletét képező előterjesztést a 2021. éii
köl/végvelév i’égi’ehu/lvúiil, majd szavazás után megállapította. hogy a képviselő—testület
egyhangúlag. 5 igen szavazattal elfogadta azt. kihirdette a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét
képező. Feigvő Kö:égi Qnko;nz6nv:ai képvise/Ű-iesíü/etének 72022.tí30.) önkonmnyzati
i’endeleiéi o 2021. d’Vl kÖI/sei’eies végiehajiévúrol.

3. Napirend

Tárgy: 2021 évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés
7A: e/őíei7esztév ujeg ‘:őkőmi’ -is:. mellékleíe.

Előadó: h. Fai’agó Pétee jegyző

Horváth Lajos polármester: kérem jegyző urat ismertesse az előterjesztést.

dr. Faraó Péter jevző: még tavaly a képviselő-testület ellgadta a belsőehenőr által
megfogalmazott tervet és ennek eredményeképpen az iratkezelés és a pénzkezelés ellenőrzését
végezte cl.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polárrnester: szavazásra bocsátotta a 2021. évi belső ellenőrzési jelentésre
vonatkozó előterjesztést. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 5 igen szavazattal elfogadta
azt és kihirdette a határozatot:

40/2022. (V.30.) Kvt.sz.hat.

Táry: 2021. évi belső ellenőrzési összefoglalójelentés tárgyában.

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzési összefoglaló
jelentést cl fogadja.

I latáridő: folyamatos
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
12 Képviselő—testület I-Ielvhen
2./I Iorváth Lajos polgármester
3.! Gajdán Lejla belső ellenőr
4.! Pénzügyi ügyintéző
S.! Irattár
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4. Napirend

Tárgy: Fetgyői Községtejlesztő Nonprofit Kfl. 2021. évi beszámolója
JA: előteijesztés u /egy:őköm’v 5.s:. melléklete.!

Előadó: I/orrot/i La/os pokri;zester

Horváth Lajos pol%ármester: az anyag kiküldésre került. Az ügyvezető asszony nem tudott
részt venni az ülésen. Sok olyan feladatot lát el a kft. amit nem tudnánk megvalósítani.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta a beszámolóca vonatkozó előterjesztést.
majd a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a
határozatot:

11/2022. (V.30.) Kvt.sz.hat.

Tárgy: Felgyői Községfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója

HATÁROZAT

Feigvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felgyői Községfej lesztő Nonprofit Kft.
2021. évi beszámolóját az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:
I .1 Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Felgyői Kő zségfejlesztő Nonprofit Kft.
3.! Irattár

5. Napirend

Tárgy: Tájékoztató értékelés a gyermekj óléti és gyermekvéde) mi feladatok ellátásáról
‘A: előterjesztés a/egi’:őköm’v 6 :. melléklete.!

Előadó: 1r. Furagc5 Péter jegi’:ő

Horváth Lajos po1ármestcr: jegyző Úrnak kiegészítése.

dr. Faragó Péter ievző: a képviselő-testületnek tárgyalnia kell május 31-ig a beszámolót. A
beszámoló statisztikai adatokat. ellátásokra vonatkozó adatokat. illetve más cendeletekkel
biztosított ellátásokat tartalmazza a tájékoztató. Azt emelném ki. hogy a lakosság száma nő,
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leginkább a gyermek korosztály. amit a graflkon is alátámaszt. A külterületi lakosság száma
csökken. de a belterf.ileti lakosság szám ezt kompenzálja.

Horváth Lajos po1ármester: a jövőben a tebetséggondozást is bele kellene venni a
rendelethe. iner van a településen több tehetséges flatal.

dr. Faraó Péter jeyző: a Butsa liungarikára is biztosítunk 10 fő részére összeget és nem
vették igénybe a településen.

horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta a beszámolóra vonatkozó előteijesztést,
majd a képviselő-testület egyhangúlag, S igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a
határozatot:

42/2022.(V.30.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gvermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak
ellátásáról

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése értelmében megtárgyalta. és
elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáró] szóló
átfogó értékelést.

Határidő: a határozat megküldésére a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalhoz azonnal.

Felelős: jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1. Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Laj os polgármester
3. Dr. Faragó Péter jegyző
4. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal I latósági Főosztály Szociális és Gyámügyi

Osztály 6722 Szeged. Rákóczi tér 1.
5. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Felgyő
6. trattár
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6. Napirend

Tárgy: Egyéb előterjesztések, bejelentések

Előadó: h’. Eamgtí Péie;’/egi:Ű

dr. Faraó Péter eyző: az Őszirózsa Eyesület 46 000 Ft-os támogatási kérelmet nyújtott
be autóbuszos kirándulás jogcímén. utólagos elszámolással. mert már megtörtént az a
kirándulás. Javaslom a képviselő-testületnek. hogy támogassa a kérelmet.
!A: e/őíeijevzíév u/egy:Űkönyv 7v:. mellékie/e.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos potármester: szavazásra bocsátotta a támogatási kérelemre vonatkozó
előtetjesztésk majd a képviselő-testület egyhangúlag. S igen szavazattal elfogadta azt és
kihirdette a határozatot:

4312022.(V.30.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: Őszírózsa Egyesület Felgyő támogatási kérelme

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 46 000 Ft (azaz negyvenhatezer forint)
összeggel támogatja az Őszirózsa Egyesület Felgyőt ( Felgyő, Széchenyi Út 6.) autóbuszos
kirándulásta céljából. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról
Szó ló szabályzatban foglaltak alapj án.

A határozatról értesítést kapnak:
1 .1 Képviselő-testület
2.! Őszirózsa Egyesület Felgvő
31 Pénzügy
4.! Irattár

dr. Faragó Péter jcvző: a Geda-Fialom Egyesület falunapi rendezvényre 500 000 Ft-os
támogatási kérelmet nyújtott be . Javaslom a képviselő-testületnek, hogy támogassa a kérelmet.
M: előierjes:íés u /egvőkön)i’ 6sz. meHékiele.!

Kérdés, hozzászólás Nem volt.
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Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta a támogatási kérelemre vonatkozó
etőterjesztést. majd a képviselő-testület egyhangúlag. S igen szavazattal elfogadta azt és
kihirdette a határozatot:

14/2022.(V.30.) Kvt. sz. hat.

Tárv: Geda-Halom Egyesület támogatási kérelme

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 500 000 Ft (azaz ötszázezer forint)
összeggel támogatja a Geda-Halom Egyesületet ( Felgyő, Széchenyi út 6.) falunapi rendezvény
szervezése céljából. a civil szervezetek és civil társaságok ö nkormánvzati támogatásáról
szóló szahályzatban foglaltak alapj án.

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

dr. Fat-aió Péter jevző: a következő a külterületi helyi utak fejlesztése című. VP6-7.2.1 .1-
21 kódszámú pályázat támogatási előleg igénylése. A képviselő-testület jóváhagyta. hogy
pályázat kerüljön benyújtásra az alsó- majori útra a Jerring bejáratáig, illetve az öregfelgyői
útra. A pályázatot az Önkormányzat megnyerte, a támogatói okiratot is megküldte a hatóság.
Az Önkormányzat ezt a beruházást szeretné minél előbb megkezdeni. amihez szükséges az
előterjesztésben szereplő határozat. I’;;zeríeue u hudro:udjcn’usluwi.
/A elő/ei7es:tés ci jegy:őkönyv 9.s:. inc//ék/e/e.!

Horváth Lajos polármester: jelentős pénzösszeget kelt hozzá rakni. Amennyiben nem
hívjuk le az előleget. akkor saját pénzből kellene megvalósítani. Nyílt pályázatot kell kiírni.
Van olyan rész. amit az MVII nem támogatott. mert a közúthoz tartozik. akik meg nem
jogosultak rá. Az ottani vállalkozókat. úthasználókat is megkérjük. hogy járuljanak hozzá a
megvalósításhoz. próbálj tik minél költséghatékonyabban megvalósítani.

Foró István képviselő: ez a keret milyen minőségű Út megvalósításához lesz elég?
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Horváth Lajos poJármester: szétes lesz az Út. kamionoknak megfelelő.

Foró István képviselő: volt arról szó. hogy felszedik az alapot és megerősítik.

Horváth Lajos po1ármester: volt feltárás, a közepe nagyon jó, a szélét kell kiszedni és azt
kell nagyon megerősíteni. A műszaki leírás mindent tartalmaz.

dr. Faraó Péter jevző: mind a két Út jóval szélesebb lesz.

Horváth Lajos polármester: a széle is kőpatkás lesz. nem pedig fö ldpatkás. Az Útátvágást is
tartalmazza a ProfTomnál.

Szavazásra bocsátotta a pályázati támogatási előlegre vonatkozó előteijesztést. majd a
képviselő-testület egyhangúlag, S igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

45/2022.(V.30.) Kvt. sz. hat.

Táry: Küherületi helyi utak fejlesztése című, VP6-7.2. 1 . I -21 kódszámú pályázat támogatási
előleg

HATÁROZAT

I. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Lajos
polgármestert, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatósága. mint Támogató áttal 2021.05.28 napján meghirdetett. Külterületi helyi utak
fejlesztése felhívás alapján. Felgvő Községi Önkormányzat. mint támogatást igénylő
2021.07.13 21:07:55 időpontban 3295419443 iratazonosító számú támogatási kérelem alapján
3370202636 iratazonosítóval ellátott támogatási oki rattal jóváhagyott támogatás keretében
97 648 560,- Ft támogatási előleg igénylése érdekében teljes jogkörrel cl járjon.

2. A testület dönt arról, hogy a pályázatot az alábbi táblázatban foglaltak alapján fogadja

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 222 425 749 Ft

A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 205 575 924 Ft

A Projekt nem elszámolható költségei összesen 16 849 825 Ft
(Ft):
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Támmtatás összege (Ft): 1 195 297 121 Ft

Önerő (Ft): 128 628 Ft

i Saját forrás (Ft): 27 128 628 Ft

Eyéb támogatás (Ft): O

3. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytat le a kívitelezési munkák tekintetében.

4. A Képviselő testület saját forrás terhére biztosítja a teljes önerőt 27 128 622,- Ft erejéig.

Felelős: Horváth Laj os polgármester

Határidő: folyamatos

A határozatról kivonaton értesítést kapnak:

I. Felgyő községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2. Horváth Lajos polgármester
3. Dr. Faragó Péter jegyző
4. Pénzügy
5. Berkecz József pályázatíró
6. Irattár

dr. Faraó Péter Íevző: a Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal és Feigvő Községi
Önkormányzat között munkamegosztási megállapodást kell kötni. ami a Hivatal és az
Önkormányzat szétválása. azaz 2012. óta folyamatos csak nem volt róla dokumentum. A
megállapodás a következőket tartalmazza:

- általános rendelkezések
- költségvetés tervezése
- előiránvzatok módosítása. átcsoportosítása
- pénzkezelés, pénzellátás
- előirányzat felhasználás
- kötelezettségvállalás, utalványozás. pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés.

telj esítésigazolás
- főkönyvi könvvelés és analitikus nyilvántartás
- információáramlás. adatszolgáltatás
- beszamolas, muködtetes. targyi eszkőzök karbantartasa. lelujitas. heruhazas.

vagyonkezelés
- belső kontrollrenclszer és a belső ellenőrzés
- közbeszerzési eljárások lefolvtatása

Gyakorlatilag arról van szó, hogy Felgyő Községi Önkormányzatnál jogilag nincs olyan
munkavállaló. aki irodai és ilyen jellegű feladatokat végezne. így a hivatal dolgozói látják cl
ezeket a feladatokat. Javasolnám a testületnek. hogy hagyja jóvá a megállapodást. mert az
Államkincstár ragaszkodik ennek meglétéhez.

/A: eJőíe;jes:Írv (I/egv:őkönvv los:. i,zc1hkl
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Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta a megállapodást majd a képviselő
testület egvhanúla. S igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

46/2022.(V.30.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: Munkamegosztási megállapodás

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt melléklettel jóváhagyja a
munkamegosztási megállapodást.

Felelős: Horváth Laj os polgármester

dr. Faragó Péter jegyző

Határidő: folyamatos

A határozatról kivonaton értesítést kapnak:

1. Felgyő községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2. 1-lorváth Lajos polgármester
3. Dr. Faragó Péter jegyző
4. Pénzügy
5. Irattár

dr. Faragó Péter jc%yző: dr. Vincze Vilmos, a Templom Út 14. sz. alatti ingatlan hérlője
írásban igényt nyújtott be a bérleményre. A bérlőnek volt többféle konstrukciója és a testület
abban maradt. hogy míg nem hozza meg végleges döntést. addig I 5 000 Ft/hó összegért
biztosítja a bérleményt az Önkormányzat a részére. Azóta az egészségügyi állapotában is
negatív változások álltak he, de most már jól van.
Isinerietésre kerüli a kérelem.
A bérlő azokkal a feltételekkel szeretné, ahogy azt a testület ideiglenesen jóváhagyta. egy
évre.

Horváth Lajos polgármester: kérem a képviselő-testületet. hogy fogadja cl a kérelmet.

Forgó István képviselő: mikortól lesz az egy év.

dr. Faraó Péter jeyző: ahogy lejárt a korábbi szerződés. márciustól.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta a kérelmet. majd a képviselő-testület
egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:
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47/2022.fV.30.) Kvt. sz. hat.

Távv: Templom Út 14. sz. alatti ingatlan hérlete

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Templom Út 14. sz. alatti
ingatlan további I éves bérlését dr. Vincze Vilmos részére. I 5 000 Ft/hó összegben.

A határozatról értesítést kapnak:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Horváth Laj os polgármester
3. dr. Faragó Péter jegyző
4. dr. Vincze Vilmos bérlő
5. Pénzügy
6. Irattár

dv. Favaó Péter jevző: Holló Károly által korábban bérelt két belterületi ingatlan az
Önkormányzat megvásárolta. Az Önkormányzat nem azért vásárolta meg az ingatlanokat. hogy
gazdasági tevékenységet akarna folytatni rajtuk. Ezek olyan helyen lévő ingatlanok, amelyek
stratégiailag az Önkormányzat szempontjai szerint fontosak. az övezeti besorolás szerint
különleges sport és rekreációs terület. Ezeknek a [erületeknek a rendben tartására se humán. se
humán anyagi forrása nincs az Önkormányzatnak erre. ezértjavasoljuk a karbantartáséti tIolló
Károlynak adjuk át. Évente az ingatlanok bérlésének Újra tárgyalását javaslom a testületnek.

Horváth Lajos polárinestcr: szavazásra bocsátotta a kérelmet. majd a képviselő-testület 4
igen és I tartózkodás mellett elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

1812022.(V.30.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: Felgyő, 87/258 és 87/259 hrsz-Ú ingatlanok bérbeadása holló Károlynak

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 87/25 $ és a 87/259 ingatlanok
ingyenes hérbeadását karbantartás tjében. I éves időtartamra Holló Károly Feigvő. Jókai Mór
u. I. sz. alatti bérlőnek.
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A határozatról értesítést kapnak:

1. Képviselő-testület tagjai
2. I Iorváth Laj os p01 gármester
3. Holló Károly Felgyő. Jókai Mór u. 1.
4. Irattár

Horváth Lajos polgármester: az optikai hálózat olyan szintre lépett. hogy az érintett
települések polgármestereivel együtt a hasznosítása mellet döntöttünk, értékesítési vagy bérleti
szinten. A vayonról szóló rendeletnek me kell felelni. amennyiben az értékesítés mellett
döntünk. amit meg kell pályáztatni. Szentes fogta össze ezt. így kérte a településeket. hogy
nézzék meg. hogy a vagyonba hogy szerepel a hálózat.

dr. Faraó Péter jevző: a pénzügyes kollegával megnéztük, korlátozottan forgalomképes,
így értékesíthető testületi döntés mellett. Szentesi gesztorsággal a rendszer egészében
hasznosítható. illetve értékesíthető. Első lépésben a szentesi kolleganő kérte. hogy nézzük meg,
hogy a vagyonkataszterében milyen típusú vagyonként szerepel az optikai hálózat. Részünkről
ez megtörtént. tehát hasznosítható. A továbbiakban minden településnek a vagvonrendelete
szerint kell majd eljárnia. Bizonyára további előterjesztések is lesznek a hasznosítás érdekében,
értékbecsiés is lesz, felmérés is és össze kell várni az érintett településeket. rendezni kell az

esetleges idegen tulajdonú szakaszokat. Tudomásunk szerint volt vagy van ilyen szakasz.
aminek a rendezése már folyamatban van. Többféle javaslatot fognak tenni a hasznosításra. Ez
az ügy akkor lesz gördülékeny. ha nem csak mi, hanem az összes érintett Önkormányzat
egységes állásponton lesz.

Horváth Lajos polárniester: szavazásra bocsátotta a testület felé az internet hálózat
hasznosítását akár bérletben. akár eladásban. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 5 igen
szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

49/2022.(V.30.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: Internet hálózat hasznosítása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az internet hálózat hasznosítását.

Felelős: Horváth Lajos polgármester

dr. Faragó Péter jegyző

Határidő: folyamatos
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A határozatról kivonaton értesítést kapnak:

1. Felgvő községi Öttkormánvzat Képviselő-testülete
2. tlorváth Lajos polgármester
3. Dr. Faragó Péter jegyző
4. Pénzügy
5. Irattár

tlorváth Lajos poIárrncster: azt cl szeretném mondani. hogy a jelenlegi szolgáltató is
szeretne a pályázaton indulni. de önkormányzat által meghirdetett pályázaton tiszta, átlátható
cég indulhat. Az OPC Network 50%-ban tulajdonosa a Vidékhálónak. akik felszámolás alatt
vannak. Lehet más érdeklődő is. Jelenleg fizetik a bérleti díjat. 80 000 Ft+Áfa!bó.

A bölcsőde a mai napon le lett betonozva. jönnek az oldalsó falak.
A temetőben az illemhelyiség készül, a szigetelés utolsó része jön. a víz- gázszerelés isjön.

Foró István képviselő: a zártkeretek elektrornoshálózat cseréje elkezdődött. A másik részen
Csongrád felé lenne-e igény a fejlesztésre?

Horváth Lajos poJármestev: többször felmértük már az igényt. de nem volt érdeklődés.

Forgó István képviselő: két éve én jelentettem be igényt. aminek a szolgáltató örült. mert
kicserélhette így a régi hálózatot és bővítik is.
Az utcanév táblákra vonatkozó pályázatra sikerült hosszabbítást kérni?

Horváth Lajos polgármester: sikerült. megrendeljük hamarosan a kiskunfélegybázi cégtől. A
pályázat utófinanszírozott.

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

k.m.f.

iJ
Hofj’váth Lajos Dr. Faragéter
pogárinester Jegyző


