
1212022.( VIII.25.)

FELGYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. AUGUSZTUS 25-ÉN MEGTARTOTT

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE



TARTALOMJEGYZÉK

N a p i r e n d: Meghozott döntések:

1. Táry: Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék 2021/2022. nevelési
évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló. az Alsó- Tisza-menti Többcélú Ovodák és
Mini Bötcsődék 2022/2023. nevelési évi munkatervének véleményezése

Előadó; Horvát/i Lajos po/rárnwster

A határozat tárva:
A/só- Tisza-menti Töhbcélú óvodák és Alin! Bölcsólék 2021/2022. nevelési évben végzett
tevékenységéről szóló beszámoló, az Alsó- Tisza-menti Töbhcéló Ovodák és Mini Bölcsődék
2022’2023. nevelési évi inimkatervének véleménvezése

62/2022. (VIII.25.) Kvt. sz. hat.

2. Tárv: A 0183/3 bi’sz-ú ingatlan értékesítése
Előadó; Horváth Lajos polgárme’tei

A határozat tárva:
Felgyő, külterület 0183/3 hrsz-ó ingatlan ér/ékes ílése

63/2022. (V11L25.) Kvt. sz. hat.

3. Tárgy: Egyéb előteijesztések, bejelentések
Előadó; Horváth Lajos polgármester

A határozat tárgya:

Z-BOX csomagautomata telepítése
64/2022. (VIII.25.) ICvt. sz. hat.

László Gyula Általános Lskolcí tantestületének pedagógusnapi köszöntése

65/2022. (VIII.25.) Kvt. sz. hat.
Iskolajárcit biztosítása

66/2022. (VIII.25.) Kvt. sz. hat.
S’por/járctt biztosítása

6 7/2022. (VIIL2S.) Kvt. sz. hat.
Oszi-téli tábor j’élgt’ői portoló gyermekek részére

68/2022. (JIII.25.) Kvt. sz. Iiftt.

Elekironikai hullcídékgi ‘űjtés
69/2022. (VIII. 25.) Kvt. sz. hat.

69/2022. (VIII.25.) Kvt.sz.hat.-ig



HATÁROZATOK LISTÁJA

62/2022. (VIII.25.) Kvt.sz.hat.
Alsó- Tisza-menti Többcélá Övodák és Mini Bölcsődék 2021/2022. nevelési
évben végzett tevékenvségérá’l szóló beszámoló, az Alsó- Tisza-menti
Többcélú Ovodák és Mini Bölcsődék 2022/2023. nevelési évi inunkatervének
véleinényezése

+ 63/2022. (VIII. 25.) Kvt. sz.Ii at.
Felgyá’, icűlterület 0183/3 hrsz- á Ingatlan értékesítése

+ 64/2022. (VIII. 25.) Ki’t. sz.!, fit.

Z-BOX csomagazítolnata telepítése

t 65/2022. (VIII. 25.) Ki’t. sz.!, at.
László Gyzcla Általános Iskola tantestületének pedagógusnapi köszöntése

+ 66/2022. (VIII. 25.) Kvt. sz.ii at.
Iskolajárat biztosítása

+ 67/2022. (VIII. 25.) Kvt. sz.!, at.
Sporijárat biztosítása

+ 68/2022. (VIII. 25.) Kvt. sz. hat.
Őszi-téti táborfelgvői sportoló gyermekek részére

+ 69/2022. (VI1I.25.) Kvt.sz.I,at.
Elektron ikai ‚‘i ulladékgvűjtés
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RENDELETEK LISTÁJA
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JEGYZŐKÖNYV

Készült Fetgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022 augusztus 25-én
megtartott rendkívüli ii’ílt üléséről.

Az ülés helye: Felgyő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

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

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

Horváth Lajos polármester: : az ülést megnyitotta. megállapította. hogy a testület
határozatképes. a 7 Fő testületi tagból 7 Fő jelen van.

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

NAPIREND

Tárgy: Előadó:

1. Alsó- Tisza-menti Töhhcélú Óvodák és Mini Bölcsődék 2021/2022. nevelési évben
végzett tevékenységéről szóló beszámoló. az Alsó- Tisza-menti Tö bhcélú Ovodák és Mini
Bölcsődék 2022/2023. nevelési évi munkatervének véleményezése

Horváth Laj os pOlgármester

2. A 01 83/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Horváth Lajos polgármester

3. Egyéb előteijesztések. bejelentések
Horváth Lajos polgármester
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1. Napirend

Táry: Alsó- Tisza-menti Töhbcélú Óvodák és Mini Bölcsődék 2021/2022. nevelési évben
végzett tevékenységéről szóló beszámotó. az Alsó- Tisza-menti Többcélú Ovodák és Mini
Bölcsődék 2022/2023. nevelési évi munkatervének véleményezése
‚“Á: e/őtei7es:tés u/egvzőköm’v I s:. ine/kklete/

Előadó: Horv6th La/os polgármester

Horváth Lajos poIármester: az anyaghoz külön hozzáfüzni valóm nincs.

Kérdés, hozzászólás

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: az anyagot nem tudtam teljesen átnézni ezért
kérdezném, hogy az anyag a fetgyői bölcsődét is tartalmazza, vagy csak el kell fogadnunk az
óvoda miatt?

dr. Faragó Péter jeTző: nincs még benne.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: mikor indul a felgyői bölcsőde?

Horváth Lajos polgármester: remélhetőleg a használatbavételi kérelmet szeptember 1-jén be
tudjuk nyújtani.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: meg van a szükséges 7 Fő?

Horváth Lajos poIármester: annyi biztosan lesz. Az előzetes felmérésben meg volt a 7 Fő.
A feladateHátásra (kisgyermekgondozó és daj ka) is vannak jelentkezők. Az intézményvezető
választja ki a megfelelő személyeket.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: az ATMÖT-be fog kerülni a bölcsőde?

Horváth Lajos polárrnester: igen. Igen keményen meg kell toldani. hogy a bölcsőde be
tudjon indulni, mert sok mindent a költségvetés nem tartalmazott (p1. kerítés, esővíz elvezetése)

Borsos Ibolya képviselő: nekem nagyon pozitív volt, hogy arányában Felgyőn több a
jóképességű óvodás. mint Csanyteleken. Annak is örülök. hogy az iskolába át tudtak menni a
leendő elsősök. Nagyonjó. hogyjó kapcsolat van a két intézmény között.
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Horváth Lajos poJármester: örülök neki.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 7 igen
szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

62/2022. (VIII. 25.) Ktv. sz. határozat

Tárgy: ci: Á/só- Tisza-menti Többcé/ú óvoc/ák év Mini Bőlcsöclék 2021/2022. nevelési
évben végzet! tevékenységéió7 szó/ó heszónwló, ci: Á/só- Tisza-menti Töhbcétó óvodók és Mini
Bölcsődék, 2022/2023. nevelési évi mztnkaieivének véleménvezése

HATÁROZATI JAVASLAT

A Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta az
Alsó- Tisza-menti Töbhcé/ó Óvodák és Mini Bölcsődék 2021/2022. nevelési évben végzett
ievékenységéió7 szó/ó beszámoló, ctz Alsó- Tisza-menti Többcé/á övodák és Mini Bötesődék,
202272023. nevelési évi nztmkaielTé1e irányadó munkatervében foglaltakat. melyet az Alsó-
Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezet 12. pontja
értelmében. mint a nevelési intézmény tag/ntézmém’ének helye szeeinti lagönkormányzat
előzetes véleményezési és egyetértési jogával élve elfogad és annak változtatás nélküli
elfogadását javasolja az intézmény fenntartója számára.

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő-testület tagjai
- Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Tagjai.
- irattár

2. Napirend

Tárv: A 01 83!3 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előadó: IIoíli Lajos polgánnestee

Horváth Lajos polániiester: jegyző Úrnak kérem a segítségét az anyaghoz.

dr. Faraó Péter jegyző: a II. kerület tanya 54 sz. alatti ingatlan megürült. Ez az IKSZT-vel
szemben lévő ingatlan. Gulyás Jánosné ügyvezető adott be egy kérelmet az ingatlan
megvásárlására. Az ingatlan értékbecsiése megtörtént. ami 605 000 Ft. Ertékhatár alatti, tehet
közvetlenül értékesíthető a vagyonrendelet szerint a kérelmezőnek.

Horváth Lajos polárniester: az ingatlan volt lakója Csanytelekre költözött. A lakcímét
fiktíváltattuk. bontásra szánt épületről van szó.
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Forgó István képviselő: mekkora területről van szó?

dr. Faraó Péter Ievző:l488 nm

Borsos Ibolva képviselő: takóinaatlan volt?

Horváth Lajos polármester: igen, önkormányzati tulajdonú.

Foró István képviselő: régen kocsma volt ott.

Holló Lászlóné képviselő: a kocsmát elbontották, a lakás megmaradt.

Haranozóné Pálnok Orsolva képviselő: az ingatlanon nincs közmű?

Horváth Lajos polgármester: nincs, mert le lett vágva villany nem úzetése miatt.

Szavazásra bocsátotta az elhangzottakat, majd a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen
szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

63/2022. (VIII.25.) Kvt.sz. hat.

Tárv: Felgyő, külterület 01 83/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése

HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező
Felgyő. külterület 0183/3 hrsz-ú. II. kerület Tanya 54 sz. alatti kivett lakóház. udvar. gazdasági
épület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségét 605.000 Ft. azaz hatszázötezer forint
vételárért Gulyás János és Társa Kft. részére

2. Megbízza a képviselő-testület Horváth Lajos polgármestert az eladással, az adásvételi
szerződés aláírásával. a kapcsolódó további feladatok ellátásával.

Hatarido: totyamatos
Felelős: Horváth Laj os polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
I.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! Gulyás János és Társa Kft.
4.! Irattár
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Haranozóné Pátnok Orsolva képviselő: cl is kívánják bontani az épületet?

dr. Faragó Péter jeyző: igen.

Foró István képviselő: a mellette lévő ingatlanra sikerült-e már megegyezni?

Horváth Lajos poIármester: folyamatban vau.

Foró István képviselő: szorgalmi jog is van ott. úgy tudom.

dr. Faraó Péter jeyző: igen. illetve a tanya alatti földterület a Magyar Állam tulajdona.
A felépítmény megvásárlására folyik a tárgyalás.

3. Napirend

Tárgy: Egyéb előteijesztések. bejelentések

Előadó: Horwíh Lajos polgórnzestei

Horváth Lajos polárrnester: az Önkormányzatunkat is megkeresték. hogy helyeznének cl,
egy Z-BOX nevű csomagautomatát a településen. Arra gondoltunk, hogy a Sallai ABC-hez le
lehetne rakatni.

Borsos Ibolya képviselő: ki szállíttat vele?

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: igen. egyébként nagyon jó. Kerül-e költségbe az
Onkormányzatnak?

Horváth Lajos polármester: nem kerül. esetleg a 2nm. amit ki betonoztathat az
Onkormányzat, hogy gyorsabb legyen a telepítés.

dr. Faragó Péter jegyző: napelemmel működik a box.

Hauanozóné Pálnok Orsolya képviselő: Tömörkényen is van?

dr. Faraó Péter jevző: igen. az orvos parkolója mellett lesz. még csak ki van betonozva a
terület.
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Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. majd a képviselő
testület egyhangúlag. 7 igen szavazattal elíbgadta azt és kihirdette a határozatot:

64/2022. (V11L25.) Kvt.sz. hat.

Tárv: Z-BOX csomagautomata telepítése

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az ingyenes Z-BOX
csomagautomata telepítését a településen.

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Lajos polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
I .1 Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! Packeta Hungary K.
41 Irattár

Szabóné Berkes Etelka alpolgármester: tanév végén volt az iskolában egy intézményi
tanfelügyelet, amit lebonyolítottak a szakértő urak, hölgyek. Rendben is találtak mindent. A
jelentésükben van egy 5. pont, ami a következőket tartalmazza: jelenleg nincs az intézmény
szakmai és közéleti tevékenységét elismerő helyi díj. Az iskolában folyó magas szintű nevelő.
oktató munkát az Önkormányzat segítséggel, fejlesztéssekkel ismeri el. Az iskola egy főt
jelölhet a tankerület által megtartott pedagógusnapi elismerésre, de ez nem helyi díj.
Véleményünk szerint helyi elismerést az Önkormányzat alapíthatna. a helyi közösségért
dolgozó embereknek. Ez más településeken jól működik. Mivel ez nem tagintézménv feladata.
így fejlesztő tevékenységet ők nemjelölhetnek ami számunkra.

Képviselőként arra gondoltam. hogy a testületet megkérdezem. hogy erre vonatkozóan van-e
valamilyen javaslat. Polgármester úrral erről már beszéltük. A javaslata az lenne, hogy
közösségi program vagy ebéd jobban szolgálná ezt, mint egy díj. Egy- egy ember kiemelését
nem tudná megmondani, mert nem lát tá az intézményben folyó munkára. Máshol is az
intézménvvezető jelöl erre embereket. A testületre bízom ennek a megheszélését.

Horváth Lajos poIármester: napi szinten vagyok az iskolában. Pedagógus nem vagyok. azt
hogy ki milyen munkát végez. azt eldönteni nem tudom. Egymás közti kiválasztást nem tartom
helyesnek, idegen. A tankerület díjazza a pedagógusokat.

Forgó István képviselő: a helyi gyakorlatban nem valósul meg. ez csak az ő ajánlásuk?

Haranozóné Pálnok Orsolva képviselő: ez csak egy ajánlás.



Szabóné Berkes Etelka alpolgármester: ezt csak azért hoztam. hogy a csongrádi
pedagógusnapon eléggé mostoha gyerekek a falusi iskolák tantestületei. Csongrádi iskolák
része vagyunk, de se Csanyteleket, se Felgyőt nem hívják meg az ünnepségre. A tankerület által
szervezett pedagógusnapra vagyunk hivatalosak. Már a szülők által sem szokás a pedagógusok
köszöntése. polgármester úr szokott bennünket köszönteni a facebookon. Régen. ha nem is
pedagógusnapra. de tanévzáróra hoztak virágot a gyerekek. de már most ez sem divat. Estleg
egy-két osztály egy-egy doboz csokival kedveskedik. ha olyan a szülői munkaközösség.

Forgó István képviselő: az egész tantestület munkáját elismerhetnék egy kis rendezvény
keretében.

Borsos Ibolya képviselő: igen, ami kötődhetne akár a pedagógusnaphoz Is.

Szabóné Berkes Etelka alpolgármester: azt elmondanám. hogy polgármester Úr
egyhidegtálas fogással meglepte a tantestületet.

Horváth Lajos polgármester: tanévkezdésre is szerettem volna. de nem tudtuk
összeegyeztetni.

Szabóné Berkes Etelka alpol%ármester: egy évben egyszer elég, ha eszébe jutunk valakinek.

Horváth Lajos po1ármester: az a segítség. amit az Önkormányzat ad az iskolának máshol
nincs.

Szabóné Berkes Etelka alpolgármester: így van. mindent megkapunk a fejlesztésekhez.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: szerintem maradjon a hidegtál.

Borsos Ibolya képviselő: javaslom a pedagógusnaphoz való kötődést.

dr. Faragó Péter jevző: hozzon errőt egy határozatot a testület. hogy be lehessen mutatni a
szakértőknek.
FeJg’ő Községi ()nkornziizat Áépcisető—(estöleíe peckigogztsuup alkalj;ióbcil a Lószlcí Gvztlu
1/taknos Iskola ícm/estütetét rendezvény keretében történő köszöntésben részesíti a 2022723
tanévtől kezdődően.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. majd a képviselő
testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:
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65/2022. fVIII.25.) Kvt.sz. hat.

Táry: László Gyula Általános lskohi tantestületének pedagógusnapi köszöntése

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pedagógusnap alkalmából a László Gyula
Altalános Iskola tantestületét rendezvény keretében történő köszöntésben részesíti a 2022/23
tanévtől kezdődően.

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Lajos polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
I.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! László Gyula Altalános Iskola
4.7 Irattár

Horváth Lajos polgármester: az iskolajáratról kellene határozat. A továbbiakban is szállítjuk
a gyerekeket. Valószínűleg az iskolajáratot kí kell bővíteni. Vélhetően sok Új gyerek jön az
iskolába.

Borsos Ibolya képviselő: honnan jönnek az új gyerekek?

Horváth Lajos polgármester: küherületről. Menetrend kidolgozását kérem a pedagógusoktól.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztést, majd a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen
szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

66/2022. (VHL25.) Kvt.sz. hat.

Tárgy: Iskolajárat biztosítása

iATÁROZAT

Felgvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul. hogy a Felgyői Községfejlesztő
Nonprofit Kit a 2022/2023 tanévben a külterületről gyermekszállítást végezzen.

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Lajos polgármester
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A határozatról értesítést kapnak:
I ./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Horváth Laj os polgármester
3.! Feigvői Községfejlesztő Nonprofit Kft.
41 Irattár

Horváth Lajos po1ármester: lesz egy spot-tjárat is. amiről szintén kelt dönteni.

Borsos Ibolya képviselő: hova visszük a gyerekeket?

Horváth Lajos polármestcr: Csongrádra az uszodába, a sportpályára.

Horváth Lajos poIármester: szavazásra bocsátotta az előtetjesztést, majd a képviselő
testület egyhangúlag. 7 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

67/2022. (VIII.25.) Kvt.sz. hat.

Tárgy: Sportjárat biztosítása

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul. hogy a Fetgyői Községfejlesztő
Nonprofit Kf. a 2022/2023 tanévben a sportoló gyermekek szállítását végezze Csongrádra.

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Lajos polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Horváth Lajos polgármester
3.! Felgyői Községfejlesztő Nonprofit Kft.
4.! Irattár

Horváth Lajos polármester: őszi-téli tábor volt tavaly is a gyerekeknek. javaslom az idén
is. Ez a tábor azon sportos gyerekeknek szólna, aki hasznosan szeretnék eltölteni a szünetet.
Javaslom az IKSZT felhatalmazását a tábor megszervezésére. Összeget nem tudok most
mondani. mert az árak emelésétől is függ. gondolok a benzinre. az étkezésre.

Horváth Lajos poIármester: szavazásra bocsátotta az elhangzottakat, majd a képviselő
testület egyhangúlag. 7 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:



14

68/2022. (VIIJ.25.) Kvt.sz. hat.

Tárgy: Őszi-téli tábor felgyői sportoló gyermekek részére

HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az őszi-téli tábor
szervezését a felgyői sportoló gyermekek számára.

2. A Képviselő-testület megbízza a Felgyői községfejlesztő Nonprofit Kfl-t a tábor
megszervezésével

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

Horváth Lajos pol%ármester: a Takarékban az ATM-et nem akatja üzemeltetni a jelenlegi
formájában. Az Önkormányzatnak az üzemeltetése évi több mint3 MFt-jába kerülne. Csongrád
már írt egy levelet a Takarékbanknak. Javasolják. hogy minden Onkormányzat íljon levelet.

HaranEozóné Pálnok Orsolya képviselő: miért írt?

Horváth Lajos polgármester: mert Bokroson is meg akaija a Takarékbank szüntetni az ATM
et. Eddig a vidék bankja volt a Takarékbank.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: szeretné a bank üzemeltetni, csak fizessen az
Onkormányzat?

Horváth Lajos poIárrnester: igen. Az ATM áthelvezésére is küldtek ajánlatot. ami 1 MFt
lenne. Most jelenleg. csak a postán lehetséges a pénzfelvétel. Az OTP-t megkerestük, hogy ha
a számláját az Önkormányzat átviszi. akkor ők telepítenének-e ATM-t. Olyan kicsi a forgalom,
hogy nincs rá esély talán Bokrosnak igen. de Ott 5 a MARS-nak kellene számlát átvinni. hogy
megvalósuljon. A villanyszámláját az ATM-nek eddig is az Önkormányzat fizette. ami évi
300 000 Ft volt.

Borsos Ibolya képviselő: a rezsi áremelés után már ki tudja. hogy mennyi lenne.

Horváth Lajos poIármester igen. még magosabb lenne.
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Haranozóné Pálnok Orsola képviselő: lenne a lakosság részéről igény?

Horváth Lajos polármester üzetéskor lenne. Most a postán tudják felvenni a pénzt. Azon is
gondolkodtam. hogy egy járatot indítani Csongrádra a bankba. De attól félek, hogy ez nem csak
arra lenne. hanem más célokat is szolgálna, így elvetettem.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: nem javaslom, nem vagyunk olyan messze a
várostól.

Forgó István képviselő: a postai szolgáltatás a COOP-ba történő áthelyezés után is működni
fog?

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: mikortól kerül át?

Borsos Ibolya képviselő: annyit tudok, hogy december végéig kell a COOP-nak a
helykialakítást elvégeznie. A szolgáltatás csak ezt követően fog megvalósulni.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: a nyitva tartás a COOP ület nyitva tartásához fog
igazodni. vagy rövidebb idő lesz?

Borsos Ibolya képviselő: nem tudom megmondani, minimum idő lesz meghatározva a
részükre.

Horváth Lajos polármester: pénzfelvételre lesz lehetőség a továbbiakban is, ha a COOP-ba
kerül át a postai szolgáltatás.

Holló Lászlóné képviselő: ha az összes vállalkozó átmegy az OTP-be, akkor sem helyeznek
ki ATM-et.

Haranozóné Pálnok Orsolya képviselő: erre nem számolhatunk. A készpénzfelvétel szokása
megváltozott.

Botsos Ibolya képviselő: abba az irányba talán lehetne lépni. hogy amennyiben postán vesznek
fel pénzt az ügyfelek itt is működjön a 150 000 Ft-ig két alkalommal történő ingyenes felvétel
lehetősége, ne csak a bank automaták esetében.

Horváth Lajos pol%ármester: nem működik.

Foró István képviselő: idősek hőzöngtek. Javasoltam nekik. hogy a boltba is fizessenek
kártvával.
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Horváth Lajos poIárniester: az idősek a kezükben szeretik a pénzt.
Ez csak tájékoztatás volt.

Lesz az idén is elektronikai hulladékgyűjtés. de a pontos időpont még nincs meg. Olyan
elektronikai hcilladékgvűjtés intéztünk. ahol elviszik a képcsöves tévéket is.

Horváth Lajos poIármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. majd a képviselő
testület egyhangúlag. 7 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:

69/2022. (VIII.25.) Kvt.sz. hat.

Tárv: Elektronikai hulladékgyüjtés

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2022. évi elektronikai
hulladékgyűjtés szervezését a településen.

A határozatról értesítést kapnak:
I .1 Képviselő-testület tagjai Helyben
21 Irattár

Horváth Lajos poJármester: az energia áremelés miatt az önkormányzati erdők felmérését
kértem. Az óvodában már át is térünk a fatüzelésre. Az óvoda, bölcsőde és a konyha fűtése meg
is oldódik a fatüzeléssel. Jelen pillanatban kb. 10 évre való famennyisége van az
önkormányzatnak. Van engedély a fakivágásra. csak be kell jelenteni. hogy mikor melyiket
termeljük ki. Amennyiben az iskolának megjönne az energetikai pályázata, akkor nagyobb
lélegzethez jutunk. Az iskolát is át tudjuk állítani 1 hónapon belül fatüzelésre amennyiben
szükséges. Nem szeretném. ha az iskola online oktatásra térne át. Lépni kell véleményem
szerint a geotermikus fűtésre való átállásra a településnek. Előfordulhat, hogy egy LTP-t kell
kialakítani. Két intézettől is kérdeztem, hogy ki tudják-e bocsájtani, mert ezt nem hiszem, hogy
a lakosság ki tudná Rzetni zsebből. Ez lenne az elképzelés.
A szociális tűzifa igényt beadtuk, de még nem tudjuk. hogy mikor kerül kiosztásra. Tudom,
hogy sokan várják már ezt is.

Forgó István képviselő: hogy állunk az utcanévtáblákkal?

Horváth Lajos polárrnester: kifutottunk az időből, így vissza lesz adva a pályázat. Saját
forrásból kell megcsinálnunk.

Foró István képviselő: ezt jó volna mielőbb pótolni. mert az utcasarkokon sincs.

Horváth Lajos polármester: azt tudom ígérni. hogy az utcanév táblákat ahol mód van rá.
kirakjuk a kerítésekre. A lábon állókat a későbbiekben tudjuk megcsinálni.
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For%ó István képviselő: egy megoldási javaslatot fogok lerakni a polgármester asztalára ezzel
kapcsolatosan. hogy akár összefogásból is hogyan tudnánk megvalósítani. A jelzőtáblákat is
rendbe kellene tenni, mert vannak töröttek, elfordultak is. Javaslom. hogy egy napot szánjunk
erre is és tegyük rendbe.

Horváth Lajos po1ármester: kérem. hogy kerüljenek összeírásra a cserélendő táblák és akkor
megrendeij (ik.

Forgó István képviselő: a hátralévő rendezvénvekről szeretnék még beszélni. Kérem a
képviselőket. hogy segítsék a reklám útját. Szeptember 10-én lesz egy horgászversenv. amit
elsősorban a fetgyőiek részére szerveznénk családi horgászverseny elnevezéssel. Szeretnénk a
kapcsolatot tartani a településről elszármazottokkal. Amennyiben nem lesz elég jelentkező úgy
a vidékiek is jelentkezhetnek. A falunap II. is ezen a napon lesz megtartva.
A Magyar Falu pályázaton nyertünk. ami keretében az adventi gyertyagyújtások fognak
megvalósulni. Ilyen rezsi árak mellett nem valószínű. hogy a szilveszteri bál megrendezésre
fog kerülni.

Horváth Lajos polgármester: az önkormányzati kamerarendszer átalakítása fog történni
hamarosan. Belső. állandó világítós kamera lesz. Az egyik falra fel lesz rakva egy nagy TV. A
buszmegáltótól behúzásta kerültek a kábelek. Ennek a költsége 1,5 MFt tesz körülbelül. 8 Új
kamera kerül felrakásra, és a régi analóg kamerák digitálisra lesznek lecserélve.
Nagyon jól bevált a polgárőrök vadkameráik is, már segítségre Is volt egy ügyben. Ebből még
vásárolni kelt.

Forgó István képviselő: a drága benzinár mellett a drón is ki van használva. A fa- és a
terménylopásokra lehet számolni, így drón felküldésre kerül, aminek a hatótávolsága 8 km.

Horváth Laos poIármester: 8 óra I S perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselő
testületi ülést.

Horth Lajos Dr. Faragó Péter
polgtrmester jegyző

k.m.f.


