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TARTALOMJEGYZÉK

N a p i r e n d: Meghozott döntések:

1. Táry: A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó; Horváth Lajos polgármester

A rendelet tárgya:
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésérőt szó/ó 3/2 022. (IlL 3.) önkormányzati rendelet
niódosííásáról

11/2022. (IX 29.) önkormányzati rendelete

2. Tárgy: A természetben nyújtott szociális célú tűzifatámogatásjogosultsági feltételeiről
szóló rendelet megalkotása

Előadó. dr. Faragó Péter jegyző

A rendelet tárya:

A természetben m’zjtott szociális célú tűzifii tánzogcttásjogoszdíságifeltételeiró’l

12/2022. (IX 29.) ö,lkormánrzf,ti rendelete

3. Táry: Egyéb előteijesztések. bejelentések
Előadó. Horváth Lajos polgármester

A határozat tárva:

A Nemzetgazdasági Minisztérium által TOP-1.1. 1-19-CSI a Bölcsődei férőhelyek kialakítása,
bővítése témában kiírásra került, TOP-1.4.1-19-cSl-2020-00028 azonosító számú, „Mini
bölcsőde kialakítása Felgyőn” című pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

77/2022. (L\29.) Kvt. sz. hat.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által TOP-l-l.]-] 9-CS1 u Bölcsőclei férőhelyek kialakítása,
bővítése témában kiíi’ásra került, TOP-1.4.1-19-cSI-2020-00028 azonosító számú, „Mini
bölcsőde kialakítása Felgyőn” című pályázat megvalósításához többleífbrrás igény/és

78/2022. (IX29.) Kvt. sz. hat.

78/2022.(IX.29.) Kvt.sz.ltat.-ig
12/2022.(IX.29.) öi;k.rend-ig



3

HATÁROZATOK LISTÁJA

77/2022. (IX.2 9.) Kvt. sz.!, ut.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által TOP-! 4. !-]9-CSJ a Bölcsá’dei
férőhelyek kialakítása, bá’vítése témában kiírásra került, TOP-l. 4.1-19-
cSl-2020-00028 azonosító számá, „ Mini-bölcsőde kialakítása Feigvőn”
címíípá/vázat megvalósításá/wz szükséges önerő biztosításáról

+ 78/2022.(IX.29.) Kvt.sz.hat.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által TOP-].4. ]-!9-C’Sl a Bölcsődei
féró’helyek kialakítása, bővítése témában kiírásra került, TOP-1.4.1-19-
C’Sl -2020-00028 azonosító számú, „ Mini-bölcsőde kialakítása Felgyőn”
című pályázat megvalósításához több/e/forrás igény/és
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RENDELETEK LISTÁJA

11/2022. (IX.29.) önkorniánj’zuti rendelete

Az önkormcnyzat 2022. évi költségvetéséró’l szó/ó 3/2022. (111.3.)
öl7korlnányzati rendelet módosításáról

+ 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

A természetben ny/tott szociális célú tíízifa támogatás jogosultsági
feltétele/ről



JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye; Felgyő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

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

Tanácskozási joa1 mejeIent:
Geda-Halom Egyesület Forgó István elnök
Dr. Faragó Péter jegyző

IazoItan távolmaradt:
Szabóné Berkes Etelka alpolgármester
Borsos Ibolya képviselő
Harangozóné Pálnok Orsolya képviselő

Horváth Lajos polármestcr: : az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület
határozatképes, a 7 fő testületi tagból 4 fő jelen van.

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

NAPIREND

Tárgy: Előadó:

L A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
horváth Lajos polgárinesier

2. A természetben nyújtott szociális célú tíízifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet megalkotása

Dr. Faragó Péter jegyző

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

Tár’: A 2022. évi köhségvetési rendelet módosítása
JA rendelet tervezet ajegyzőkönyv 1. sz. melléklete, a rendelet ajegyzőkönvv 2. sz. melléklete.!

Előadó: Hon’óth Lajos potgórmester

Horváth Lajos poJármester: kérem jegyző úr segítségét a napirendhez.

dr. Faragó Péter jevző: polgármester úr jelezte, hogy szeretné módosítani a vendég és a
közfoglalkoztatottak térítési díját, úgy hogy mindkét esetben 200 Ft-os emelést javasol.

Horváth Lajos po1ármester: megérkeztek az első rezsi számlák, így szükséges az emelés,
bár ezt Is kevésnek gondolom még mindig. Megpróbáljuk még így megoldani mielőtt a konyhát
megszüntetjük. és csak tálalókonyhaként működne. A gázszámla egy hónapra 720 000 Ft lett a
240 000 Ft helyett és a villanyszámla még nem jött meg.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta ajegyzőkönyv I. sz. mellékletét képező
előtetjesztést az önkonnónv:aí 2022. évi köliségvetéséró’l szó/ó 3/2022(111.3.) önkormányzati
rendelet nzódosításóró/, majd szavazás után megállapította. hogy a képviselő-testület
egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta azt, kihirdette a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét
képező, Felgvő Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2022. (Ii 29.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2022. évi költségi’etéséről szóló 3i’2022.(11L3.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

2. Napirend

Tár2r: A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági fettéteteiről szóló
rendelet megalkotása
JA rendelet tervezet a jegyzőkönyv 3• sz. melléklete. a rendelet ajegyzőkönyv 4. sz. melléklete.!

Előadó: dr. Faragó Péter jegyző

dr. Faraó Péter jegyző: szóbeli kiegészítésem nincs.

Horváth Lajos polgármester: a Dalerd Zrt-vel felvettem a kapcsolatot szóban. Nagy
valószínűséggel a jövőhéten megérkezik a fa. Kérem a Hollóné Képviselő asszon t. hogy ezt
intézze.
Atadom a szót Lajos Istvánnénak.
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Kérdés, hozzászólás

Lajos Istvánné: a rendeleten nem kívánunk változtatni az idén sem. A feltételek ugyanazok.
mint korábban. október 20-ig javasoljuk a beadási határidőt. A tájékoztatás a szokásos módon
történik a lakosok felé.

Horváth Lajos poIármester: szavazásra bocsátotta ajegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képező
előterjesztést ci természetben nyájtotÍ szociális céló tűz/fa ráinogatásjogosulíságifeltételeiró7,
majd szavazás után megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal
elfogadta azt, kihirdette a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező, Felgyő Községi
Onkormányzat képviselő-testületének 2!2022.(IX.29.) önkormányzati rendeletét a
természetben nyáj/ott szociális célú tűz/Ici támogatás jogosultsági feltétele/rőt

3. Napirend

Tárgy: Egyéb előterjesztések, bejelentések
/Áz előterjesztések ajegyzőkönyv 5. sz. melléklete.!

Előadó: Horváth La/os polgármester

dr. Faraó Péter je%yző: az önerőről kell dönteni, majd a következő határozat lesz beadva
pótigényként az irányító hatóság felé.

Horváth Lajos po1ármester: a számadatok meg vannak. Az Önkormányzat is besegített,
mert több dolog volt ami a tervben nem szerepelt.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos po1ármester: szavazásra bocsátotta ci Nenzzetgazclasági Minisztérium által
TOP-l. 1. l-l 9-CSJ ci Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése témában kiírásra került, TOP—
1.4.]—19—CS1—2O2O—OOO28 cízonosító szániú, „Mini-bölcsőde kialakítása Felg3’őn” című
pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról szóló előterjesztést, melyben a
projekt teljes költsége: bruttó 63.275.964,- Ft és bruttó 7.464.179 Ft önerő biztosítására van
szükség. majd a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a
határozatot:

7712022.fIX.29.)Kvt.sz.hat.

Tárgy: a Nemzetgazdasági Minisztérium által TOP-1.4.1i9-CSI a Bölcsődei férőhelyek
kialakítása. bővítése témában kiírásra került. TOP-l .1.1 -19-CS1-2020-00028 azonosító
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számú. N4ini-hölcsőde kialakítása Fe1gvőn című pályázat megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a:

..Mini-bölcsőde kialakítása Fetgyőn című TOP-1.1.1-19-CSJ -2020-00028 azonosítószániÚ
projekt - az elnyert támogatás összege, valamint a támogatás szempontjából elszámolható
költsége; bruttó 59.999.954.-Ft azaz bruttó ötvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer
kilencszázötvennégy forint,
- a támogatás intenzitása 100%.

teljes költsége: bruttó 63.275.964,- Ft, azaz hatvanhárommillió-kettőszázhetvenötezer
kilencszázhatvannégy forint

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 6645 Felgyő Templom Út 1• hrsz.: 87/138

A fentiekre tekintettel a támogatási összegen felüli költségeinek finanszírozásához bruttó
7.464.179 Ft azaz hétmiHió-négyszázbatvannégyezer- egyszázhetvenkilenc forint önerő
biztosítása szükséges.

A vonatkozó pályázati szabályok szerint a projekt összes költsége és a támogatási összeg
közötti különbséget önerőként szükséges szerepeltetni a projekt költségvetésében.

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy határoz, hogy a projekt Támogatási
összegén felüli 7.464.179 Ft költséget, mint szükséges önerőt az Önkormányzat saját
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére,
okiratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kapnak:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Polgármester
3. Jegyző
4. Pénzüny

Palyazatiro
6. Irattár

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta a Vem:eiga:ckisógi Min is:tériuin cíltal
T()P-].1. 1-19-CSJ ci Bölcsődei féró’helvek kialakítása, bővítése témában kiípósra ke;’ütt, TOP—
1.4.1-19-csl-2020-00028 azonos íkJ száiné, „ Mini-bölcsőde kialakítása Felgi’őíz” című
pá!i’á:aI inegvalósításálw: több/elfolTás igém ‘lésérá’! szó/ó előterjesztést többietforrás
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igényünk 7.161.179 Ft. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 4 igen szavazattal elfogadta azt
és kihirdette a határozatot:

78/2022.(IX.29. )Kvt.sz.hat.

Tárgy: a Nemzetaazdasági Minisztérium által TOP-1.4.1-19-CSI a Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése témában kiírásra került, TOP-l .4.1 -19-CS 1-2020-00028 azonosító
számú. .Mini-bölcsőde kialakítása FeJgyőn című pályázat megvalósításához többietforrás
i génylés

HATÁROZAT

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a:

Felgyő Községi Önkormányzat a ‚Mini-bölcsőde kialakítása Felgyőn’ című TOP-1.4.1-19-
CS1-2020-00028 azonosftószámú projekt vonatkozásában a 2014—2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendj éről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes
projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet
alapj án többletforrás iránti kérelmet nyújt be.

A többletforrásra igényelt összeg: 7.464.179 Ráemelési százalék24 %

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a TOP-1.4.1-
19-CSI-2020-00028 - Mini-bö1csőde kialakítása Felgyőiű c. projekthez kapcsotódóan az
igényléshez szükséges nyilatkozatok megételére. dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kapnak:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Polgármester
3. Jegyző

4. Pénzügy
5. Pályázatíró
6. Irattár
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Horváth Laos poIármester: 14 óra 10 perckor befejezettnek nyitvánította a nyílt képviselő
testületi ütést.

k. m f.

---

Hotátb Lajos Dr. Faragó ter
po1ármester jegyző


