
Földéák kó_ég PolgamEL'ólól
6922 Fóld.ákszénl L lérl.

é_roijJÓ d€.k@fo déák.ho Té 6252.l_092

FÖLDEÁK l(ózsÉG
PoLGÁR ESTERÉNEK

4202o.(ll'25.) szÁlrÚ HAtÁRozATA

Á Képvbeló.{.srüH 2o2o' márclus 25.| - End8' nylh- 0ló6ón.k neplEndle

Haj|al GáboÍ' Fóld6ák kózs& PolgámésléÍ€ a kálasz1rófavádál6mról ós á hozá kapÉolodó
€y6 tódényék módosílásáÍól 9óló 2011. óvi cy\xvll' lóNény 46. s (4) b€kézdésébén
logláll Í6lhala mazás álapján, á MáayáÍotsáq Kományá álial á v6vélyhályzél kihiíd6lé9iról
9óló 40/2020' (llI 11') KoÍmányréndéét alápján ékéndél vészélyhélyzélré lékinbné az

1./ zárt 0|ési elólooesáés6k

2 / Polqármeslel lá]ókoáaló a2 e ózó ülés óla löl1énl 6hto9bb é$mónyokÉl' iárgya ások'ól
valám]nl a lrjáÍ1 haliddéiú háláozátok véqíéhaii*ánjl

E]óBgb polgémesler

4./ lrleÍpél]ációk' kéÍdésok

Fóld6ák. 2020' mércius 26



Föl{'.al( kó'ra! Poloam.l.úlól
6922 Fódéák sz€nl L l&1.

..mi 
'old..k@íold€ák 

hu T.l 62/52+092

MELLÉXLEÍ
A hoghivó 3,/ Elóloi.íáó.o* poítján.t ró'zldtEól.

1- A kóztélUét hásználaláól 3zóó héy l.ndélél módosll&á
2. sz6mé yos gondoskodást nyú]tó €lÉ|ások inlé ényi (l'Íitési díának Íslii vizsgálsla
3. A 2o2ol2o21' n6v6lósi ó!Íó a FÖd6áki Gy6m6km6oy óvodába lóldnó b€ilalkoás

4. sürgósséqi ÍogoBos] éláÉs biztosilása
ó.2a2al2o21. éy] jálá.i 6laÍ1munka minlaprogíam szociális jollogú prc9Em6ém indÍlá6á,

6. 2o2al2a21. Avi jélás íanmunka minlaplo!@m M62ógazda3á! plo9Emd6m indílásá.

7. Tula]donosi hozájárulás á Lé26rcon Kí ré*éÍe op kai hábatépftési munkák

6..6n<omanyzat ruraFo.u ura( b|ijll.g. koosarc MFp_orul2ol9lo_\á36Ala.látlévo

9. 'ÖnkománYai iáídáápné./íélú]lús ányáolámo!álá.á" k&32ámá: MFP'BJ!,/202o
í€]hlvásra iáhogálásiigény b€nyú,úsá' A]ánláí.vó k válás2tá* po.ktngn6d2$Íi léladalok

10, "Önkomán'2ali lulá]donLÉn lévó út' _ hídépités í6lújilás" kódsáfra MFP-ÖÍul2020
t |híVás€ iámoqátás lgény b6nyújtás' A]ánláii.vó k válaszIás posktn.nédz$íi l6ládálok

1í' "oNosi Íendélók 
'éjesziés6' 

kódsáná] MFP_HoR/2020 íelhfuásE támogaúsi igény
b.nyújlása. Aánlatovó klválászlásá pÍo]ékhonodzson íB]adalok 6ilálá*ira
12. MEDlcoPTER Alápitvány támÓgalás ilánli kéíélm.
13' oM'g@ Monlószoloá át Alapllvány támogal& Llánli kéE fr6
1a.MobilFF'E bé éli 5z6aódés (Mákói! 33') hG*bbíÉ3á iránli kéÍ6lmé
1 5. lvod á óltózósz6kná ny6k b€s2é Éése á ToP_ 1 '4 ' 

1 _ l s_cs 1 _201 6'000 36 azonosíiÓgámú

'GyáÍm.kmos.]y Óvodá inÍá.fuktuélis í6jl€szlésó Fö]dóákon'címú Élyázal l6k nié!ábén

16, o! odá ö|lozoséhreny€\ bés2e@se á ToP.''4' 1 ''5.c51_2016_00036 á2olosilósáíU
_GyeÍnekrosoy ov@a hlEswlt-.ál's '6Ilé6íí6Éé Fódéá\oJ cln': pÁyáal loL 19úbén

17, Ráe László kéÍo m6 súl'kor áloú tilahi tabla kiholy.zág'ról
16.Makó b6l6.Úl.l4o262 8zivátyúház ngyén8átÍlházásá
] 9. -A szoc ál s ollátási lomák sabályoz&áól' 62óló l€nd6]et lnódogítá$
20. Tula]donosi naz.iáful& az sz&GY (fi É.zérs éloszto és bágázó gáa€z.lék

2t. Tula]donosi tlÓzáárulás az sz&GY Kí rélzéré é]@ztó é5 l€ágaó gá'eélék

22. "ofuos sszkóz' b9.z9zéss kódsáma: MFP.AEE]2o2o í6lhlv&B úmogalási ioény
bo.yuJtá5é Adn'áreo kválaszásá prc]€(m€n.ozs6í,élaoalol élláÉsáB
23' Fo..á. \o7$o Önlományzl ,020' 6vi ló2bés2.2as' lsN6



FÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESYERÉNEK

5/2020.{ll|.26') s2ÁMÚ HATÁRoZAT^

PolgámBle.l láiékoziató a2 .lózó 0lóB ót lóÉónt fontosabb .s.núnyokról'
rárgy'lásokról

Hájnál Gábol' Fóldeák kózség PolgámesIeÍe a kalasáróíavédslehÍól ós a hozá kapGolodó
69y6s lófoények módositásáÍól szóló 201l évi c/\)ar'lll' laiNény 46 s (4) bekezdésében
fooláil íé]hala maás alapján. á MáqyarcEág Kománya áhá] a v€szélyh6l'2ol kihirdotógj'6l
szóó 4a12o2o' (ll 11) Kományrendeet alapján élÉndel vészé]yhélyzeüé |ékinieliel a2

Föl.'lák kó'.ag PolgánBr€áól
6922 Fé déák szénl L t3r 1

e-roi ]Óld€.k@ío déák hu Té| 62/52'l.092

Fóldéák kóz*g Polgám6slere a polgámésten újékoáaló a2 6ló2ó ülés óia
ióriént fontosabb sséményéktól táÍgyaÉskól Vaáminl a leján hátáÍid6jr:
hálá ozalok v e9 Íehajlásá ról tu don ásu l v6szi

Eról éíesÍiósl lap.
Föld6ák krzséq Po]oárméstoré

_ Földeák_ÓÍöldeák krzségek Jegyzóje

FöldÓák. 2020' márciB 26.



Fóld.ák köxÓo Polgám..r.Élól

eroil:fo deák@ío deak hU Te : 6z52a{92

FÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGARllEsÍERÉNEK

6/2020.{lll.25') sáMÚ HATÁRoZATA

szénÉlyés gondGkodást nyújtó éllt|ások iniéznényi té.íé6i diiánák íélülvi*oálat.

HajnalGábor' Fóldeákkózség PolgámestoÍe a kaia*tróíávódól6mólés á hozá kapGolodó
6qyés lófuényék módosíúsáÍó] giló 2011 évi c)qvl]l' tödény a6 s (a) bék6zdésébén
foglall 

'é 
hala mazás aláplán. a MagyárÉág Kománya álla a veszélyhély2el kihirdélé$ól

szók' a0/202o (lll'l1.) KoÍÚányrerdeet alapján el€ndel v6zé]yhelyzel€ l6kinléfiél áz

FÖldÓák közsóq Poloámésléré foy€ émmd a 9ocii is igazgalásól és szociális e]liitásokról
szóló 1993' év lll. töNsy 115' s (1) b€kozdéséro, Vaaninl á Födéák TéÉé9 sacÉ is.
Egl'!z*qúqy. GyeÍmekjóleli és Óvodái Önkományzáli TáÍsulás ÍáÍsulási
mégállapodásáÉk V' íéjszél 4' pon!á€ a Fóld6ák Íé6é9i s2ocn'lis' Eqé*séoÚgyi.
Gyémék]óÉl és Óvoda Önkományzali Íálsu]ás fénnlá*isábán mÚkódó Földéáki
Egyésh.tt Egá.aó909yl é. s2ocláll3 lnté2nény ált l nyújtolt s'.mó'B gondG*odást
nyúitó éllál&ok .appal e látas. élkezlelés' házi segitségn$]jlis (szo.iális ségités. szsmé]yi
gondozás) _ iítéznanyi érn&i dÍJan.k í.liilvlzEgálátáól .zó|ó .l&..le.á&!
mgtárgyaha, és ézálábbi halároatol hoz
Föld.ák kö2.é9 PÓlgámíéó á Föld.á*i Egy.sÍt lt EEa*séE0gyl ó3 s'oclális
lntazmény átal nyúíotr s4mélyes gondc*od&l nyúíó ellátásol _ náppáli .llálás'
éí(ezrélés. házi seg itségn yújtas (szociáls ségiiés. szémélyi gond ozás ) 

_ iítéznóíyi lóír&i
dii.it 2020' ápÍilis i' nápjától ían am.li'

A h'tároz.lrd én.síió.t k :

1 Foldéál lozség polgáméslélé
2' Foldeál_ololdeál róAé€€l ]eg\/2ó]e
3 Fóldáák EEszl inléhény!ézéló
4' Föld6ák KÖ2Ös Önkomány2ali H Valal

Fóldéák' 2020. március 26

Óé^^dviBoú.á-.B.,
16-B-, )J\Y 7',

ún.lc.bor
pdgámés|gl



Fóld.á* kóz.ég Polgámsl.útól
6922 Föd€áksz€nIL láÍ 1

..m' JÓldéák@íold€ák hu Í€l 627524-092

FÖIDEÁK xÖzsÉG
PoLGÁ^MESTERÉNEK

7/2o2o'(lll.25') szÁMÚ HATÁRoZÁTA

A 2o2ol2o2l. n.Élésl évro . Fóldaákl Gy.mkno.oly óvodábá lóáénó be|Etkoás
adópontja

Ha]nalGábor, Földeák kózsóg Polqám6stéB a kalasáróiávédélo m Íól és a hozá káp*olódó
€g'€s lóNények módositásáó szó]ó 2011' óv cxxvlll' lóNóny 46' s (4) bokozdéyjben

'oglal( 
lelhátalmazás aap]án a Magya.oEzág Kománya á[ala v.szólyhélyzét k]hird€lósóÍól

szókj 40/2020 (ll'l1') Xományrcndelel alapján elrend6li ve*élyhoy2etÍe iekinleilel á2

Földéák kl'2ség PobámesleE a N6m2áli kóznovol*ól szók5 20]1 cxc.
irryény 33's (2) b) pontlában fogláll f€lhalá mázás áIáp]áí e Földeáka
Gyémékmsoly órcdában a! órcd&loni gyémlck béIErásán.x
idópontjál _ á 2020/2021€3 névélósiévÍ6 2020' ápílis 22' (szétd.) és ápÍlli3
23' (csürórtók} n.plára l02l kl'

Eról órtBÍtóst t4p:
- Fóld€ék kó-eg polgámesle€

Föld€ák'Ófödéák közséoék ]éovzóié_ Fóldeáki Gyemeknosoly Óvoda vezelójé

Fóldéák 2020 márciÚs 26



Fó|d.ák közBé9 Polqámo.Lúlól
6922 Éó d€ák sz€nl L lár 1

€-mi Joldéák@íold€ák hu Tel €2524092

FöLDEÁk KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

3/2o2o'llll.25') szÁ Ú HATÁRoZATA

s0Í9ós6éqlfÓgoMsl.llátás blnoaltás

Hájnal GáboÍ' Fóldéák kóz*g Polgámes|.Íé á kaiásáróíávédélémól és á hozá kápGolodó
oqyos tjrvóny€k módogiL'sán5] 9óló 2011' óv] cxxvlll' lóruény 46' s (4) bék6zdésébén
Íoglán 16 hálá mázás álép]án. a Ma9yaoEáq KÓmánya á ialá Ve*élyhelyzel k]hidétésé.ól
szókj 40/2020' (lll'11') Xományrcndálé| álápján ékondé[ v6zétyhélyz6tB léki énd áz

Fó|d.ák kóaó! Polgám.t ó a süÍgó69jgi logofrosi ellátás bztosilása cimű
é]óteievl6t mogurqyal(a é6 élíog.d,.' hogy . lbkói xistéBég TÖbbcélú
ÍáBulása ánal ked.nény.'.li .0r9ó$a9l íogoeGl .|lái& blíGfiá3ához'
mélynek *óftsége Fó|deák laíebpuÉ3E vél|tve í é@' Lkos6ágazáh
áénYábán (3113 ló) 389'75o'_Ft n.n vállál fin.nszirczált'

EÍól énÓ6fté3l l.p:
Fóld6ák kóa@ po oámés|é.s
Fóldéák'llö]doák közsóqék jég12ó]o

Föbéák 2020 március26



Föld.ak kóz!éq PólgÁm..brélól
6922 Fódeáksz6ntL l' l'

eroi ]old€ák@foLdéák hu Te| 62524'092

FÖLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRI*ESTERÉNEK

9/2o20.(ll'25.) szÁtÚÚ lAÍÁRozAÍA

202012021- évi iár&i 3taímunl€ minlapregEm sloclálk |elLgÜ pregErelem lndftáBa,
ónéró biíosílás.

Hajnal GáboÍ Fóld6ák kóéég PolgámesteE a katas2lrófavédelerol és a hozá kap6olódó
égyé6 lóNónyék módosÍtásáól szóló 2011. évi c/\)ryll töryény 46' s (4) bekezdésében
Íoqlall íélhalalmábs álapján. a Magyalotság Kománya áhal a v6sál'4t'2el kihirdot'9iÍól
szóló 40/2020 (lll.11') Kományréndéet álapján elEnde]l veszélyhely2eté lekinlelle] áz

Fóldeák kózs€ PolgáÍmesleÍo a 2020/2021 ' óvijáÍási stáÍtrnunka m nláp'oqÉm _ szGÉlis
iéllegÚ prcgBrelém lndlt&áúlé3 ónéró bláGftásá.ól d.láb6i híá@rot hoa:
Fóld6ák kózsóg Pdgámí.r hozáiárul 25 íó rlls2ált álláskeÉsó' €hmlnt
aoglalxoÍáráí hély.lt 5ió lárcgalá.B jogosult 3z.dÉly (a lovábbiarb.n álBsr.É.ó)
kótíogl.ltolt tásl ]oívL2Óny k.Íéléb.n töÍténó foílalkoí Lahó2 és a preiekl
mgválósitásáho', mindó$ésén 34 a90 a95.-F! ae hamancnégy'rilli&
íély.áz*ileícwnkilénezérné9yszátkiléncEna'r íorint ósszegú vbsza ném !áíléndó
(ámoqa(ás ío hasaálághoz.

Fóldeák kö'5ó9 Pdgám$t Íé 255 32a.+! áaz kÓttóí&ötsnötoeF
hárcNzá.huszonnyolc forlít ön.ról bIáoBft a2 önkomány'á 2020' óü *ólr3égEré3
sáját b.vélélén.k lerhérc 3 2o2ol2o2t. éú Jarasi sr.n munk.prcgr.n s:ociális jolleoÚ
p.ooamlen slk.rs m.gválólIrá6ához.

E!!!é!!!9aÉd!4!
1 '/ Föld.ák közs{ polaáméstsÍé
2./ Földeák_Óíó deák kóz*g6k jégy2óje
3 / Fóldéáki Kózós Ónkományali Hiválál
4'l Földeáh közös Önkományat Hivalal

Fóld€ák. 2020 máoius 26'

iitl:xffTn!.m)
'-J-\=y

!4nal Gábo.
polqámst6r



FÖLDEÁX Kt'sÉc
PoLGÁRMESTERÉNEK

1o/2o2o'(lll'25') szÁÍÚ HATÁRoZÁTA

2oa'l2o21 ' évl iárásl startnunka mhtapÍognm lb'óqá'desáo preonmdom lndftáse'
óné.ó biaGlá3.

Hajnal Gábor' Fóldeák kózgjg PolgámesloÍ€ a katasáróÍavédélomról ós á hozá kapGolodó
€'€s tödényék módosiÉsáÍó] szóló 2011 di c)(xvljl' löfrony 46 5 (4) bokézdósében
íogbn 

'e 
hala mazás alapján. a MaqyarcEág Kománya á]tal a v€gélyholyzel kihird€légjól

szóló a0l2020 (lll'l1 ) Kományrendele! alapján él€nde[ v62éyhélyzeüe lekiriellel az

Föld€ák kó'.é! Polgám..L'áól
6922 Fó déák szénl L tár 1

emi Joldéák@íoldéak hu Tél 6252,1492

Fa]deák kozseg PolqámÓslé€ a 2o2ol2a21' di jáÍási slarhunka minlapegEn '
M.'ó!ad.ság pregÉnd.m lndlt&áról & ón.ró bEtcltá.áÍól ez.|ábbl híároatot

Fóld.a\ ll'3óg PolqámBl.r. hozálárul 5o 
'ó 

Bgi3ar& áll&loDsó' v'l.ninl
ío9lálkÓááÉ6t hély.tt Biló lánog.tásÉjogo.Ult sz.naly {. tov,bbi.kbáí álLt3k É3ó)
kózfoglalkdtalásl Jogvlszoíy keretében lörtónó íoglall(dtáásáh@ és a prejelt
regwló.Íá3ához' mlndöl*.en 77 9a2 2'1'+l, @ fur@nhámillió_
kiLíc6zázn.gyrenk.tó.é.+enószázhugonnégv lorini össz.qú vissz ném téÍitBndó
táíÉsatás Í6lhásznáÉsához'

Föld.ák lóaóg Polgárm€í.B l 790 734.+i, áaz .gynillló_lrét32á'k||.nc@ne2ér-
héBázbam|ncnógy íoflnt öneól blá@ir áz ön*omány''l á 2020' évi kÓhséqv.lés
$jí b.vé!.lén.k l.rhéE . 2o2ol2o21. éü Járá.i sl.í munkáprogÉn m.2ógazdéáo
pÍooramel.m 3lk É. mqvalósltásáhd'

E!été!!9!!é9!!3!i
1'l FÓldeák kÓzséa poloám€slé.é
2 / Földéák_Ólóld6ák kó^lág€k ]6gy2ój€
3./ Földeáki KÖ2ös Ó.kománr2aii Hivalal
4 / Fóldeáki Kóza's Önkományz.li Hivatal

Fi'ldéák 2020 március26



fóld.ák kö*ég poleám..t rólól
6922Fóld8ákszénlL. léÍ ]'

é-fuiljo déák@fo]déak.hu T. : 6252,É92

FÓLDEÁX KözsÉc
PoLGÁR ESTERÉ EX

11/2o2o'0ll'25') szÁ Ú fi ATÁRoZATA

Tul'jdonosj hozájárulás a Léz€l - com Xí. ré.2é[ optilQi hálóátópfté.i nunkar élvao2é.aru

Hajna cá bÜ' Fóldeák kóáé! PorgármsteÍa a kaLsáóia€dó .miól ó. a hozá láp@l'jdó égyes
lifuényék frjdosi!ásád szóó 20] 1 éV cxxvlll lóNóny 46 s (4) b€k€zdégéb€n fog á i f.lhat.lmzás
áláplin' a Magy.ro.sáo Kománya ál1. . veyé]y1reyzel kihiÍddjgé{ől sz''ó a0/2020 (l111)
(dftányrendó él áláp]án . €nd€ll Voszélyhó yzelÍ€ lek nieí€l .z a ább] dó.lési ho4m

Földéák kó'.€ PolgáfubE figyél.nml rkqy.íoÉ'áq h.lyi ónkomany2.'allól .zóló
20tl évi cllxxlx lórvéíy lo7s{baí bizb:n luhjdonci iogröÍaÉ' fiqygl.'jml a
Fddéárolo do.l Íozgl'sól JégJzj o Folooálv312 4Po20 *TJ tdJÁézáá h%'' JIáJE'
a léz.. _ cob xft' (6729 szeoed' szigony 

'xQ 
12 )| kéPvi..lój.: vin.k Kíi.'óí) tU áÉoM

hozá]áÍu ag mqádá* ránb kóle n'h€z áz álábbi h.liíozabl hrá:
Fóld.ák kóz.ég pdqámábE ltgy.l8nnd rLqy.Ío6záq h.lyl ön*omény.alaiól 'óló201í ' évi clxlxlx. lóív.íy 107'!_ .bln bl'@h.í lul.Jdon@l ]o!tó.aB

rul.jdono.l hoz.iárul&.l adl. .
.ák b.n .ol.r 27 nE' .hrt IngÉtl.n vonatkoá.áb..

E!ü.ló!uló b.ruháá.hoz optik.i híló'.! á9ita.i nunkai bkid.Éb.n .z alábbi

Áz i9ényb6v€n és ó$dó96s í6lbon sszaaniÉgaéÍl az
INVITECH ICT SeNss xtr t - Com Xn. 6729
s'.qéd, sziqÓry fta í2., m'nl m<bizot kivite ézó á lélélós.

Fa k Váoá s *k kúlón .nq.nályé lóíén hel
Áz énqédély káÉlful á Fö]déák Kózó3 ÖnkoÍnán}2áli Hivablná

A lÚ laÉonog hozáÉ ru á s á Fóldéá k Óíi'doák Közúqsk J€oyzóF Fijldeáld81 2_4/2020
számú kózolkoze]ói heá]áÍulásá eÉfu 202r' márca!.02' - nadái! édany.3'

' Fi'ld€ák kózat polEaímgtél.
F{'déák . cIddéák kó6ó9€k iootzőie

' Fóldéák Kózós onkományu li HiVálá mü*ki ea
' Léz€l _ oom Kí1 6729 szeod szi@ny Ulo 12



Földcát kóz.é. Polqámst.ráról

émi Jold6ák@'oldéák hu Íél 62/524-m2

FÖtDEÁx xÓzsÉG
PoLGÁRIESTERÉNEK

l2/2o2o'0ll.25.) szÁIÚ fi ATÁRozÁTÁ

"onkomány.ali ful.idonú uiak felújltá$'' lódsám: fP4TÚ/2019 f.lhlváln - Ajánlat Yó

Hainál Gáb.Í. Fö d€ák kó^ég Po és a hozi kapcsdÓdó €gyés
lóryény€k nádosi!ágál' szóló 2011 éVicxxvlll.lőry'iny46 s (4) bokezd]'gébon íoglal í3 hala]Más
áláplán' 3 Magy.ÍoEág l(omjnya által a v€*élyhel}zel kihndeGsáó sz''ó 4ol20?o (lll11)
fumányEndo ol álapÉn élEnó€1l V.*élyhé yzélÍ. LkLnbll.] áz á ábbi dóíkiél hobm

Fóld.ák kózúo Po]!ámsl6Íé
k Bléb.n ',önkoÍn nytdl ful.idonú dak íÉl4n s" kód.'m: tíFPöTU/2oíg d Önkományzl
iJládoláod1 s.ó Ady EndÉ d.. 1'137 .r 1c2 hd .lff {{osbft €6 lrml.l Jlal ldón',
sdm!'I Ból. urc. 1363 hÉ2 .l.ll (á Béké á. Jó}.f Aíilá Úlcák közó't) Jó-.l Allll. utca 10a5 hE
.l.n(ÁchmA áS A€nvJ ulejk kózót) Jó-.íAltll. Úlc. íoa5 hÉ2 (Dóe Gy * Achim A' uloák
kózijll) ütf.lúÍr& apná8l nunkák.lvaota.aL ájánatéVó fuVáá.aá*'ó .zóó o]óloÍ]esnósl

Ft'ld&j k kóóé! Po gá msléÍe a 2020 íe bÍUáÍ 1 7én re! kú1dói Ájá nláíá€li f€lh ivá s. alán lákéÍ&"_
É - a2 r#PóYU2o19 _ Önkóm.ny..ll tul.ldonú uLk f.lúilt * _ clmo poj.kr *.Etób.n az
oikoÍmn'zál lÚlárdonábán óvö Ad at (KÓssdh é' Em] ék u|c'k
kózönl' somo!'l Bél. dc. 1333 hÉz.| (á Bák6 ás Jóeéf Atilá ulcák kö2óí) útf€lúlllá! ép|lé.i
mU nká* .lvág'.gé É wí.tkóúln . Rdd.Ép o.í.Él xlt{ (1]52 Budáp6l' l]yés GyuLa ul€ 23
Á ép. fú. 7 ) bla m.q n.ltó !3 123 ooo Fl + 27!Á fuA' .4 öÍÚtló 23 022 560, .e

éZér{t.''he.n íoíl ó.*€gaí, Éltmld ' Ön*ománytí
í 0a9 44o Fl .z.z €gytnlllió-nyolcv.n*ll.n*-Íiagy.'zn.ly$n íoílí öMó bizto.há!áv.l' d

l' rdy Endc ula 1437 é. 162 hrz .lad {l(osdh és Érenék úék köát) dca
ll.tl lá B€ké és Józ*í A$lá uték kózóll) úc.

óad Ánll. ulÉ 10lÍ6 h6z alatl (Achm A és ÁÍány J udjk
lózijll). vaahni a Jóaí Al1ll! úe 10a5 he (0]'6. Gy ós Á.him A uicák közóil) ut€
rcná&ozásában a úlíe]ú]iúisl nem V'jqzj €l

Fóldeák kóz9:9 Do qáÍresle.e
Fdd6ák] l(ozós Ön ko.fuinyali Hiv.lal ]egyzól€
Fóldeák Kó2ó. Önko.frinE.li Hiv.Ll pénz4v]



aöld.ák köBóq Polqám.bÍé'ól
6922 Fól&ák szenl L lér 1

&roi]:'old€ak@foLd€ak hU Tel ] 62'524j92

FÓLDElÁx KÖzsÉG
PoLGÁR ESÍERÉ'JEK

l3/2o2o'(lll'25') szAxÚ HATÁRoZÁTA

"onrományati 
járdaópft ..rí.lÚJms any.gúlmg.€s" kód.zám

lljánhtl.Yó klvll.*t .a

Hajnar GábÜ' Fóldeál lózság PolgÁrresleÍe o kaiasaróíáuéde emÍól és a hozá káp@lódó egy6
lbfrények n'd cíl]ásár' *''ó 201 ] év cxxvlll ióMjny 46. s (4) b.kozd&éb.n ío!] all l€lhalálrezá.
8lop!ín' a íVáoy.rc.*ig KomÉny. álla á Vé{álrtl.yz.l kjhlÍddédáÍól sz'ó 402020 {ln11)
xo.mánylend€ €l á ap]án €]Bndel( v€szé yh€|zelB blinbt€l az alábbj dónléí ho-m

Fóldéák kó-éo Polqálm6bÍ€ liaye emn8l M&yamÍgáq KoÍDánya által á .w.. F.lU Prconn
r.dób.n ,'Önkomány'ti járd.épitá9,íélújitái .íy.gtánog.rr.." kód3'án': rrFP.&JÁr2o2o

enyúíáú'ó a]án afuvó kjvábsáág pmiehrenédz*Íi 
'eLadáokelláúún' az a ábbi h.!áÍoalo| hou

1. FöH.ák kÖ*ó! Polgám.t.B. .oy.bÉáo Xománya ahal . agya. F.lu Pmqnm
*.dób.n ,'onkomanyali jáldaépllé.folújllá! ányaglámo!.űg" *ód.zám: ÍFP.&'ÁI2020
kiíí í.lhívásn lámolará.a i9étú íyújl b. -.z önkínányz.t lul.jdonában lévó ]áÍdák íélÚjíti!áB
iőd:nó bo*€zóséÉ áz a]ábbak.zénnl

Tamoíá.l in!.Mllá.: 100*

PÍój.h róh9!g: bMó 5 00o 00o.' Ft

|gény.lr lámogatá.: b.Ültó 5 000 000'_ Fl

2' Fóldéák kó3é9 2020 máÍc]Us ]gjn mgkú]dijn ÁianlánáéI íálhivá3.
áÉnláüéÍé.1E - az lllFP€JA/2o2o _ Öí*onn!íyEri FÍdá.pi{../í.lúlft!s any.g{ánogaláa
haiándőben €*ez€í a'ánláok 8l3p]ái a Prcjek' mnedzsru bvákérys< €ly82é9éE a .gy.r
F.l! PÚgÍ.n *.d.b.n "Öíkomáíy:.ri iárd..pfiíÁ'í€lújltl. llÍy.gümg.t ..' tód*ám;
IFP€JÁ,'020 kiíí íolhiYá.B - prc'elfun.d'.li í.hdnok .llátá.!É @íLlkdó.n a KB.ztó
PÍo'.rr Kn{ (5666 Medgy€s€gÉ:z A-"y Já"* 

" 
25') blza n.9 míó ,5 59o.- fi . 

'% 
Á'A

n.zázófo .mat'odnl ö6.z.qérl'

-Föd€ákközúgpdqánredge
Fó deáki k.'ós Önkomán}záli Hivslá iso'zqe_ Fö deákil(i'ós Ónkomán}zsü Hivsb péEüqyi

Fijld€ák 2020 mií.ius 26



Fóldéák k&.éq Po|qámíoóról
6922 Fó d€ák sz€nt L ú'Í 1

e.fu] lold.ak@ioldéák hu T€l ' 62'524002

FóLDEÁX xózsÉG
PoLGÁRIESTERÉNEK

1.r2o2o.(lal'25.) szÁrÚ xÁTÁRozÁTA

"Ón*omáí}.ali lul.idóíb.n lévó úl, ' hidépilé. í.lúiilás ', kód.zám.: llFPaTÜ2o2o Llh|vá.E
láfuqálá'i iqéry b.ryúit{.a. Aiánlat!.vó *ivál..'Á.a oro{.lffi&Íl í.l!ótok .lLl&a.a

H.lna Gá boÍ. Fó déák ró-éq Po qáÍmsteB a katadÍóíavadélemÍó
bíónyék frjdogibs:d szj ó 20] 1 éV cxxvlll 

'óNény 
46 s (4) bekézd&ében íog a l íelhálalmzás

alapÉn' a Maqyampág Kornánya ó116 á veglilynelyzo| kihi.d66áÍól sz''ó 4o202o (lll11 )
Komjnyrend e el álapÉn . rcnd€ll V€ *élYho wrt é tók nloll.l áz a ább dijnl*t hofum

Fő d€ák lózséo PolgáÍMk B _ ígyé .mml _ MágyábÍszag Kományá álbl a rbgy.Í F.l! PEgnn
r.déb.n ''Önkom!ny.!l' tula'donban l€vö l)r_' hldéplb,l.lurlb.- FÜló.akoí lÚd.zrM: ilFP_
oTul2o20 . 

' 
1 'd1'vd9'd unrogduo q€aj b€nyLÍasTl

íoládátok ó álásáól a2 alábtr h*iozbl hoz:

l. 
'oldcák 

kóz.é! PoEám.toÍ€ agyarcBág xomány. át l . l.4y.' falu Prcg.an
li.Úláb.n 

'Önkomlnylíl lll.ldonban lavó Út_' hldapha.rLlújhás'' Fóld.ókon tód.záma: iafP_
oTu'020 ki|n í.lhlvá.n lá mogátá.l l9ónyl ryújt b. - áz Ön ko.min}zál luláidonáb. n &ó Fóldéá k

wn közÚb h'd _ rcgn.v€zésü su Bzr:{ h'd l€lújílasáÍá áz a]ábbiak

Íámogíá.l lnt€Mltt3: 10o*
Píoj.h köh.€: brulló 30 m0 000,. Fl
|qéíWll lánoqalál| brufió 3o 0o0 000'_ Ft

2' Fóldéák kötrgég 2020 ÍúÍc us 13_án nÉgkü dólt "Aján altél€li íalhivás.
áján alkéÍé' É ' d xFPóTU/zo2o _ ,, ÖnroÍntnyEll luhjdonb.n lóvó úr'' hÍdapllés}'.lójÍtá'"

É.ldok alapÉn á PÍo]ék' funédxmnt iávákéÓF''g €]vioz'báÍe
. rr.o'.' F.lÚ Progáh réÉréb.n "önkonn ny!íl ful.idonb.n lóvó úl,_ hldépháilí'lújhfu"
*ód.Zán.: IFP'ÖTU]2020 kilí íé

sához pÍoi.kl'mn.dÉ.Íi Í.l.datok .llátá.á E vonalkozóáí á
xÉ.rló Prcj.kt xíl{ ( 5666 MedoFssq'1ráu ÁÍ.ny János u' 25. ) b
27* AFA' du b.dó 2 1oo ooo Ft' .z2 l€llómlllió - sáz.zfi lodnl Ö.*!Éí'

- Fő deák kőzséq ÉgáÍmsbre
. Fő deáki xózős Ónkományzal



Fóld.ák kó-€ Polgámé.léÍélól
6922 Fóldeák szenl L lá 1'

gruilÍr d€.k@io deák hu Te : 62524092

FÖtDEAx xÖzs€G
PoLcÁR ESTERÉIEx

íí2o2o'(lll'25') szÁ'lli HATÁRoZATA

"oM.l Éndélók í.iléíé..' kód Úmoq.ú3a lgally
b.íÉjlá$. Aiánl.tcvó kivál.s'tás. pÍoÉkfu md&n íél.dábk.llála'aÍ.

Haina] Gábol' Fddéák rh^ég PdgárfustéÍé á kálagáÉíá€do omról és a hozá káp@lódó egyes
lijR{nyék módosilásád sz'ó m1 1 éV cy.xvlll' ló.!ény a6 s (a) békézdééb.n ft'g all lalhalálm!á.
álapÉn' a MaqyarcÍgáq Kománya álb a wyáyíslyzd khiÍddégéÍól sz''ó a0/2020 (lll11)
Km:nyrende el alap]án € rend€lt vegéryhe !@lÍe lek]nbtel áz a]ábbl dóniési ho_m

í. földcák köéé9 Pobám.lerc agyaoEág Xományd ánal a Ía!y.r F.lu P@gÉfi
k.ntéb.n .om.i rend.l'k f.jlc.aé*' kód.ám; MFP_HoR/2020 tii.l í.lhfur.É 

'lfug.ücligéií nyújt bc - áz Önko'm'nyzal tu a]donát kép€zó Födeák b€llerúlá 12ol hÍ9 aat lélret
t€m'9€Ibén 5922 Fijl&ák. VasáÍh€lyi u 12,ts' 9ám álá11 léVó oNogl Íend€ló - l sz há'orcsi k&.él

í6lú]iÉsara és w6i €szrözök baszezéséÍ€ d alábbi.k sz.hnI]

Íámo9.ú.a int.Mltá.: íoo*
Pful.kt könlag: bfutló 30 000 ooo,_Fl

lgény.k rámga'á!: bnfió 30 000 000'+'

2 ' Fó déá k kóáéq PÓEámsl€ É á 2020 fu'rcius 13 m6! kúldöll _Aiánláté16]i l€l h ivás. ájá n alkóÍ'i€l

'é 
-.z l{FP_HoR,zom _ oío.l..nd.lók { l. '' házaodo.i föEr )'.'L.'&. Fóld.ákoí -

hátijidóbén éÍk62éÍ áján a|ok a áp]án á Prcigkt funédzgfunl lóvékón}gég elv':!zéséÉ ! x.gy.r
F.lu PbgEm k.rrab.n 'oflo.l í.nd.lók Lrl..'ó..' kód!áma: 

'laP+loÍUm2o 
kii'lLlhiva.É

áFód€ákbel€Úlel1201h'93atlev6tlemés&lh€n6922Fódéák.váúó€lyu'12Bszmalán
lévö oNod rendeló (| gámj házorvosi köí€l)félúji1á6áhd és ft! €ézkóz'j* bé9e2ég'h9
pÉi.lfu.mdeli @n.rkdo.í . xó.:*ó pEj.lí xll{ .666
M&g}€'69J 7d A'dry Jáno" J . 5 bla m9 mrró 1 663 í3 F' + 27q{ Áf Á uu bdó

2.'.í íoíinl ö.'€garl'

Foldoál lózaj! Po g*mrbÍe
FÖldeái (ózos onkonanvzé'i
Fi'déák Kózós ÖnkoÍfr'nyzáli



Fóld.ák kóz!é9 Pobám..!.ólól
6922 Fóld8ák sz€nl L lér 1

é_reilJo déák@fordéak hU T3 : 62524_092

FÖLDEÁK (lzsÉG
PoLGÁRüESTERÉNEK

!5/2o2o'(lll'25'} sz^MÚ HATÁRoZÁTA

MEDlcoPTER Aáplivány lánooat& lránll l(óÉlm

Háin.l6ábor' Föld6ák kózsóo PoloámésláÍ6 a káiasnrófávédál.mÍólós á hozá kapsolodó
égy.s löNó.yék módosíLásáól gzóló 2011. évi cy\xvlll' lóruény 46. s (4) bokézdésébon
íogláh lélhálá máás álápián. á Maayalo6ág Kományá áliál á végélyhályul kihkd6ló9áíól
vó6 40/2020' (ll]'11) Komány€ndéhi álápján ékéndé[ vBzélyhélyzélré tékinbné a

Fó]lJéák kózsóo Pol9ám6l€e az MEDlcoPTER Aapilvány lámogátás iránli kérélmél
mggtaa}€[a ós az alá b bi h aláozalol hozla:

Fö&eák közseg PolgámoslgÍs 20 ooo,_ Ft táúogátás| biáoslt az Önkományzal 2020 évi
kólisélletésé - Véglegos átedoh pénzé9közök' egyéb lámoqalá$k cim le.hélé

. Fóldéál lóaéo polgám.sléÉ
_ Fóldéá[_olöldéák lóaáqé[ ]éq!2ó]é
''MEDlcoPTER Alapílvány
_ Fóldéák] KÖH Blnzúqyi csopod

Földéák' 2020' máEius 26'



FÖLDEÁ( xÖzsÉc
PoLGÁRMESTERÉNEK

í7l2o2o'(lll'25') szÁtrÚ HATÁRoZÁTA

0r.2á905 t{éntarszolgálai Alapltvány támogíás lání kórlre

Hajnál Gábor' Fóldeák község Polgámeslee a káiásá.óíávédélémíól és a hozi kapcoló'dó
ég'€s lóryények módosiÉsáÍó szóló 2011 év] cxxvlll' lóruény 46' s (4) bok€zdésébon
foglal( 

'elhalalmazás 
a]ap]án. a MaqyaoÉzáq Xománya á[alá Vevélyhélyzét kihird€lésáról

3zók' 4ol2o20 (lll'11.) Ko.mánylendolel alápján ékéndá[ v*zályhély26ilé l€kintoltol a

aóld.ák köftó9 Pol9ám..t .ólól
6922 Fól&ák sánl L lól1

€-milJo d€ak@ío]d€ák hU T€ : 6z52,H92

Fóldeák ko2sa Polqlimoslere az orságos M6nlószÓgálál Álápítvány lámogatis Íánli
kér6lmól mégÉ.gyaltá é€ a álábbi haia.ozátoi hoía:

Földéák kózség Poloámésléíé 20 ooo,_ Fl Émog€láí bincft áz Önkománye( 2020' óvi
köhséav6lés - Vég éo€s áladon pón2oszkózók, egyéb lám€ata$k cim leÍhéré

_ Fóldéák kózs@ pobáÍm6sléÍ€
' Fóldeák'Ófó]deák kózs.ág6k jegy2ó'e
ol*igos M6nlószÓjgálá1 AláPiNánv

_ Fóldeál' KoH, pénzuoy'6opon

Fóldéák 2020 márc]us26



Föld.ak kóz9a! Polgám'r.Éiól
6922 Fó deák szént L (é11

e.mi ]oldeák@írld$k hÚ T€l 62]52a_o92

FöLDEÁX KÖzsÉG
PoLGÁRMEsTERÉNEK

18,2o2o.(ll'2s.) szÁl{Ú HATÁRoZAT^

MobllF'F'E' bórletl.4nód& (Makói u' 38.) hoslz.bbíág iá'ti kóolmé

Hájnal GáboÍ, Fókléák kö^€9 Po gám€sloE a kalasálótavéd€lénról és a hÓzz kápcsoljdó
€gy€s tóNénysk módositigiól s2óló 20]1. évi cxxvlll. loNáy 46. s (4) békézdós'iógn
íogláh íélháiálmazs alápján, a Mag'€Íoeág Kományá ánala vé*ólyhelrzél kihnd6ó9'ról
9ók' 4012020 (lll'11') Komán'rendelet álápján ellendéh VegélyhelyelB lskinl€tl€l áz

_ Fóheák község polgámesiere
Fóldeákólóld6ák kózs.gék jéa\r2ó].

'Fóld6ákl KoB Énzüqyr Gopoltjá

Földeák' 2o2o' március 26'

Fóldéák kö6ág Pdgám.slÍé a Mobí Fó]deáki Fiatalok E9yesül6lérek iránü kóBlmél
m€gláÍgyalia, és az a(ibbi halároatol hoaá:

Földeák kö-ég Pdgámsle@ béÍle|i szeÍzódésl kói a Mob]l Föld€áki Fiatalok Egyesülélévél
2o2o ápÍilis 1 2021 ' máíciÚs 31 kózóni idósakrá vonad€zjÉn 20 0o0._ Fuhó béÍleli dij



Föld€a* kózia! Pol!ám.l.é!ól
6922 Fódeáksz€nlL l&1.

emi Joldoak@'old€ák hu Tél 62/5240€2

FöLDEÁK x('zsÉG
PolGÁRllEslÉRÉNEK

l9/2o2o'(ll'25') sáfi Ú HATÁRoZÁTA

Óvodái 3zék.t bész.u&e á ToPn'4.lnsasl.2o!640036 &Úo.itó.ámú
"Gyomkmoso'óvodá infráslruktlr,lis í.il.sáésé Fóldoákon" c'mÚ pályá:í

lotlnt.tóben' AJánLü.vó klválá6íá6á

Hájnal GáboÍ' Fóld€ák közséq Polqámés!árc á káiasz'ófavédelerról és á hozá kap6olódó
.gyés lófoények módosításáÍól szóló 2011. évi cy\xvll' lódény 46. s (4) bek6zd6ébén
íogláh íeIhala maás alapján, a MágyárcEáq Kományá álialá v69élyh6lyzel kihiídeléséíól
szóló 40/2020 (ll]]1') l(oÍmányrendeét alápján ék€ndé]l vészélyhély2étr6 tékinbné áz

Föld6ák kőzsé! Polgámesleé a 2020' március 11'én regkúldón 3]ánlatké.éslÍe
hárandóbén é ézélt aján]atok alapjár az ówd.l62ákek bés2ézéséB á ÍoP.1.a'1_!$csl_
20t6{oo36 4onosíó62ámÚ'Gy.m.kfrosoly Ówdá inírá.trukllráli6'éjlósáé.é
Fóldeákon'' cÍmo Ély&.r von.tko2á6áb.n a2 A.x Féhbútor Kfr_I (2072 zsámbék.
MagyaÍ Ul€ 21_23.)]Ad@áni] ]893369_2 13)biu m€ á2 alibbiák s2gnnt
67 db P @ska csóvázas óvoda szék Acélcsó vá6z€Ík€z€l. nalúr úlóláo' Lt5zs színü lábbá].
34 cm üleshaqasúq: nétló 26a ooo + 72 360 Fl AFA= brunó 3o 360 Fl
33 db P roska sóváZs óvodái 9ék Adilcsó váEzerdézel nalúl ulólap' pircs színú lábba]'
34 cm ülésmáoas9ig: nenó 132 ooo + 35 640 Ft ÁFA= bruttó 167640 Fi
indössésn: netó tloo (x'o Fr + l o8 ooo Ft ÁFAF bníró 5o3 o0o Fi

' Fóldeák kö2séq polgámestoÉ
' Foldeák KÖzös Önkomántza|i

Fóldeáki Kózós Önkomán'záli

FóHáák 2o2o máÍ.ilF26
ít\ *

--16\



Fóldéák kóBég pole{m*l.Étól
6922 Fóld€ák sz6nt L' téÍ ]

é m l íddo.k@iÓld.ak hu Tal': 6z52+092

FóLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

20,2020.(ll'25.) szÁllÚ HAÍ^RoZATA

ÓWd.i ötózó**rónyel bBtozéso e ÍoPn.4'ln54s1-fuí6.{loo36donos $zámÚ
.'Gyom.knosoly owd. in'Í.írukrurális íeiles'té3e FÖld.áko." cho pályáal

teklnt tób.n, Ajánl.ttevó kivál.sztá$

Ha]nal Gábor, Fóldéák kózség Polqámosi.6 á kalasáóla!édélémÍól és a hozá kape]ódó
6gygs lófoény6k módosi|ásáÍó szó]ó 20]1' dicy\)(Vlll' lóíény 46' s (4) bekezdé*ben
frglall felhélalfra2ás aáp]á. a MagyáIoBzáo Kományá á[álá v6zélyh6lyz61 k hld.léséól
szóló 40/2020' (ll'11') KományÍ€ndél6l alapján 6kéndsh vészétyhé]yz6ilé lékinlétlel 4

Fi'ld6ák kózseg PogáÍmésiele a 2020' fráéius 05én mogkiiüöí 
"AjánlaióÍós!Í€hátá.idóben élkezeí alárlalok alapján a2 ó@deI óIó2óMtróny.t boszozésér€ a ÍoP.

1'a'l.15.csl.2016a0036 ezoíÓsltósulnú 'Gy.m.tío.oly lvodá innástfukturális
féll6sá&e Fö|deálon" cin'i Élyáz.t wnetkozas,l'án á Lol. Bútor xn1(cim:1125
Budáp6sl']slánhéqyiúl101'o ép.: Adószá6:2T347612-143)bÍu m6ga2alábbiákszer]rt:
12 db Óvodaiöllózószékény ny lott kivitslb.n' bükk szinú, szmpla fulsó poLokkál' szél6ss€9:
Jo9áás>'bszeT€lyos'2/cT(4ocaoc/as]:n€lto7063oo'oFiÁFA=b'_1o706aooFl
3 db Óvoda ö lözósékBny nyilÓn kivité bén, bÜkk szinÚ' szimplá 

'elsó 
pol@kkal sblásség:

2 oszlá.o.. 4 szmélyes: a6 cn (4o cm/6áás): nénó 152 ] oo +o Ft ÁFA= bÍunó ] 52 ] oo Ft
Mlnd&.z.3.n: nmó a58 9oo Ft + o Fr ÁFAF bfutló 858 9oo Ft

Fóldeák' 2020' március 26'

Fo déáL tozs4] polqáméslété
Fó nclL' ká'ós ónrnm'nV,'li
Fö deáki Kózös ÖrkomániaIi

r./Í"4)

ib-



FÖLDEÁX Xa'zsÉG
PoIGARMESÍERÉNEx

212020'(lll'25') szÁüÚ HAÍÁRozATA

s€b.sségko.l lozótáblók ft gv&áíása

Há]na Gábor. Fdld8ák kozsó9 Poqáméíéle a kál3sáÍófáVédelemÍÓlésa hozá kap6oodó
€!]y6s lÓfuónyék mÓdosilására szóó 2011 év cxxvl] loryény 46 s 14) baks2d&ábé.
í.9 all íe]hab.]á2ás ala9ján . Mdqyalo6záq Kományá ála J veszéyhelyzelk h rdeIéséíól
Szóló 4012020 1 l] )Kományrend€el aáp]an eÍendÓl Vg9élyhély2€tE lekn'eüe az

Fó ldeák kóóéq Polgá msteÍétó l

9ru !dé (ob&* hu r3 621524092

1' Fóld.á* kölség Polgamsi€É 
^.n 

jáful ho4á. Fóldeák b€]l.íü]él 33 7/ ] 3 hísz aan
Íe]v.n. kvellkózúl megnevezesü leÍnószelben KóÍársásáq léÍik]shid Kónáu.ság lón
ti.hldnoz 3,6 T 9úlykorláto.ó ti|a|mi táb|. lihé|ye.ésého''

2' Fóld.ák tózség P.lgámeslerc s€bsségkoíáloz&t wz.l b€ Fóldoák krEég
térűlélén _ a Makó| illelvé Hódmé2óúsárh.lyi h.*ólÖút í!ló - töÍtónó közl6k.dé3
bizlonságos.bbá tét.lo ard.tébonl 2 dahb 50 km43 s.b€ssagko'láldó lablá
ú.!val€lól' ó5 kih.ly.!&ól enoodólyozi

FÓldeák kdzseg po gam3sbr6
Fo]déál. oíÓdéá[ kó2s6g€k]€qyzój6
Foldsák K.zos ÖnkÓÍnanyzal t] vala



Föld.ák kóu óg Pollame.Lélól
6922 Fóldeáksz6nlL lél 1

€ mil Ío deák@íÓ de.k. hu To ] 625211492

FÖLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRtl€sTERÉNEx

22t2o2o'(ll.25') szÁ Ú HAÍÁRoZATA

M.kó' b€térlibr 1l{'262. szivaltyÚház |ngy.í6 átfuháásá

HajnáI GábrÍ, FÓldéák kózség Po 9ám6sloré á kataszlrcíavédé émó| és a hoz' kap6olódó
ogy€s !öNényék nódositiisáól s2ó ó 2011' óvic/vwlll. iöBány 46.6 (4) bskézdésébén
foglall félháialmazás alápján' a Magyaroreág Kományá áhál á vászótyhé]yzel kihid6!.9'tól
g'ló 40/2020. (ll.11.) KományÍendelel abplán €lÍ€ndé|t v€9él}hslrzéll6 lék niétlél 4

Fóldeát kö2sé9 PoloámsléÉ á Makó bá[é.Úl€l 4026/2 hEz k]v6n *ivát1yúház ]ngr€nés
áLlházásáról szóló 23a,20l7'(xl'29' )Kl' halárcZlhoz áz álábbi h alá@l<ihae:

Fóld.ák *i'2.é9 PolgámBleB á Metó' b.lterlil.t a026/2. hEz. kiv€í 5ziy.ttyúház
hgy.nB átruházásáról szóló 238/2017'(xl.2l')Kt' h.tárarb.n íoghÍekt l .gyetart

- Fóldeák krzség Pdqáméstére
_ Fóldéá k_Ófóldeá k kó8egék ]eo y2óre

Fóldeáki KÖH pónzijgi csport
_ Al'öldviz zn Békéseba
_ Makó VáÍÓs Önkomá.yala 6900 Makó szécheny]tér 2

Fóldéák. 2020 mábils 26



FÖLoEAx xÖzsÉG
PolGÁR EsÍÉRÉxEx

23/2o2o'(ll.25') szAxÚ HÁÍÁRozAT^

Tula'dom.i hozá'lru|á. & szacY Xll' l'.'aru .lo.ztó é. léaq.!ó ot2Y@Lk l&élL.éhe _
c- lrán .l.ti iÍg.í.í wN'ló'rráb.n

Hainál Gábe Fóld Aák kó29áo Polo árresl. re . káiasztófaGd€leffól ég . hozi kápÉ 'íó 6!y€s
ltjflény€k níosMsán' g'ó 201l áVicxxvl töMány 46' s (4) békézdé.!!én írolál1íélhálálfuzá3
áap]án. . M69yÍoÉzh Komjnya 3bl a v*J)sdrzet fuhird6!á9inól Y.ió 4o]2a2a |n11)
XományÍ6nd.lél a1ápÉn 8konde l veydyhel'zgh l€kinleb az álábbi dó.Ésl ho&m:

Fóld.ák kóz!éq Pdgám.r€B fig'.l.mm.l llL!'áoEág h.lyl öíroma.y!.talól {óró
2011' évi cltxx|x' toNany lo7'a{b.n bó.lbí 

'ul.ldon6' 
jookóÉÉ. frqyll.mÍEl á

Fddoáloírldoá\ KÓéaq€. Jéqy?6é ánd k'ádofi Föld.áld125&2no20' úTJ \o7lL€z€lól
hozáÉÍUlás'... mlLllyalt szóGY xii' (6?60 Agyó' B.nók BaL ulc. 53' xap!l*ló'.:
Gyubák Józ..D luaÉond' hÓzáÉfuás iÉ!ádág Ént kéÉln't és áz álábbi hálárczalot

Fóld.ák kó-€ Pólglru.l... ligy.lénrel árvaoFúg hélyi óntományliLiÍól !:óló
,011' évi clxxlx' lórvéiy 10''5-áb.h bifuíbt ruhj.lÓfu.i jógkóéÉ

lul'jdonc' hozáirrul&ál ádja 
'

szacY Klt' Ía*é€ . fóld.ál b.t .íL147o hE. .laí léú 6922 Fóld.á*. lla.tinovic. Jr..
í6' 

'ám 
álálla ineílan vonatkozá.áb.n mgElósuló b.ruhaá.hd a p.oi.h éphé'

róld.ák liöaa Pobám..bÍétól
6922 Fiildeák szÓnl L lé. l

eroil ío deak@íddéak hU Té : 6?/524092

42 'et 1b€ /fl e9 € *t€ge9 lrlbonlo bn'|Ól oEde1 á . rclábá valo úsz. án i<aéd 4
NrM E%\ - o€ Foldg.zrá ó{a! zí frn' épi@'ó mélb'zá9jból a l'viblézó' n1

Fáhvágás Ér fulón €noédé Lyó lóíénh€l
dG Óílomnyzál

A lu aidorcg hozáÉruás a Fóldeák_óíddeák Kó6L!€r Jég'}zd]€ álal kiadoí
Fóldcák/125a_2to20'.ánj kózúlkeeá ho'éjáfulá$r€iáfu

Fóld.ák kózsóg pdgálmst 16

Fóldsak _ üóldeák közúgsk régyzóre
Fóldéák Kó'js drkorunyzái H Vatal ülyinlézóÉ

.sz&cYKfr675.A]gyó.BadókB,U53



Fö6.ár kózlag Pólgam.béról
6922 Fódeák szenl L l&1'

effi ]oldeák@loldé.k hu Tel 62/524'092

FÖIDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁR ESTERÉNEK

242o2o.(ll''25') szÁxrj HÁTÁRoZÁTA

ÍuLÉoncl hoz'láruE. d sz.6Y Kír' r..2éÉ d6íó .' l.ág.:ó q.eÉ'ék Éb.lié..hér .
6922 Fóld.ai Dóa! GyóÍgy dd 53' ..áí áldj ingáí'n Wn.ltozáában

Hájna Gá brÍ' Fi'rdeák kózs'i Porg' resteÍó á kías'lj'áwdó .mÍól e a hozá ka pcsól&ó égy8s
bruónyok mjdosalánán' {ó]ó 2o1 1 éV c/.Xvlll' lóíijny a6 s (a) b€k€zddaében fog a l f€lhdalroás
álápÉn' a MágyárcE'g Kománya álla a wváy{'elyzd kihiÍddjgéÍól sa'ó 'a012020 (llr 11)
KdnányEnd€ ót álapÉn 3 rend€lt v€szélyho yu Úe bnnbful 3z a áb' dih!és1 ho4m

Föld.ál k0-é9 Polgam.t . n9y6l.nml ragy.toElg h.l' öíkonrúíy'fuI'ól &óló
2011. évi cLxxxx' rörvany 1o?.!.aban bEl6ibn fuqdon6l logröíéó, ígr.lmm.l a
Fóldoákófó déák Kijza'qék Jsly2ójs á lal fuadc{ Föld.ak]r25l_z2o
hozájálulágáE' m€taay.lr.' szacY xít {6750 Algyó' Banó* Bó]. lrcá 53' kapvl3.lól.:
G'Übár JóÉ.! iuláÉÓnos hozá]áÍulás nEgádáÉ iÍánli kéÍs]ÍÉi éé áz a]ábbi hatáíMlot

Fóld.átkózsóq Poloá.ffiloEíioDtl.mm.l l.!y.lo6zá9 h.lyaönkomá.y.'r'nó|
3óló 2011. évi cl.x.xxlx' löryény 107'5{t!n biío.ftolt lul.jdmGi jogkóréé

lülaidorc.l hozáiárulá.át adja a

sztcY Kff' é.zérc a föld.á* b.h..Í|let 979 hEz al.fi létó €922 Föllúk' Dóe GyóÍgy
úc' 53. !án alaía in!.lhn bnatkoz!.áb.. m!v.ló.!ló b.ruhlá.hoz l pbiékl éplté.a

Az Qényb.t€lt * élél].q$ lélb.nLil téÍ016t éÍ.dét állapolábá váló
Nm, É%k Dél Fóldgázháló2át zr1 mLnt épiftlő

nrelbizági'í . ívlt l.zó' minl nÉlbizot.lel€lós

Fák'váqás Nk kü]ón 8íqedéllyél tö{énh6l'
zós Ónkonún'%li

A luláÉmosi hozáÉÍu|ás á Éöd€ák.Ófórdéák Kjz.'*€* Jeg}zóie álb kiad.í
Fóld.áví257_z2 0m' *1mú kózúlkez.ói hozálÍulá* eijfu 2021' márclu.

'Fód€ákkózségp.lgámíé€_ Fódeák oíö deák kó^égek jegyzóF
. Fö d€ák Kijzös Óíkomán'zat] Hivábl 0gint'zójé

szacY Kn' 6750 A19}6. B9Ílók B J 53

u.í-iá*.



Földéák kó'.ag Pdgáreí.róról
6922 Fódéák szént L' lél 1

efii íol.!e.k@íold€.k hu Tél 6252$92

FÖloEÁK xÖzsÉc
PoLG'ÁRHESTERÉNEK

25l2o2o.(lll'25.} szÁrÚ HATÁRoZÁTÁ

"oMsl 6.z]iö2" b.!Drl.* kód ráho!.tá.i iq6y b.iyúilá.a,
AjaÍl.fu vó *iváláláá$ p'oi.límÉdaen í.bd.tok.llááú.ó

Hajn a Gá bÓr' Fóldeák rbB* PdgármstéÍé á ká1asáÍóíáw& 8mól és a hozá kápcslódó €gyas
töMények mjdBíÉ*'i' 

'óló 
201 1 áV cxxvlll' lórudny 46. s (4) bekudéséb€n íog a]l l€lhablmÉs

álapÉn a MágyarcMig Kománya álb a regályneyzd kihiÍdd&éÍól .z''ó 40/2020 (ll11)
Kominy€ndé €t alap]án €]rendel( veszllyh€ly.élÍe tet]nlellel áz álábbi dónl&t lrobm]

Fddeák kt's':g PdgáreEc.é _ íqy€lómm - üágyatrság Kminya álblá MagyJ FálU PÍogBm
keÍ€iébá "oNosi szka'z' b€szónégó kód{áfu: VFP_AEE/2020 kild í€lh'vásE tinrogalisi iqény
bényúiu'gáló á|'nl.liávó kváláézlásá prcFktmnéden fubdabk allát'sánjl az aábbi háÉÍozlol

1' Fóld.ák kóé€ Pólgad..r€Í. aeyaroEÚg KomáiF át l . Í.ey.. F.lu progEm
r.Érébén 'ofuri .*l&" b..azés. kód.zám| FP_ÁEEl2o2o lllrl f.lhhá.6 lámooálá.i
.qéíyl nyúl! b. 2 ÖnkoÍmányzál lJláidonál képézó Fddeák belie'úlel 1201 hÍ9 á!át íélwt
bmásrelb€n 6922 Fó]doák. Vásálh.]y] u 1zB' 9ám aat léVó oMsj Éndéló Íé9éÍ€ _ l *'

Tám9alási lntoElGs: 100*
Pbi.h röfuÓg: bfuíó 3 0oo ooo'.Ft

lgénFh 
'ámog'lás; 

b.úló 3 0oo ooo.+t

2. Fóld6ák kózúg Polgám.|áÍé á 2020 fráÍc ts 23' mgkü ldöt "Ajánlallél€li íélhivfu' aÉ nlalkáiá.|
.€ _ az FP_AEE2020 _ o'o.l ..2r& b.*na.. _ haúÍjdób€n éÍlGd áÉnlátok áláp]án á PÍoFh
ren€dÉfunl lévákénys& €lvéo'á*Íé 3 .oy.Í F.lu PÍogÉm r.Erab.n "o'o.a .'kól "

Íhelyi J 12rB 9ám 8lat évó oMsi rende]ó (l 9áhú házioM'
közél) Íé62éÍe No:i e9kóz beszedéyjh€z plój.rrmFó2{Íl í.ldalok .ll.ü6áá sníkozóan
a xn*kó PÍoFrl xn{ ( 5'€66 M€dqy*qynáa. AEny Jánog u' 25 ) bla mg n.ttó lc5 35.'_ Fr
. 27* ÁFA .tl bdó 21o ooo F! u2 }dró.ááts€ Í forlnl ó..fu'aÍt

'Fóldéákkó-é9polgáredge
Fóldéák Kózós on kÓÍnúny2áli Hiváta]

' Fijldeák Közijc Önkominy%li Hivala ffi



Fóld€á* kl'.ég Polgámbóról
6922 Föd€ák sz6nt L 

'áÍ 
1

ó.ml lold.ák@k{d6ák hu T€l 6z52am2

FÓLoEÁK xÖzsÉG
PoLGÁR ESTERÉNEK

26/2o20'(lll'25.)sz^ ÚHATÁRoZÁTA

Fóldgát Kó26á!| Önl(ományz.r 2o2o. éú ka'b.sz.zési t€M

Hajnal 6áboÍ' Föld8ák kózsg PolqámésiéE a káiás'óíavédélemÍól és a hozj kap*olódó
€'€s löfoények módositiisáó 9óló 201 1 ' óvi c)(xvlll' tóryény 46 s (4) bokezdésében
loglali folhalalmazás álaplán, a MáoyáÍÓtsáo lománya állala ve*élyhely2el kihidelésáól
9óló 40/2020' (lll'11') Kományr€ndélél álápján ékondáll v*zélyhelrzele lekintellrl d

Fóldoák kóóé9 Polgám6sléré fioyélámmélá kózbé*.6*kól szóló 2015 éVi
cxLlll lóÍény 5's (1) beke2dés o pontjáÍa' és a a2' s (1) és (3) b€k€zdés6ir6 a2
Önkományzt 2o2o. évi kózbészéuési téNéó] .zóló olóló4es'ésl meotiayá[á
és e alábbi halá@toi hoza:

Fóldeák kó^sg Polgárméstéré Fóld6ák Kózsóqi Önkomán}%l 2020 évÍé
kózb6zeEési eljáÍásl nen léfoez.

Ame.nyiben a önkománr2ahál élóÍ€ ném Élhaló közbBzézési Eény méÍül fél,
úqy á kózbeszez*ékÍól szóló 2015 évi cxLlll. tóÚény 42' s (3) b€kezdés *Íinl
á (épvisélóléslJlél á kozb6z.?e< l.N.l mÓdÓs'!á

_ Fóldeák közég Polaármésle€



FöldéÁk ki'Eég Póhám..l€ótól
6922 Fóldéák szént L lér 1

&roi]íÓ d..k@fo déák ho Tél : 62524492

FöLDEÁK XózsÉG
pÓLGÁRr.EsTERÉNEx

2712020'0ll.26'} szÁllÚ llATÁRozATA

Házi o'E ós a 

'ogoMs 
lálókoááó]ánat tldmásÚltÁt l.

Hájnal GáboÍ' Fóldéák kózgig PolgámésléÍo a káraszfóÍávédélémól és á hoz' kápBolodó
egyes lÖryényok módosíliisáról 9óló 201l' ávi c/ixvll' lóNsy 46. s (4) békézdósébén

'oglált 
íelhata]máás alapján, á MáqyaÍoeíq Kományá álialá vé9ólyhelyzel kihiídélé*íól

9ób a0/2020 (lll11') Komáfl'Tondéét alapjá. ékéndéll vé9élyhélyzélré tékinl€nd áz

Földéák kó6ég Polgám€sl.ré DÍ Pónz€s Eu séb€l ház' oNo., váláminlDl. Ládá
Jolán íoooryos láékoáalóját mégtiáÍglalla, aá tldonúsul ve*j'

EróI é.t6iÉsl l€p:
_ Fóldeák kózség Pdaám6sl6e
'Földéák_Óí6ld.ákkózsegek Jegyzój.

Fóld€ák. 2020' máÍcius 26


