
Fóld€á* kó*é! Poloáft .léélól
6922 Föd€ák s2€nl L' l& 1.

smi JÓld*k@iÓl(l€ák hu Tél': 627524'092

FÖLoEÁK KÖ2sÉG
PoLGÁRllEsT€RÉNEl(

228/2o20'(xl.25.) szlrr'Ú HAT/rRozÁTÁ

TárEy: Ho y adó €nd6l6t k fg Ülvizsgábta

H^TÁRÓzÁT

najnalGábol Fóld6ák kó2ség Polgáméslrle a kálasaróíavédé lémól ós a hozi kápc$lódó
égy6 !óruényék módositá.áól szó'5 2011. évi cyJYvlll. töNény 46. s (4) bgkszdéséóén
lc€]áll Íélhátáházás alápján' á l''agyabBág Kományá állala vé*él''lté]yzel kih dete$Íól
3óló 478]2o20(xl3) Kománylendélet aláp]án álBndé]r v69élyhély2élÍé lék nlétél az

fóldeák kózs€ Polgáméslere úgy dónl hogy2021 óv € á hélyi ipa Íúzés i ádó Íé ndélél€l n€m
mljd6ila' aí vá[oziIanul hagyja, váláminl új adónen bevezelésé| nem leNézi

' Földeák Kózséoi Önkományzal Polgámeslele'
_ Fö]d.ák_Ó1ijldéák kózglq.k J.gyzójs,
_ FóldéákiKózös lnkomán}zál Hiválá BájBzná Búzá olgá 6€lóadó

Fóldéák. 2020 nrvémbér 25.



Fóld.at kózúg Polqám.r.ólól
6922 Föd€ák sz€nl L' tár 1

..fui ÍÓld.ák@'old€ák hu Tél 6a/524'm2

FÖloEÁl( KÖZBÉG
PoLGÁiIÉBÍ€iÉll|EK

22el2o2o'(xl'25') 3zÁríÚ fiATÁRoz^TÁ

Tárgy: Az önkomántzal fula]donában lévó lakáek bénoÜ dija

HAÍÁRozÁÍ

H.ltr.| Gábor Fóldoák kóéég Polgám6sl6ré á kalasátó'avédEIgmÍól és a hozá kapcsolódó
69yás ió óny.k m&osliásáól dzó]ó 20]1' ávicxxv]ll' töryóny 1l9' s.á álápján biáoBilofi
jogkólómbén, fqy6]ámmol a Magyarcísúg h.ly] ónkományzalain' 62óló 2o11 . év] ctx)ülx'
i!' lo7' s_ála' a2 Önkomány2ál lrlajdÓnát képézó áká$k bénd dijánák íolÜvizlqátála
láByábán az álábbi dÖnlé6l hoem:

Á Polgáméstél Frboák KÖ4é9 Önkományzát lulajdonál kéPzó laká9k t'Ad.li dijál2021 '
evbgn váho2állánJl5á9yjá á bénéÚdl o9szood r6tr én6ll

' Fóld9ák közgég pobámo.l€B
_ FÓld6ák_Ólold6ák kózség6k jé9y2ój.

Fóldéák 2020 nÓV6mb6Í25

>L-,,'



f óld.ák kóEéq Polgám..r.Élól
6922 Fódeák szenl L lér 1

+fui Joldgák@'old€ák hu Íel 62524092

FÖLoEÁK xÖzsÉG
PoLGÁRIESTERÉ Ex

23o/202o'(xl.25') szAllÚ HATÁRoZAT^

Tárgy: Az i'nkományat tu]ajdonábán évő nom lakás éÍára 9olgáló helyiségék bédéli día

xATÁRozÁT

Hajn.l Gábor Fóldéák Közséq polgám6tele á kálászÍó'ávláds 6mÍól és a hozá kapsolódó
6ot€s tijfrény.k modosilásárólszóló 2011' óvicxxvlll' lÖryó.y ] 19. 5-á á ápján b'losÍlott
jogkörómb€n, i]gyéléfimela MagyáoBág h.'i önkomántzalaiol .bló 2011' év]cLxy'xlx'
fu. 1o7 s'ára' áz Önkományzal lulájdonát képozó ném lakis céljáÉ *ol9áló h6lység€k
béÍl6li díának 

'olülviégáláta 
láÍgyábán z á]ábbi dönlésl hozom:

Á PolqámésloÍ Földeák Kó6ég] Önkomán'at fulá]doná! képezó rem lakás cé )áE Úlqáló
helyiségek bén6 díját2021 évbén Váltoaüánul háqia' a béneli díj óssz.gél n6m €fréli'

_ Fóldeák kózsé! polqámesle€
_ Fóldéák-llöldéák kó^€gek ]eqyzóje

Fóldéák 2020 novémbér 25'



fóld.ák köÉ€ Polgám..t Íalól
6922 Föld6ák szonl L. lé. 1

€ mil fo d€ak@íodeák hu Té : 62524{92

FÓLDEÁX KózsÉG
PoLGÁn EsTERÉxEx

231/2o20.{xl'25') szÁ Ú }lATARozAÍ^

Táígy: Belsó él 6nóÉés tery€zése, 2021 évi belsó ollénóÉési toN

rlATAROZ^T

Hájnal GáboÍ Fóldéák kóéég PÓlgáméslérc á kala*}óÍavédeLemÍól és a hozá káp6Ólódó
egy6s löNény6k mljdosíÉsáíól szóló 2011 óvicrc(/lll löNény 119. sa alap]án bElosjbn
]ogkóÍéb€n a önkományzál és kőrgéovélési sBé' Váláminl á kÚl9ö 9zeruék l6eézétl
ollenózéséÍé összéállibn 2021 évi ollenóEési loNel a hatáo2al nelleklélében 

'oqla[ak

HáláÍidó] áz éljénózési leNbén fogláhák véÍinl á képvis6ló_1éslúlét a haÉmzl
v.jgréhajti*id én€sitésl n€m kéÍ

Eról ériésitésl káo:
_ Fóldéák kÖz*o PolgámesteÍe
_ Földsál_Ófóldé.l kozqio6k Jéq!2oI6

Foldoák KÖH. P€nzüey csporl
_ Mákói Poloámé.bn Hiválá] B9lsó e]lénózé3

Fóldéák 2020 mvénbér25
['],



Fóld.ák lóxég Poloám..l..ólól
6922 Fóldéák sz.nt L. téÍ ]

e re l ío deak@ídldóak hu T6 : 6252! 092

FÖLDEÁX KÖzsÉG
PoLGÁnrrEsTERÉNEx

233/2020'(xl.25.) szÁ Ú HATÁRoZATA

Há]n2l Gábor Fdld6ák köz*!g Po gám€sté€ á kalasáóí.Véde]émÍó ésa hozá kapGolódó
€gyés lőNények módositiásáó szóló 2011 d cxxvlLl. töruény 46' s (4) bekezdésébén
loglalt fe hata mazá6 á]áp]án. a Magyarotsáq Kománya álá a v€9élyhélyzsl kihi.d6légi.ól
3zó|5 4781202a. (Xl3') Kományr€nd.lél áápján élrcnd6l1 ve*él'{ely2elÍe tgkintoitol az

Fójdéák kózség PolgámsstéB úgydónt' hogyá MáqyároÍsz'9 hélyiÖnkományzalaftjlszóó
2011. éVicl/üxlx' lőNény 3a' s (2)békézdéséba íoglalljoqkóÉbén e|jáfoa neíáÍgyah.'
á KALoR_TERV Kfr. (1125 BÚdepest, Galgóc2y u'3'/á.) képvisélój.: schmÉdl János
Ból.) lu ájdonosi hozájáru]ás meqadása iránli kérelmét és á2 a]ábbi határoatot hofu:

luláidonosi hozáiáfulásál ád]á á

KÁloR-TERv Xí' ra32aÉ á Föld.ák b.lt.rijl.t 99 hBz. alatt lévó 6922 Fóldéák' sonogyl
Bóle uic. 25. szam .bía ingatlan voníto'&ábán negváló6uló b.ruhá2á6hoz á p@Fkl
épíésl munlál tetinteléb.í .z .lábbi lehél.l.t Delbt|

_ A/ Qon'oér'éh és e9eÚeges blborlon Idu+_ eredeÜ áldooldod valo svJá' usáén a1
NKM E5ar Dá Fd.gá/hálo/áll /í Finl ép l.ló mégbl7á$ból . klvlleldó' n'nl

Tárgy: Íu|ajdon6 hozájárulás a
qáaézélék étésiléséhez

_ FÓldeák kÖ-ég @]gámeslere
_ Fóldéák_Óíóldeák kóa{'gek jeqyzó]e
'Fóld6ák Kózós Önkomány2áli H váia l iigyinlézój€
_ KALoR'TERV Kn' 1125 Bldapest, GagóPy Ú 37/á'

Fóldsák' 2020. novémbd 25'

KALoR_TÉRV Kfr rásu Íé kózé pn yomá s ú íóld 9áz eá9a2ó

' Fakivágás csák kulön éngédé lyd ónénhél
Áz éngédóly ké@lmel a FóldoákiKózós Önkomán}zaliH vata lnal kell bsnyúÍa n i

_ A lulaidonosi hoeájáNás a Fóldeák Öióld€ák Kó-égek Jegr2ó]e állál kiadon
Fóld.átio29.2/2020' sám! közúk6zék'i hozájáruása éjáná - 2021' nowmb.r 25. _

"#í".



FoloElx xÖzsÉG
PoLGÁiÍESTERÉNEK

2'r2020'(xl'25.) szÁxÜ HATÁRoZ^TA

Tárgy: V lamosenéÍgiá áftilá^lalak 2021' óvre áz Ónkomány%t és inlézményéi

HATÁRoZAT

Fóldeá* Közséql Önkomány2í xépvl..ló{o6iÜl.ta mégLiÍgyá]rá Fóldéák Kó-égi
o.komá.val es 

'nlézn€nvd 'loldoékl ho-l' lóoéá{ lrs7| to|d6ák' Gvén6lmo$ry
otodd ) vl ldTo*nérqiá %bádpiácrn 'onenó megvé9Ílá9ál á vorallozö áE-á{dlo4ol s/oo
élöt€')égáésl és a2 alá bbi háts rczalol hozá:

1 A (.pv3.ló{o.tül.t Fóld.á* KóEagi Önl@mány:ll & lBtdnónyd irÓk'eall
hoH .old.ák' EEszl' Fóldeá.' G/emelmooly ovoda) le.É . villano$n..lL
Mbadphcon tórténó rcgvásárlá9ár. 2o2'l' i.nuar l' n.pjától . 2o2l' t|.cMbér 3í'
n.pjáig _ h'tár@on üól.í.mÉ - e kapoii áÉjánhtok alapján a legalasnyabb aján áti áEl
Jdo d|dnLnévó E2 Hung'ry Enér9laléE3*od.hl B szolgat.tó zn-wl köl sz.zód&l
20'670' Fl *wh+AFA óÉsz.gb€n. .ftníyib.n . i.lonLgi .zolgaltáló e E.o
En€ai.keE*edélmi l<n. nom ól a sze'ód& sÍltd 

'utoLó 
.jánr a,téll iogávál''' €gy

ha a utol6ó aláíld. n.gE.bb ó55.égÚ' mint. léq.lacaonyabb .iánla|i &szég'

Föld.ák kóz.ag Polgám.l.rétól
6922 Fódéáksz€nlL'l3r1

e_mi Joldéák@íold€ák hu Tél 6252'l_092

2' A Képúsóló.tó.tül.t amonny|tFn a ]él6nlogi *olgáliaíó -' .' E'oN
EnealakéBkéd.lml Kít' él .z ,'utÓlsó .láíbrtétéli jogav.l'' & .z ái(llá rn gqánbrt
vilLmo!.né'9ia á. megogye:ik. légál.caony.bb 

'lánlafiovó 
.jáílíáEl ázaz 20'670.l lwh 'AFA ó>5/és _ vágv díol á|dcsonváob 4 E.oN Enérgi.k.Bslcdelmi xt' _El köt

*uódó.l Fó]dgák Kó^áai Önkomán}zal ós hlázmánv. Fóldááki KoH, Fó]dsáki EEszl,
Fóldeáki Gyemokmo$ly óvoda) ré9éÍ€ vllamoss|€qia %badpa@n irnénó

A képvisé ó_léslÜbi Í.lhál'lmaza á polqámésloÍt . szúkségés intéz*édés€k mogtétoléB és
a sz6 zódés megkölésé B 

' 
alá lrásá Ía '

' Fold6ák kó-eg poLgámeste€
Föld6ák_ Óíöhéák közg'qék jégyzójé

- E'oN E nerg iake rsskédeh i K't'_ KÖH pénzooyicsopon

.\
':/t l-:

Fóhéák 2020 mvémbéí2s


