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FÓLoÉÁx xózsÉG
PoLGÁR ESTERÉNEx

2372o2o'(xll'16.) gzÁl.Ú ÍÁÍARozÁÍA

Íár!y: Ell'L.Í s/€mély közkoltség€n lo4énó olt6mélósn€i koltsóg6 2021 €vÍó

HAÍÁRozÁÍ

Fóld.ak Kt'Bég Pdgá@í.B a vBzólyh.lyzél k]hi.dólósól6l sróó 41a.2020' (xl'3')
Kom' rsndélél6' válaminl . k.t.'lóíavéd.Lmró| & . hozá r6p.tolódó .oy..
töM.y.k módo.lt&aról .'óló 2ot1' éü c)üvlll' (ófuény 4a'! {4) b.rozdé.ab.I íogl.lt
B'ólyh.ly'9lr. t.rhl.t!.l_ á KépM'éló_Líl]l.t h.ú!kón'b.. .ljáM, li9yél6mmál á
*@i:il3 iqazgáLásBil & d@iáli6 oll'ilísokól3z'ló 1993, óv lll' tV' 8's' bg]allak alapján -
Fóld.ák l. 6p(l ós6n Ólhuny,t szÓmély kózkóltgágán iönénó 6ll6mti6lósáro a R.kvbn 1990
Makó Kí.Ve kótrogállapodásl2021 évB'

1 '/ Fóld6ák kóaég polgim.9téré
2'l FÖldoák_ÓíÖldeák kóBé!]eqyzó]E
3'l Kufun*i_Bálnt Niko éti szoc álb ogy]nléó

Éó6.á*' 2o2o. d6c.nb.r í6.



Fóld.ak tó4é9 Pol!úmdl.rűól
6922 Föld€ák sz6nt L ÉÍ]

é_m l 
'Órdéák@íold8ak 

hU T3l : 62/52.a 092

FÖLoEÁK KözsÉG
PoLGÁRMEsTERÉtlEl(

2382o2o.(xll'l6.) sáMÚ HAÍÁRoz^ÍA

Tár!y: ÍUla]donosi hozájárulás a RANÉ ÁoUA MagyaoEáq Kít' észérc a "c" lípusú
lomátéÍ.m kvil6l6zésá Fóldeákon plÓjekt ke@lgben léryezeí viz' €alomabékótés iÍélvé
c$padékv 

'2 

6lve2elés kÉ p ltés o

A2 ]qénybóvett és 6séllegés 
'elbonlott 

tefulol eBdeli állapotábá vaó
v]sszáá litisáéí az épiíéló méqblzásábó á klv1lel.zó. ninl mé9bl2oi1 á íelelós

NAÍÁRozAÍ

Hajnál GáboÍ Fóld.ák Kóz*g PoiqármosleÉ a katasaoíavédelemó és a hozá kapGolÓdó
egyes lóruények módositásáÍólszóó2011' évicxxr'lll' tóNédy46'5 (4)b€ke2désében Íoglalt
iélhaialma2ás alapján, a MáoyárcBzáa Kományá áhal a vészólyhélyzét kihirdotógjtól s2óló
47al2020' (xl'3') Kományléndélél álápjá. ékéndéli vészélyhélyzálÍ€ lákinlénd áz alábbi

Földéá k kózgig PÓlgá rmésle ré úq y dónl hoqy a Maqya to 6á9 h e ly ón komány2a iá iló l szóló
20] 1 évi clxxxlx' lówóny 3s' s (2) b€kozdésébér 

'oqlalt 
jogkóÉbM sljápá m!tál!y.n.

' RÁNÉ-AoUA MaoyarcBáq xíl. (672a szeg.d, Fel6ólyomá. úr a7') tapvb.lóJ.:
völgy$l zolián téMzó ilMk| v240{ó!!) lulajdonos hozájárulás m.gadása iránli
kéíélmél és az alábbi hat'.o2alot hoza:

lulajdonosi hozájárulás,t .d|a a

RÁNÉ.AQUA M.lyarcÉág Kíl' Í&'óE a 
',c"llpusú 

toríateEm kavitolozé* Földékon
prc]ékl k.Blób.í töítéíó b€fuhá2á.ho2 á Fóldé* bolloÍolot 27 hB' alall lévó _ tivm
köáé.úbr fugnéwzés! - lémé$u.lbaí 6922 Föld.át, G.g.rh ltca |ng.ila.
vonatkozásáb'n mógvál&uló fóldéák 2! hBz 

'l.tt 
lévó tomí.Enhé' t.M'oll .

vlzéll t&t bláGftó DN 9ox7,1 Plíoo v soRl7 bekötó vízE4ték kiépft&ahd ós
caatom.b.kötósh.2 ill.lw csepadók vlz.lwz.tash.z a ca.tot vizl kózm! épnés
!.rvdokurentáció tTeEzám: ÚTl9/2020} el.piáítö.tónó aplta.lmÚnkalt hntórébén
.z álábbi í.hér.lék tr m:

Fohivom á kór€lmézó fgy€lmét. hogy á tula]do.osi hozájáÍuásl aal a

'élhlvássaladofr 
meg hogy az er€de! állapolol héltÍé kéllállilaniés amonnyiben

a munkálálok síán á munkavégzésb,ól fakadóán bámilyen kán okoaák, Ú9y
kóle esek á2t a |eljes tjsszeqben. a 

'elsúlílásl 
kövdó a nápon bélÜl m69iéÍiieni'

_ Fakvágás.sakkülijn é ngédéllyé l iijÍtónh€t'
Az en ged ély ké@lm et a F r]d e áki Kózós ÓnkÓ má nyzáli H iválalnál kéll benyújtan i'



Fóld.ak *ö-ac PolcÉm..l.Íaiól
6922 Fóldeák s&nl L. iéÍ ]

€ @il íÓ déák@íÓ]deák hÚ Té : 6z52Lo92

A lU ájdonos hozá]áfulág á Fóldéák_Óíóbéák Ktjségék J€oy2ól6 áli.l kiádÓii
Fóldeák/813l/!2o2o. .zámú krzúlkéz6lói hoaAjáru]ba lqána - 2n21.
dé@nber 03' ' n.Plálg aMny€..

Ez.n tula|dono.l hozáJárulá3 n.E n.nrBl á láé.lta.h.z !20r.ag.. .!ryÓb
hozaiafula.otó!.í!.daly.k b..'.'a.ánék ka'l.l.'.í.óg. álól'

' Fóldeák kö8ég polqám$lére
. Fod€á[. Óío]d€a\koz.9g€L]69yzó]€

Fold€}k hó2óg onloman}*l HNalál. RAN E.AoLJA MágváloBz.g hft 6728

Fóld.ák, 2o2o. d.c!nb.Í '16.

séged' Fálgónyomág úl 47.



Föld.a* kó4á9 Polgam.l.rától
6922 Föld€ák szsnt L lóÍ 1

8_ro lídd8ak@lold$k hÚ T€l :621524 m2

FÓLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRMESTÉRÉNEx

2392o2o'(xtl'16.) szÁllÚ H^TÁRoZATA

TáÍgy: Tuajdonos hoz'jáfulás a RANÉ'AoUA MagyaoBzáq KÍt' észére a "c'tÍpusú
tomabÍom kiviI6lézóse Fóldeákon pÍojekl ke.elében lery*n be só kózlekedó fe úlelek és
6apádékvl2 glvgzgtós kiópités6

HAÍÁRozAÍ

Ha]nálGábol FÖdeák Közéq Polqámest6Íe á kalasáÍó'áVédele m ól és á hozá káp6olódó
egyes tö é.yék hódosílásáról szóló 201 1 ' óVi cxxvlll' lófrény 46's (4) bek€zdésében Íogla|i
fulhalalmázás álapján, á iJtaayábBáo Kománya á[á á vészélyhélyzél kihidélgséó szóki
473/2020 (xl3 ) KományBndelel a apján olEnd6[ voszélyhelyzelrc lékinteíol az álábbi

FÖldéák község Polqáméslo@ úgy dönt. hogy á MágyaÍoeág h6 yl önkomány2ataió szóló
2011. évicLxxx x' töryény 3a s (2)békézdésébsn Íog ált jogkóR'b€n sljáNa mqtálly.he
a MNÉ.AqUA Magyárc6'á9 kí. (6723 s'.g.d, F.lsónyÓÚú. út 47') kápvls.ló].|
vóllye.i zonáí t€rezó MK: vz{6{51'l) luájdonci hozájárulís mégádásá kánli
kéÍelmét és a2 álábbi hátáÍo2alot hoza:

rÚbidono.l ho2áiárul&át ád]á á

RAÉ_AQUA MagryáÍoÉ2ág ffi' É.2éÉ á .'c'' t|p!3ú lo'n.l.Em tlvlt l.2ó$ Fóldoáton
proiéki kaBléb€n tönéíó béruházlsh@. Faldaal béltédllét 2' hÉ álátt lóvó - ll*í
*óáortll.t moqn.wz.3o - tón&zotbon 6922 Földoák' G.gÉrlí ulc. lígáíán
voní*ozásában neoElósÚló Földeak 21 he .laí lóvó tomal.Emhez bruez.tt a
lngílant .l|átó tefu'.li belsó kózl.k.dó í.lülét6t és c$padé*vit ólEz.tésh€z á
ca.tolt kivit li t rvdoloménláció Créfuszám: ÚÍ'l9/2o2o) .láp]án r6danó épi&i
munlák lékinláébén a mo3aii t íalmat jóváh.gyom é5 ! lívn bzé.| mÚntához
hoaajárulok a .lábbl íétélelek rellett:

'Az igé|ybovétt és €soll.c€s Íélbontoi1 ieÍÜbt eÉdet] á]lapot'ba laló
visszálilásáéd áz épifi6ló mégbizsából. kivil.l€zó, minl m.gbizot á fuéós

_Felhivom a kéÍolmezó iayé]mét' hogy a lulaldonosi hozá]árulásl azal a
íelhivássá]adom meg, hogy az €.edeIi állapolot he]yE k6l]állilaniésaménn'lb.n
a munkálalok $rán a munkavéozésból íákadóán bám]]ysn kárl okoaak. úgy
köt€lrs€k azI á télj€s ósszegben, á íol*ól[ásl kóVeló 8 napon b€lúl méqlóril6ni

_ Fakiváqés c$k kÚlon 6nq.déllv6 ónónhét'
Áz onggdóly kéB lm€t a Éöldeá ki KÓ2ós Ön kom á nyzali H ivala lná l ké ll bé ní]jlan i



Föld.al kö2!a9 Polqam..r.ratól
6922 Föd€áksz€ L lé. 1

. m] foldo.t@íÓld*k'hu T.l :62J524092

_A lUEdonog hozzáláruás a 'ö'd.árólóld6ál Kö'9é96i Jégr2ó,é álBlkEdon
FrB.ÁUsí315/202ó' 52lnJ iÓfullozslói _Ózááalásá léjáfu 2021'
d.cénb.Í 03' . naPjálc aMny..'

_ Ezénlul.ldoÍo.lhozáláfu lá3n.n m.ntéfi . l!lo.na.E' u0r..9...gyab
hoz{aruiálok a. .íledary.r b.MBltan.k tÖl.l.zotcag. elól'

- Fó dsák közgj! poloámosieÍé
Fóbéák _ Ó'óld€ák kó6égék ]69r.ó]€
Fóld6ák KózóB Önkományzát HivalaLú9y ité2ój6
MNÉ_AQUA Ma9yarcEág Kfi' 6723 széqod. F€lsónyom& úl47

Fóld.ar, 2020' d...mb.r 16'



Fóld.ak ló'ag lol mdl.rűd
3922 Föld€ák sz.nl L' táÍ 1

é_m l fÓ]d.ák@írldéak hu T€l': 62/52+092

FÖLoEÁKKÖzgÉG
PoLGÁRMEsTERÉNEx

24l'2o2o.(xll.16.) sái'Ú H^Í^Roz^ÍA

Íáay| FóldBák] Kózós Önkományzali Hivalal fénymá3olás-tochnikai 16ladálálnák
€llát!ásála sz6r2ód&kólós

HATÁRozÁT

Hajna Gábor Faildéák kóaég PolgámésiáÍ. á káblaóísvédél€mról él á hozá ksp@]ódó
égy€slóBónyékmódogiÉgánj 9zóó2011. év cxxvl|l' lóryény46.5 (4) békézdégáb€n íogla[
íélhátalmazás álapián. a MaqyarcEzág Kománya általa ve szélyhelyet kih ird6lé.éról 3zóló
a73l202o. (Xl'3.) Kományéndélei álapján él€ndelt v6zéyhélyéire lokinléttél a2 á]ább]

Hozá]áfulÓk áhhoz, hogy á Fóldéák Kó2& Ónkományati Hiválál lénFá3olásitéchnikái
í€bdara nek é lál&áé Ádór Jonó .'v' /a922 Földoák' olg.rlí !' t 7'l v,ll.lko'óv.l tö..a'í
.azód.d h.Lozott ldón - 2021 ' |.n!a. 1. n p|úl'ól - 2023' drc.mb.r 31 ' n.pjálq .

^ 

polgám..l.r í.lh.i.lm.z. á ].gyzót . .z.zóda. m.gta'l:íÉ, .|álrá.án'

' Fóldeák kó5é! pobám6ioÉ
Fóld6áki Kóz& Önkomány2áli Hiv5lál j6oYzói6

_ KÓH pé n zugyi cso poÍlá Fóldéák
ÁdókJ6.ó6'v' lrcdágép mús2.ó.z,6922 Fóldgák, Gágáíin u' 17

Föld.ak. 2020' d.c.nb.Í ló'
\I

Eájn.lGábol
polgáméstol



Föld.ak köztó9 Pol9am..r.ú6l
6922 Födéóksz€nlL lór1.

é.m l lold.á k@lold.ák hu T€l'] 62/524'092

FÖLDEÁK lÓzsÉG
PolG^RllESTERÉl{EK

2aí2o20'(xlt'16') sáMÜ HAlÁRozATA

Tárgy| Fóld6ák Községi Önkorhányzal ÍónymásÓlás'tochnikái ía ádatainák sl]á!ására

H^ÍÁRozAÍ

Bajna] GáboÍ Fóld6ák kóéég Polgámé!!9rc a kálasmóíavédél€mról & a hozá káps ódó

.gyéslöfoényékmódositágáószóó201].évcyjlvll'löNény46's(4)bek.zdégábén'og]alt
lólhaiálmáls á apján' a Magyáore2ág KoÍmány€ áltál a v6szét'h. y2ét kbird6léséról sóló
47sl2o2o' (xl.3') Kományréndéét s]apján €lBndo[ vészélyhe'z.lr€ l.krL(€laz.lábbl

A Föd.ák Kózgég] lnkományÉl lényú ásol$i.l.ch n ikai 
'6lá 

da l! inak éllá|ásá€ 
^dók 

J.íó
.'v' /6922 Földéák' G!g.'ln u. 1''l vall.lloív.l tö'3ón .z.Eóda.l híáÍdoil IdóG _

2021' i.í!áÍ 1' nep|álól-2023' .Lc.mb.r 3l. í.pjá|g . xfuar.L

A tÖNényi16 háiahazás alápján kBlÜj . sz6Eódó. m.gkótésr6.

' Föd€ák lozság polgám9sl6Ío
Fö d€álr KózÓ. onkományzh H'válel l.oyzójé_ KÖH pónzügyi c$podjá' Fóld6ák

' ÁdókJónóe'V kodágép mi]9z.ész' 6922 FÓldBák' Gagadn u' 17.

Fö|d.ak' 2020' d.c.mb.r la'



fóld.ák kö-a! 
'obám..t 

Ía(ól

€_mil ío déák@íÓ déák.hu Té ] 62524{92

FÖLDEÁK KózgéG
PolGÁRllEsÍERÉIEK

242o2l'.(xll.la') sáMÚ H^ÍÁRoz^TA

Íaay| A Föld6áki Kö5égi Önkormányzat és intézményei Éndszo.gazda foladatBinák
éllátisálá sz6rzódá.kólós

HATÁRozÁT

Bájna Gábor Föld€ák kó-ég Pdqám$i9ré a kalaszlróíaved.lem.ól & a hozá kap€obdó
egyés iöfoéÓyék módosil'.áó] 9zó ó 20 ] 1 ' év] cxxvlll' loNény 46's (4) bekezdég'bén |€lalt

'élhálálmázá3 
álapián. a Má9yarc6zá9 Kományá áliál a v.szélyh6ly2.t klhird6tósáról s2óló

a7sl202o (xl'3 ) XományBnd€lsl alapján €k nd€n v.gzélyhélyzélrs iékinbnd az áábbj

A Fóidéák Közsaqi ÖnkÓhányzál és iniánény6ib6n 6llátandó átalános l6ndsz.qadá
í6ladalokÉ xátu|.zÓnán.'v' válláltozóv.l *i'l !€zódé't hía@ton ldóB _ 2021'
,.íuáír' n.pj&ól- 2023' d&emb.r 31' n.pial9. Hlnt l'

Á lóNényifolhalalmazás alapÉn k6Íül a szoEódés m.gkötÉgÍ€'

Földéák kó6.! po|9ám6teB
FóldéákL Kó2& onkomán'%ti Hiv.ia] jégy2ójs

_ KÖH péna]gyi eponla. FÖldeák
Kakujá zohán' Mákó' U]ul* 26'

Föld.ák, 2o2o' d.@mbeÍ'6,



róld.ák lóÉé9 Poleám..l.nhól
6922 Fóldgák szént L' téÍ 1

em l ío déok@lold.ak hu Tél': 62524092

FÖIDEAK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEk

2aar2o2o'(xll'21.) sáMÚ HATÁRoZAÍA

Tárgy: Foldeák Órkénl€s Tűzoltó Egy.sül€lé részéÍ6 a Renault gyánmányú lúzo[ó
qógámúíé.skéndó inq'€n6s használalbá adásá, váláminl Üz6mb6iaíóijoq álruháása

HÁTÁRozAT

Földeák xöÉégi Önlomány'.l Kópüseló-testülét híá5kórÉb€n €ljáró H.jn.l Gábo.
polgámsl.r a kataszirófavédélémíó & á hozá káp€olódó egyes tóNények
módosilásá'ó's2olo2011'év cxxvlll lÓfoénY46's 

'4) 
belozde>óbon loglJ'lJog<aÍónb€n

éliáfoá '9tÁ.Ítre' Foldeák hó/\ég Ö-koTá-Ízal Xépv's6_bslu€lénék á'
Önkomán'zal vaqyonáÍól ós á Vágyongazdálkod& s&bélyaiól szóló 1112012 \lv '26 )
önkományei rcnd6lelében íoglal(akra a Rsau qyáÍhányú túzohó géplámÚíscské.dó
ngy€ngs hásznááibá adáúló Fódeák Önkéntos TÜzonó Egy€sül.l€ részéré az alábbi

1. Fóld6ák Kó^ág ÖnkÓmány2ál luájdrát képezó Renallt gyá.lÍányú. MDP3_
RPMFoL tipusú lÚzoltó oép]ámiÍeskénd6l tíÓroalmi Í€ndgám] RlW 09€,
moloBám] 0Tl8496] 94K4PL' a vá5áfr: VF640a65KB00141 1, gyárlási éV€: 2019',
elsó nylvánláíásba vétel dóponlja 2019'10'011 á híárez.l m.lló*lqlél *óp.zó
ingy.né6 h.sznál.tba ad&i 3zeaódÓsbén fogl.ft funórebk*el . hhokbaad&lól
3'nhott határcz.ll.n idóE Földéák Ön*éntés ToenÓ Egryélolét h!.ználalába

Fóldoák köBégI Ónkomáíy!ái . tÚlaidonát kép.2ó RéíáÚn oyaftíúnyú'
MoP3_RPMFoLllPusÚtlizotó gép|ámÚlecslendó ÚoQalmi Bndsám: RUW 093'
moioBzm: DTl8496] 94K4PL alvázsámi VF6,lo365KBo01,Í1 1, gyá'ési éVé: 2019''
e]só nyilvánianásba vél6l idóponqa 2019.]0'0].] uz.mbol'rtól jogál . Fóldéák
öítéítés To4hó Egy.s0l€lér€ ruháa át'

FÖ d6ák kÖ2sáo Polgámési6l6_ Fólcéák_Óíóldéák kózs€ék Kóiégyzójé_ Fö d6áki Kózós Ónkomán}zál Hivalál pénzÜoyl csopoÍlvééló
Födéák Önkéniés Tú2Ólió Egyésul6l

Földóát' 2020' d...mb.. 21'



fó|d.ák kóz!é9 polqám..!..óló|
6922 Fóldeáksz€nl L lél1'

*fui Joldéák@lo déak.hu Íé ] 6252,rc92

FöLDEÁK K('sÉG
PoloÁRMEslERÉNEK

2a5/2o2o'(xll'2l') sz^MÚ HATÁRoZÁTA

Tárgy: Foldéák sént Lá*ló léÍ 7 s2 abniónkománrai ngállánÍá bóíló ki]€ ölés€ - E.d€i

HAÍÁRozAT

Fóldéák Kózség Önkományat Képvsolíl6stÚlé!9 haraskoÍébon eLjáló Hajnál GáboÍ
polgám.sl6r Magyáorszáo hélyi ónkománrzalainjl szóó 2011' évi cl'ülx lv' 107' s
ában biáositonjoqki'ébón éljáNa'a kat8zttóf.védel.m'ól &. ho4á k p€olódó.9y€5
rÖNény.k fródoslt&áól szóló 2ol1 ' évi cl]xxl. töÍvéíy /t6'5. (/r} b.r.eb.áh.n íoq|alt
í.lhatalrolás alapián' a ónkoményat fulájdonában lévó láká$k és nem lákás céljáÍa
9olgáló ho]yiségék báÍléléÍól és élid.g.nitéslkÍól s:óló 1al20l9'(xl'28') 3zámú
Éíd.Llób.í fogl.lt.kÉ fi!ry.l.mn.l, á Fóldoák szont László IéÍ 17' szám áláfii
inqállánbán lévó zóldsógB üllér bérlótóB voEúozóán é3 
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Erdéa Gábor'.gyóni váltállolóEl (6900 Makó' Esze Tam4 u. 2.. adógim:45559015_
226, ny lvánlállis 9'm] 06350360) bédéri 5z.dód&t kaÍ .. ónkomanFat lulájdoí&
kópe2ó' Föld.át, szÓnr u'lótór17. *án .bti lng.tlenban' a Piac (érü]o(én |avó25'17
íf t nllglÚ _ zóldséq boh' óhözó. száBzáÚ Etíil íö]d.3áÍú 
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_ ljzbrh.yi6éE'

valámlíl á kózóa hls.íálllú a.a1 fr' l.r0lé10 - kózekedó. wc. hulladéktiroló
heM3óo.k has2náletáE 2021' januáÍ 1' napjíó| híáÍoEtlan |dóla.t'mn 20 0o0'_ Ft
ae hú.44r íoílnvhón.p bérl.ti dÍj ó5.zégÉrl.

A híát@tról én.6Íté3t láp:
l / Foldéá[ kö^éó Póldámés|álé
2 / Foldéálóíob;ár ű^e léq'zol€
3./ EÍdei Gábor' 6900 Mákó' Esze T. u 2
4. / Föld6á k Kijzrs Ö n kom án tzáli H]vata , pénzüovi Íó€ lijadó

Fóld.ák. 2020' decenbér 21'
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