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Tárgy: Társadalmi szervezetek beszámolóia

HATÁRozAT

HajnalGábor Foldeák közsé g Polgármestere a katasztrófavé delemrőlé s ahozzá kapcsolódó
egyes törvé nyek módosí tásáról szóló 2011. é vi CXXVlll. törvé ny 46.s (4) bekezdé sé ben
foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszé lylrelyzet kihirdeté sé ről
szóló 47812020. (Xl.3.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszé lyhelyzetre tekí ntettel -
figyelemmel az önkormányzat ké pviselő-testÜlete Szervezeti é s Működé si Szabályzatáról
szóló 8l2o19.(Xl.29.) önkormányzati rendelet alapján, a Ké pviselő_testület hatáskÓré ben
eljárva a tárcadalmi szervezetek 2020' é vről szóló beszámolóiról, valamint a 2021. é vre
benyú jtott támogatás igé nybenyú jtásá ról szóló ké relmeiről az a lábbi dönté st hozom :

Hajnal Gábor polgármester a társadalmi szervezetek 2o2o. é vi támogatás felhasználásáról
szóló beszámolóit továbbtárgyalásra tűzöm ki.

A2o21. é vi támogatási összegekről - a 2021. é vre benyú jtott ké relmiiket Í igyelembe vé ve - a
Ké pviselő-testület hatásköré ben eljárva az önkormányzat 2021. é vi költsé gveté si
rendeleté nek elfogadásakor dönt.

Erröl é rtesí té st kap:

_ Földeák közsé g polgármestere
- Földeár_Ótouear Közsé gekjegyzője
- Társadalmi szervezetek vezetői
- Földeáki Kozös Önkormányzati Hivatal, pé nziigyi csoport

Földeák' 2021. ianuár 27 .

polgármester
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6922 Földeák Szent L. té r 't.
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Tárgy: Köza lapí tványok mii ködé sé ről beszámolók

HATÁRozAT

Földeák Közsé g Polgármestere a veszé lyhetyzet kihirdeté sé ről szóló 478l2o2o. (Xl.3.)
Korm. rendelete, valamint a katasárófavé delemröl é s a hozzá kapcsolódó egyes
törvé nyek módosÍ tásáról szóló 2a11. é viCXXVllt. törvé ny 46. s (4) bekezdé sé ben fogtalt
veszé lyhelyzetre tekintettel _ a Ké pviselö-testület hatásköré ben eljárva, a Földeák
Közsé gé rt Közalapí tvány 2020. é vi munkájáról szóló besámolóját továbbtárgyalásra
tiizöm ki.

Erről é rtesí té st kap:
1./ Földeák közsé g polgármestere
2./ Földeák-oföldeák közsé gek jegyzője
3'/ Földeák Közsé gé rt KözalapÍ tvány

Földeák' 2021. ianuár 27.
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Tárgy: Köza |apí tványok mÍ i ködé sé ről beszámoIók

HATÁRozAT

F.öldeák Közsé g Polgármestere a veszé lyhelyzet kihirdeté sé ről szóló 478t2o2o. (Xl.3')
Korm. rendelete, valamint a katasárófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó egyes
törvé nyek módosí tásáról szóló 2011. é viCXXVll!. törvé ny 46. s (4) bekezdé sé ben fogüalt
veszé lyhelyzetre tekintettel - a Ké pviseló_testület hatásköré ben eljárva, a Földé áki
lskolásoké rt KözalapÍ tvány 2020. é vi munkájáról szóló beszámolóját továbbtárgyalásra
tiizöm ki.

Erről é rtesÍ té st kap:
1'l Földeák kózsé g polgármestere
2./ Földeák-ofoldeák közsé gek jegyzője
3./ Földeák Közsé gé rt KözalapÍ tvány

Földeák' 2021. ianuár 27.
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T árgy : Köza la p í tvá nyo k m í i ködé sé  ró l beszámoló k

HATÁRozAT

Földeák Közsé g Polgármestere a veszé lyhelyzet kihirdeté sé ről szóló 478t202o. (Xl.3.)
Korm. rendelete, valamint a katasárófavé delemról é s a hozzá kapcsolódó egyeá
törvé nyek módosÍ tásárÓl szóló 2011. é viC)fiVlll. törvé ny 46. $ (4) bekezdé sé oen foglatt
veszé lyhelyzetre tekintettel - a Ké pviselő-test{llet hatásköré ben eliárva, a Földóáki
ovodásoké rt Közalapí tvány za2a.é vi munkájáról szóló besámolójáttovábbtárgyalásra
tiizöm ki.

Erról é rtesí té st kap:
1./ Foldeák közsé g polgármestere
2. l F öldeák_oföldeák közsé gek jegyzője
3.l F öldeák Közsé gé rt Közalap í tvány

Földeák' 2021. ianuár 27 .

nal Gábor
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T árgyl Temeté si költsé g felülvizsgá lata

HATÁRozAT

Földeák Közsé g Polgármestere a veszé lyhelyzet kihirdeté sé ről szőlő 478t2o2o. (Xl.3.)
Korm. rendelete, valamint a katasárófavé delemról é s a hozzá kapcsolódó egyes
törvé nyek módosí tásáról szóló 2011. é vl C)fiVllI. törvé ny 46. s (4} bekezdé sé ben foglalt
veszólyhelyzetre tekintettel - a Ké pviselő-test{Ilet hatásköré ben eliárva figyelemmel a
szociális igazgatásról é s szociális ellátásokról szóló 1993. é vi lll. tV 45.s' (4) bekezdé sé ben,
valamint Földeák Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek a szoóiális ellátásí  formák
szabályozásáről szóló 4l2015.(ll.27.) önkormányzati rendelet 9.$' (6) bekezdé sé ben
foglaltakra -
A helyben szokásos legolcsóbb tgmeté s költsé gé t 2021, é vre felülvizsgálata é s az
e|hunyt szemé ly eltemetteté sé nek költsé geihezvalóhozzá|árulás - rendkÍ vüllteleptllé si
támogatás mé rté ké t változatlan összegben hagyja.

Enől é rtesí té st kap;
1'l Foldeák közsé g polgármestere
2, t F öldeák_Ótoruear közsé g jegyzője
3.i Kurunczi-Bálint Nikolett szociális ügyinté ző

Földeák' 2021, január 27.
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Földeák közsé g Polgármerteré től
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mail :foldeak@foldeak.hu Tel. : 621524-CI92

rÖloeÁr KÖzsÉ G
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45 t 2021 .(l.27 :) sáMÚ HATÁRoZATA

Tárgyz Erdei Gábor ev. Földeák, Szent Lászlő té r 17, bé rleti ilgye

HATÁRozAT

HajnalGábor Foldeák közsé g Polgármestere a katasárófavé delemről é s ahozzá kapcsolódó
egyes törvé nyek módosí tásáról szóló 2011. é vi CXX/lll. törvé ny 46' s p) bekezdé sé ben
foglalt felhatalmazás alapján, a MagyaroÉ zág Kormánya általa veszé lyhelyzet kihirdeté sé ről
szőlő 47812020. (Xl'3.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszé lyhelyzetre tekí nteffel a
ké pviselő-testulet hatáskoré ben eljárva, figyelemmel az Önkormányzat tulajdonában levő
lakások é s nem lakás cé ljára szolgáló helyisé gek bé rleté ről é s elidegení té sukről szoló
1412019.(xl.28.) önkormányzati rendeletre é s a 245l202a.(xll.2í .} számú  polgármesteri
határozatra, Erdei Gábor e.v' ké relme tárgyában azalábbi dönté st hozom;

Hajnal Gábor polgármester Erdei Gábor e.v' (6900 Makó, Esze Tamás u. 2.) által bé relt _ az
önkormányzat tulajdonát ké pező Földeák, Szent László té r 17, sám alatti ingatlanban levő
üzlethelyisé g bé rleti dí jának megfizeté sé t

2a21. február {. nap|ától 2022.JÚlius 31. nap|álg elengedem.

A bé rleti dÍ i összege2022. augusztus hónapban 14,220,-Ft

2022. azeptember 1. nap|átóIa tefies összeg - 20.000,- Ft.

A 202a. december 21. nap1án kelt bé rleti szauődé s 5' pon$ának módosÍ tása - 1 . szám(l
módosÍ tás - jelen határozatban foglaltak szerint vé grehajtható'

A határozatról é rteslté st kap:
1./ Földeák közsé g polgármestere
2. l F oldeák-oföldeák közsé gek jegyzője
3./ ErdeiGábor, 6900 Makó, Esze Tamás u. 2.
4.l Fi5ldeáki KÖH, pé nzügyi csoport

Földeák' 2021.ianuár27. 
i
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Földeák közsé g Polgármesteré től
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mail :foldeak@foldeak. h u Tel. : 621 524-A92

FÖLDEÁK KÖzsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

46Í  2021 .(,.27.) szÁM Ú HATÁRoZATA

Tárgy: ,,TelepÜlé si környezetvé delmi infrastruktÚra - fejlesáé sek" kódszáma: ToP-2.1.3-16
felhí vásra támogatási igé ny benyú jtása, Ajánlattevő kiválasztása projekt előké szí té si tevé kenysé g
elláÍ ására

HATÁRozAT

HaJnal Gábor Földeák közsé g Polgármestere a katasztrófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó
99yes törvé nyek módosí tásáról szóló 2011. é vi C)fiVlll. tÖrvé ny 46. s (4) bekezdásé ben foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszé lyhelyzet kihirdeté sé rőt s2ow
478l202a. (Xl.3') Kormányrendelet alapján elrendelt veszé lyhelyzetre tekintettel a Ké pví selő_
testÚIet hatásköré ben eljárva az alábbidönté st hozom.

í . Magyarország Kormánya által a Terület -ós telepiilé sfeJlesztlsl operatí v Program
kereté ben ,,TelepÍ llé si környezetvé delmi infrastruktú ra - fejleszté sek'' kódszáma: ToP-2.1.3-
í 6 kiÍ rt felhí vásra támogat&i igé nyt nyú jt he -,,Csapadé kví z elvezető rendgzer fejleszté ee
Földeákon'' cí mmel.

Támogatási lntenzitás : 100a/o

Proiekt költsé g: bruttó: 200 000 000.-Ft

lgé nyelt támogatás: bruttó 200 000 000.-Ft

2. A2021. január 25' nap1án. megkttldött,,Ajánlatté telifeí hÍ vás, ajánlatké ré sn-re - aTOP-2.1.3-16
- Telep{ilé si környezetvé delmi infrastruktú ra _ fejteszté sek''- határidőben é rkezett ajánlatok
alapján a Projekt előké szí té si tevé kenysé g elvé gzé sé re a Tertllet +s telepillé sfejleszté si
operatí v Program kereté ben kódszáma: ToP-2.1.3-í 6 kií rtfelhí vácra,,Csapadé kví zelvezető
rendszer fe|leszté se Földeákonn' cÍ mí I beszerzé sre proJektmene&serl feladatok ellátására
vonatkozóan a Csot;grád Megye Fe|leszté aé é rt Nonprofit Kft.-t blza meg, nettÓ 3 1/to 606.-
Ft + 850 394.127vo AFA)' azaz bruttó 4 000 000._ Ft' azaz né gymillió foÍ int öaezegé rt.

Fe|elő: polgármester
Határidő: azonnal

Erről é ftegí tást kap:
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47 12021 .(l.27 :, sáMÚ HATÁRoZATA

Tárgyz ,,TelepÜlé si környezetvé delmi infrastruktú ra - fejleszté sek'' kódsáma; ToP-2,1.3-16
pályázat,,Csapadé kví z elvezető rendszer fejlesáé se Földeákon'' Ajánlattevő kiválasáása a
tá mogatá s i ké  re le m tervezé si tevé ken ysé g é n ek el|átásár a

HATÁRozAT

Ha|nal Gábor Földeák közsé g Polgármestere a katasárófavé delemrőlé s ahozzá kapcsolódó
egyes törvé nyek módosí tásáról szóló 2011. é vi CXXVlll. törvé ny 46. s (4) bekezdé sé ben
foglalt felhatalmaás alapján, a Magyarország Kormánya által aveszé lyhelyzet kihirdeté sé ről
szóló 47812020. (Xl.3.) Korrnányrendelet alapján elrendelt veszé lyhelyzetre tekintettel a
Ké pviselő_testiilet h atásko ráben elj á rva az alábbi dönté st h ozom .

A2a21. január 14. napján.12:oO óráig megkiildőtt,,Ajánlatté telifelhÍ vás, a1án|atké ré s''_re - a
ToP-2.{.3-{6 kódszámú  - Települé si kömyezetvé delmi infrastruktűra - fejteszté sek''
felhÍ vásra- határidőben é rkezett ajánlatok alapján a Projekt tervezé si tevé kenysé geinek
ellátására a Terület -é s települé sfeileszté si operatí v Program kereté ben kódszáma:
ToP-2,1,3-í 6 kiÍ rt felhí vásra ,,Csapadé kví z elvezatő rendszer feileszté se Földeákon''
cí mÍ i beszerzé sre tervezé sl feladatok ellátására vonatkozóan a Tisza-Marosszöol
Yí zgazdálkodási Társulat-t blzza meg, nettó 4 5oo ooo.-Ft + 1 215 ooo.- (27% Ara\ azí z
bruttó 5715 000.- Ft' azazölrnlllló - hé tszáfrlzenötezerforint összsgé rt.

Felelős: polgármester
Hataridő: azonnal
Enől é rtesí té st kap;

- Földeák közsé g polgármestere
- Földeáki Kozös Önkormányzati Hivatal jegyzőle
_ Földeáki Közcis Önkormányzati Hí vatal pé nzügyi cqgp.g{a

Földeák' 2021. |anuár 27 .
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Tárgyl Földeák 035/9 hrsz alatt felvett telepÚlé si szilárd hulladé klerakó teruleté nek
rekultivációt követő utógondoásifeladata (2o2a,'r2.31-2025.12.31') időszakra

HATÁRozAT

HajnalGábor Földeák kozsé g Polgármestere a katasárófavé delemrőlé s ahozzá kapcsolódó
99yes törvé nyek módosí tásáról szóló 2011. é vi C)O(/lll. törvé ny 46,$ (4) bekezdé sé ben
foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya á]Í al a vé szé ryrrll}iet kihirdeté sé ről
7.z!ló.47812020. (X|'3.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszé lyhelyzeÍ re tekintettel a
Ké pviselő-testület hatáskoré ben eljárva Magyarország helyi önkormányátairól szóló zafi,é vi OLXXXIX. törvé ny 107.$-ában foglalt tulajdonosi jogktiré bbn, figyelemmel a
hulladé klerakással, valamí nt a hulladé klerakóval kapcsolatoi egyes szábálokról é s
felté telekről szóló 20/2006.(lV'5.) KvVm rendelet 3, számu mellé kleté re Földeák ktilterÜlet'035/9 hrsz alatt felvett telepiilé si szilárd hulladé klerakó terüteté nek rekultivációt követő
utógondozásl feladatalról az alábbl dönté st hozom.

Földeák Közsé g Polgármestere az Önkormányzat tulajdonát ké pező Földeák külter{itet
035/9 hrsz alatt felvett települé sl szilárd hulladé klerakÓ terí ileté nek rekultlvációt követó
uÍ ógondozási feladatainak elvé gzósé re (2a20,12,31-2025,12,31))időszakra Kozák János
egyé ni vállalkozót (4031 Debrecen, Kishegyesi ilt 49.Fsz.1') bÍ zom meg 1í 9.000.- FUé v
Összegé rt.

Az utógondozási feladatok (környezetvé delmi munkálatok) elvé gzé sé re a fenti összeget
9z o1kormányzat 2a2r, é vi költsé gveté se - 066010 zoldterÜlet kezelé s - kormányzati
fu nkció terhé re biztosÍ tom.

Felelős: polgármester
Határldő: azonnal

Enőlé rtesí té st kap:
- Földeák közsé g polgármestere
- Foldeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyző1e
- KÖH pé nzÜgyicsoportja' Foldeák
- Pi'iski lmre ev. (1162 Budapest, Pé terke utca 41.)
- KozáR János ev., (4031 Debrecen, Kishegyesi Út49.Fsz.1_ Nyí r Deep-Life Kft, (4432 Nyí regyháza, Kincs köz1TlA

polgármester

Földeák' 2021. |anuár 27 .
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Tárgy; Földeák, Petőfi S. u. 4. sz. alatti önkormányzatí ingatlanra bérlő kijelölése

HATÁRozAT

Hajnal Gábor Földeák község Polgármestére a katasárófavédelemrő| és ahoaá kapcsolódó
99ve9 tórvények módosításáról szóló 2011. évi CX)0/lll' törvény 46. $ (4) beKezdésében
foglalt felhatalmaás alapján, a Magyarország Kormánya által avószélytielylet kihirdetéséről
??9lő 478l2a20. (Xl.3.) Kormányrendelet alapján eliendelt veszélyhelyietre tekíntettel a
Képliselő-testÜlet hatáskörében eljárva, figyelemmel az Önkormáiyzai tulajdonában levő
|akások és nem lakás celjára szolgáló helyiségek bérletéről és ólidegenítEsrikről szoló
14l2019.(xl.28.) önkormányzati rendeletre, Kovácsné Tílli Nikolett e.v. kárálm e lárgyában az
alábbidöntést hozom:

2021 . Íebruár hónapban 41,250,- Ft,. 2021. márclus hónapban 41.2il,- Ft kerül megflzetésre.

HajnalGábor polgárme'ster,azÖnkormányzattulajdonátképező Földeák, PetóÍi Sándor
u. 4. szám alattl helyiséget bérlőJének _ Kovácsné Tllll Nikolett - 2021 . febru ár 1 . nap|áú6ll
-2025.január 3í. napjáig bérbe adja határozottidőre.

A bérletl dí| összege: í6.500 Ftthl, azazTlzenhatezerótszázÍorlnt.

A hatátozatról értesítést kap :_ Foldeák község polgármestere_ Földeát_Ótouearközség jegyz(ije
- KÖH pénzÜgylcsoportja'Földeák
- Kovácsné Tilli Nikolett, 6922 Foldeák, Vasútsor utca 16.- Földeáki Közos Önkormányzati Hivatal, pénziigyi'Íég'{ő"F'dó

Földeák,2o21.ianuár27. ')'':''" ' '
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