
Földeák község Polgármcst.réiól
6922 Földeák szent L. tér 1-

e_mail:foldeák@foldéak.hu'l el', 62 524-092

FoLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRMEsTERÉNEK

69/202í.(ll.1 5.) sáMÚ HATÁRoZATA

Táqy: Tájékoáató a polgármester 2020. éVben átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiról

HATÁRozAT

Hajnal Gábor Földeák község Polgármostero a katasÍrofavédelemól és a hozá kapcsolódó
69y6s törvények módosításárol szóló 20'l'1. éVic)(XVlll. tórvény 46.s (4)bekezdésében foglaIt
felhatalmazás a|apján, a Magyarország Kormánya által a veszé|yhelyzet kihirdetéséról szól'ó
2712021.(|'29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-
testület hatáskörében eljáNa, 'Tájékoaató a polgármester 2020. évben átruházott
hatáskörben hozott intézkedéseiról'' az alábbi döntést hozom:

Földák község Polgármestere a tájékoáatóban foglaltakat tudomálsu] veszem á9
jóVáhagyom.

EÍÍól éÍtesÍtést kap:
- Földeák közsóg polgármestere
- Fö|deák_Óföldeák községek jegyzője
- országos Mentőszolgálat Alapítvány
_ Földeáki KÖH, pénzügi csoport

Fö|deák' 202l. februáI í5'



Földoák község PolgáímestéÍélól
6922 Földeék szent L' tér 1.

e-mail:foldeak@foldeak .hu f el.. 621524492

FÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

70/202t.(l.í5.) szÁMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Tájékoáató a 2020. évi adóbevételek alakulásáról

HATÁRoZAT

Hajnal GáboÍ Földeák község Polgármestere a katasárófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosÍtásá.ól szóló 201í ' éVicxxvlll' töNény 46.s (4) bekezdésében Íoglalt
felhatalmazás alapján' a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27no21'(l.29') Kormányrende]et alap.ián elrendelt veszélyhe|yzetre tekjntettol a Kópviselö-
le$tlilet hatáskörében eÜárva, - Íigyelemmel a helyi őnkoÍmányzalok és szerveik, a
köáársasági megbízottak, Valamint egyes centrális alárendeltségú szervek feladat_ és
hatásköreiről szóló többször módosított 1991. évi )(X' törvény 138' s (3) bekezdés g.}
pongában foglaltakra - a 2020' évi adóbevételek alakulásáról szóló táiékoáatót
megtaÍgyalta, aá elíogádia.

Erről értesítést kapI
- Földeák Község Polgármestere,
- Földeák_ÓÍöbeák községek Jegyzóje'
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Bajuszné Búza olga főelőadó

Földeák' 202í. íebruár í5'



Fóldoák község Polgárméslerétól
6922 Földoák szont L. tér 1'

€_m€ilÍo|d9ak@íoldeak.hu Í el j 62 52+092

FÖLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

7 1 t2o21.(ll' 1 5'| s^MÚ H ATÁRoZATA

Tárgy; Fóldeák község Önkormányzatának 2o21' ávi költségvetlási Iondelet-tervezete

HAÍÁRozAT

HajnalGábor Földeák kózség Polgármgstore a katasárófavédolemről és a hozzá kapcsolódó
egygs törvények módosílásáról szóló 20'l1' éVicxxvlll' törvény 46.s (4) bekezdésében foglalt
Íelhatalmazás a|apján, a Magyarország Kormánya által a Vgszólyh€lyz€t kihird€téséró! szóló
2712021.(1'29.) Kormányrend6let alapján ehendelt veszélyhelyzetre tekinlettel a Képviselő-
testület hatáskörében eljárva, a Földeák község Önkormányzatának 2021' évi költségvetési
rendelet.toNoz€téről az alábbi döntést hozom:

H4nálGábor Földgák község Polgármestere a kaiasárofavédelemÍől és a hozzá kapcsoládó
egyes törvények módosí|ásárol szóló 2011' évi cxxvlll. törvény 46.s (4) b6kezdéséb9n Íoglalt
felhatalmazás alapján' a MagyaÍország KoÍmánya á]tal a vgszétyhg]rzgt kihiÍd€téoéÍól 62ó10
27l2o21'|l.29') Kormányrendglgt alapján glrendelt veszé|yh6lyzgtr9 tgkint€ttgl a Képviselő-
tgstűlet hatáskörében oljárva, a Földeák község ÖnkormányzaÉnak 2021. éVi kóltségvetési
r9ndel9t-t9rvezetét továbbtárgyalá3ra túzöm ki'

Erról éíesltést kap:
- Földeák kózség polgármestore
- Fóldeák-Ófóldeák közgégek jegyzője
- oÍszágos Mgntőszolgálat AlapÍtvány
- Fóldeáki KÖH, pénzÜgyi csoport

föld€ák' 202'l . íebruáÍ í 5'

nal GáboÍ



Földeák község Polgármeste]ótól
6922 Földeák szent L. tér 1'

e_mail :foldeak@foldéak.h|'l el' : 62 524492

FÖLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

721202í.(ll.í 5.) sáMÚ HATÁRoZATA

TáÍgy: TUlajdonosi hozzájárulás a KALoR_TERV Kfr' .észére középnyomású földgáz leágazó
gázvezeték létesítéséhez Fö|deák, belterÜlet 21 hrsz_ú ingatlanon a Gagarin utca felől

HATÁRozAT

Hajnal Gábor Földeák község Polgármestere a katasáróÍavédelemról és a hozzá kapcsolódó
egyes töÍvények módosításáÍol szóló 2011. évi c)fiVlll. törvény 46. s (4) bekezdésében
Íoglalt felhatalmazás alapján, a Magyarorság Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 2712021. (l'29.) Kormányrendelet alapján e]rendelt veszélyhelyzetro tekintettel a
Képviselő-testület hatáskörében eljárva az alábbi dontést hozom:

tulajdonosi hozzájárulásom adom

a KALoR-TERV Kft. részére a Földeák Községi Önkormányzat tulajdonát képező
Földeák belterülét 27 hÍsz alatt felvett _ kivett köáeÍolet megnevozéso - ingatlan
természetben Földeák' Gagarin utca - elótt a ,'c'' típusú tomateÍem, Földeák belteÍíilet
2í hrsz alatt mogvalósuló beruházáshoz a prciekt építési munkái tekintetében az alábbi
foltét€lek mellett:

- Az igénybevett é; esetleges felbontott terület eredeti állapotába vaki visszaállításáért
az LwM Egáz-Dégáz Földhálózat zÍt.' mint épÍttető megbízásából a kivitelezó, mint
megbízott a felelós.

-. Fakivágás csak külön engedéllyel történhet. Az engedély kérelmet a FöIdeáki Közös
onkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.

- A tulajdonosi hozzíáru|ás a Földeákóföbeák Községek Jegrzője
Fa'ldeák|11'l-13li2o21' számú közútkezelói hozzájárulás |e!áfta - 2B22' lebruál
érvényes.

ErÍöl éÉesítést kap:_ Földeák község polgármestere
- Földeák - oÍöldeák községek jegyzóje
_ Földeáki K(jzós Önkormányzati Hivatal ügyintézóje_ MLoR-TERV Kft.1125 Budapest' Galgóczy u.37la.

Földeák' 202í. fubruár í5.

által kiadott
l0. napjáig

polgármester



Fö'ldeák község PolgáÍmosterétöl
6922 Földeák szent L' tér 1'

e-mail:foldeak@foldeak.hu Tel. : 62152&092

FÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

73/202í.(ll'í5.) szÁiiÚ ttltÁnozlTA

Tárgy: Tulajdonosi hozzéiárulás a HAFAKo-VILL Kft. .észére a Földeák' Gagarin utca 26.
sám Íelöl a Földeák belt€rület 21 hrsz_ú ingatlanon lévő ',c'' tipusú tomaterem elektromos
földkabe] fektetés létesítésére es új móróhely elhelyezéséhez

HATÁRoZAT

Hajnal GáboÍ Fö|deák kózség Polgármestere a katasztrófavédelomÍ6l és a hozzá kapcsolódó
egyes töNények módosításáról szóló 201'l. évi c)fiVlll' törvény 46. s (4) bekezdésében
foglalt felhat'almazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhe]yzet kih]rdetéséról
szóló 27l2o21' (l.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyheIyzetre tekintettel a
Képviselő-testület hatiásköÍében eljárva az alábbi döntést hozom:

tulajdonoEi hozzájárulásom adom
a HAFAKo-V|LL Kft. részére a Földeák xÖzségi Önkormántzat tulaidonát képezó
Földeák belter{llet 27 hrsz alatt felvett - kivett közterítlet megnevezésii - ingatlan
természetb€n Földeák, Gagarin utca - a Földeák belterillet 2{ hrsz alatt a ,,c'' tÍpusú
toÍnaterem vonalkoásában megvalósuló ebklromos Íöld kábe]fukretéshez és új
méÍóhely élhelyezés építésimunkáitekintelében az elábbi feltételek mellettl
- Az igénybevett és eseíeges Íelbontott terÜleÍ eredeti állapotába való vjsszaállÍtásáért
a kivitelezó, mint megbízott a felelós.

- Fakivágás csak külön engedéllyel történhet' Az engedély kérelmet a Földeáki Közös
onkormányzati HiVatalhoz kell benyújtani'

- A tulajdonosi hozz{ijárulás a Föld€ákóÍöHeák Községek Jegyzője által
Földeáw111-14l2o2L számú közútkezelői hozzáiárulás \e']áfta - 2022' fubruáÍ 'l0.
érvényes.

Erról értesítést kapi
- Földeák község polgármestere
_ Fóldeák _ Ófdldeák közsegek jegrzője
- FöldeákiKözös Önkormányzaü Hjvatal Ügyintézóje
- HAFAKO-VILL Kfi.6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt.29.

földeák' 202í. íebruáÍ í5'

nal Gábor

kiadott
napjáig

polgármester



Földeák község PolgáÍmesteétól
6922 Földeák szent L' tér í'

e_rmil:foldéak@foldeák.hu Í e|.: 621524-092

FöLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTÉRÉNEK

7412021'(ll.í 5.} szÁMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Kovács Angéla Tím6a támogatás iÉnti kéÍelme

HATÁRozÁT

Hainal GáboI Fö]deák közsq] Polgármestere a katasztróÍavédelemIől és a hozzá kapcsokidó
egyes törvények módosításáról szó|ó 2011' évi CXXVlll' törvény 46. s (4) bekezdésében
foglalt fulhatalmazás a]apján, a Magyarország Kormánya által a veszétyhelyzet kihirdetéséról
szóló 27l2o21. (l.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetÍe tekintettel a
Képvise|ó_testiilet hatáskörében eljárva az alább] döntést hozom:

A Földeák belterÜlet 899 hrsz alatt léVő "régi' TeÍmáltechnika épületében lévő ijzlethelyiség
felújÍtására, valamint annak bérbeadására vonalkozóan további Íelmérések celjából _ a piaci
igények figyelembe vételéVel _ továbbtárgyalásfa túzöm ki.

Erról éÉesÍtést kap:
- Földeák kö-zs4] polgármestere
- Földeák _ oíöIdeák községek jegyzóje
_ Kovács Angéla Tímea Földeák, KaÍabukai utca 29.- Földeáki KÖH pénzÚgyi csoportja

Földeák' 202í. íebÍüár 15.

polgármester



Földoák köz3óg PolgáÍmést.rótól
6922 Földeák sz6nt L. tér 1.

o-mail:foldeak@foldeak.hu 1 el : 621 524-092

FÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

7 5 l 2021.(ll' 1 5.| szAMÚ H ATÁRoZATA

Tárgy; Polyákné Kelemen Júlia, l\4akó, Móriczza. u.11. szám a|atti lakos kérolm€ a Földeák,
Gagarin u' 7. l. om./3. gzám alatti ingatlan bérbeadására

HATÁRozAT

HajnalGábor Fóldeák község Polgárme9tere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyés 1órvény6k módosílásáról szó|ó 2011' évi cXXVlll' lörvény 46. s (4) bekozdésében
foglalt folhatalmazás alapján' a Magyarország Kormánya által a Veszélyh;lyzet kihirdotóséről
gmló 27l2o21. (l.29.) KoÍmányrendel€t alapján elrende|t veszélyh€lyzetre tekintettgl a
Képvis€lő-testÜl6t hatáskörébsn eljárva. figyelgmmgl az Önkormányzai fulajdonában lévő
lakások ós nem lakás éljára szolgáló helyiségek bérletéről ós glid€genÍiésokről szóló
í4.r20í9'(xl.8.) önkormántzati rendelotro, Polyáknó Kglemgn Júlia kéÍelme lárgyában az
alábbi döntést hozomI

Hajnal Gábor polgármester, az Önkormányzat tu|ajdonát képező Fóldeák, Gagarin u' 7' l/3.
sám alatti ingatbnt bér]őjén€k - Polyákné Kel€ln€n J úlla - 2027 - tebruár i9. napptól -
béÍbe adja határozott idóre' a Földeáki Návay Leios Általános bkolában közalkalmazotti
Jogvlszonya fennállásálg.

A béÍleti díi összegg 202l' fubruár hónapban: 3,360, -Ft azaz
Háromezef-háromsázhatvan Íorint.

2021. máÍclus í. naplától a t€Ues összeg: 10,080, -Fl azaz
Tlzezer-nyolcvan forint,

ErÍól érteslté8t kap:_ Földgák közssg polgárm€sterg
- Földeák - oÍóld9ák községek jegyzője
- Polyáknó Kelemen Júlia,6900 Makó, Móricz zsigmond u. 11.- Föld€ák Kózségi lnkormányzal pénzügyi csoport

FöIdaák' 2021 ' tebruár 15.



Földeák kózséo PolgáÍmesleíétól
6922 Földeák szent L' tér 1'

B-maal:foldeak@foldeak.hu Tel.r 62/52+092

FöLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMEsTERÉNEK

76/2021.(l.í5.) szÁMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: országos Mentószolgálat Alapítvány támogatás iránti kérelme

HATÁRozAT

Hajna] Gábor Földeák község Polgármestere a kalasztróÍavédelemÉl és a hozá kapcsolódó
egyes törvények módositásárol szóló 2011. évicxxvlll. törvény 46.s (4) bekezdésóbon foglalt
Íelhat]a]mazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27l2o21.(l.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt Veszélyhelyzetre tekintettel a KépvisorF
testület hatáskörében eljárva, az országos Mentószolgálat Alapítvány támogatás iÍánti
kérelméről az alábbi döntóst hozom:

HajnalGábor Földeák község Polgármestere 20.000,- Ft támogatást biztosít az önkormányzat
202'1' évi költségvetése _ Végloges átadott pénzeszközök, egyéb támogatások cím - terhére.

ErIól éItesÍtést kap:
- Fö|deák község polgármesteÍe
_ Fóldeák-Óföldeák kózsé'gek jegyzóje
- országos Mentószolgálat AlapítVány
- Földeáki KÖH' pénzügyicsoport

Földeák' 202í. Íebruár í 5.

nal Gábor



Földoák közsóg Pol9áÍm63torótól
6922 Földoák szont L' téÍ 1'

e-máil]foldeak@foldeak.hu 1.l.: 621 524-092

FÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

7 7 l2o21.(ll' 1 5.| szAMÚ H AÍÁRoZATA

Tárgy; Hajnal Gábor polgármester szabadságolásj ütemtervének jóváhagyása

HATÁRozAT

Hajnal Gábor Földoák kózség Polgármestere a katasárófavédglgmről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011' évi CXXVlll' törvény 46.s (4) bekezdésébon foglalt
felhatalmazás alapján' a Magyarország Kormánya által a Veszélyhglyzet klh]rd€téséról szó|ó
2712021.(1'2s') Kormányrendelet alapján 8kendelt veszélyhelrzetre tekintettel a Képvisgiő-
testület hataskörében eljárva, figy€lemmel a Kózszolgálati lisztvisglókról szo|ó 2011' éNi
cxclX tv. 225lcs (1)-(4) bgkgzdéseiben foglaltak alapján Hajnal Gábor főállású polgármester
2021' évi 46 nap szabadság ütemezését ós felhasználását tájékoaaésul megküldte a
Képvigeló-tegtület régzéÍe'

Erról értesÍté8t kapl
1.i Hajnal Gábor polgármgster
2.l RákóczlEdnje}yző '

Földeák' 202í. f€bruár í5.

nal GáboÍ



Földeák köz3ó9 Polgármestérétól
6922 Földeék szent L' tér 1'

e-mail Íoldéak@Íoldgak .hu 1e| ': 62152+092

FÖLDEÁK KözsÉG
PoLGÁR|'ESTERÉNEX

78/2021.(ll.í 5.} sáMÚ HATÁRoZATA

Tárgy; Tulajdonosi hozzájáru|á3 meghosszabbítása Bajugz csabáné 6922 Fóldeák,
Vásárhelyi Ulca 55. sám alatti lakos részérg

HATÁRozAT

Harnal Gábor Földeák kózség Polgármestele a katasztrófavédelemről és a hozzÁ
kapcsoiódó egves tórvónyek módosítasárój szoló m11. evj cXXVll|' lt'wény 46' s (4)
bgkgzdésében foglalt felhatalmazás alapján, a MagyaÍoÍgzág Kormánya általa Voszélyhglrzet
kihirdetésérö| 3zó1ó z7l2o21. (l'29.) Kormányrendel€t a|apján elrendelt ve8zélyhelyzotrg
tokintsttel a Képviselő-testület hatáskörében eljárva - Íigyelemmél Magyarország helyi
önkormányzalairól szóló 2o1'l. éVi cLXxXX. törvény 107.s-ában biztosÍtott tulajdonosi
jogkörére - Bajusz csabáné Földeák' vásárhelyl utca 55. szám alattl lakos tu|ajdonosi
hozzájárulás meghosszabbltása irántl kérolmére az alábbi dóntést hozom:

A 1o1n02o.(!l.24.) Kt. határozat alapján *iádott tu|aidono3i hozzá|árulást
meghosszabbÍtom a Földeák, Vásárhelyl utca 55. szám alatli lakos részére a Földeák
belterület 1170 hrsz alatt felvett - kivett lakóház, udvar, gazda8ági épülgt _ jngatlan Földeák,
vásáÍhelyi utca 55. szám elött, megléVő 4,30 méter széles kapubejáró 8 méterre történő
szél€sítését' a kapubejáró ópftósi munkái tgkintetébgn az alábbi feltételgk melletti

- A mgglévő kapubgjáró m9ll6tti kibóvített 8 méter szakasza a|á elhe]yezott 4 db b6ton
átgrosz . 400 mm X 1000 mm, támfal és 1 db tÍsáítónyílás - elhelyezésévgl biáosítja a
csapadék, valámint a bglvíz szabad folyását a b€járó mindkót oldalán |alálható vizelvezető
árkok közótt'

- Az igénybevett és esetleges Íelbontott terűlet €rodeti állapotába való visszaállitá8áéÍt
Baiugz csabánó Földeák' vásáÍhelyi utca 55.gzám alattilakos' mint ópÍtiétó e félglós'
- Fakivágás csak külón engedéllyel töÍténhet. Aú gnggdé]y kásknel a Fóldeáki Kózös
Önkormány2ati Hivatalhoz k9ll bgnyújtani.

- A tulajdonosi hozzíáÍUlás 2021. decembeÍ 3í. napJálg éMnyes.
A Képvisolő-testület felhalálmazza a polgármestert a szÚkségeg intezkedések megtételére.

Erröl értesÍtést kap:_ Fóldgák község polgám€stgrg
- Földeák - ÓÍöbgák községgk jegyző|8
- FöldoákjKözö$onkormányzatiHivata]ügyintézője
- Bajusz csabáné 6922 Földeák, Vásárhelyiutca 55'

,,. ';
Földeák,2o21' Íébrufu 15, .

nalGáboÍ


