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TáÍgy'| 2o21l2o22' évi járási startmunka miniaprogram - szociális jgllegű programel€m
indítá5a és önerő biáosltása

HATÁRozAT

Hajnal Gábor Fóldeák kózség Polgármestero a katasztrófavédelgmról és a hozá kapcsolódó
€gyes törvények módosítá6áról szóló 201 1. évi cxxvlll. tórvény 46.s (4) bokezdésben foglalt
felhalalmazás alapján, a MagyaroBág KoÍmánya által a voszélyhelyzet kihirdgtéséről szoló
27l2021'(l.29.J Kormányrendel€t alapján g|rendelt Veszélyhelyz€tre tgkintettgl a Képviselő-
te3tület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

A Képviseló-testÜlgt hatáskörében eÚáíó Hainal Gábor polgáÍmestgr e Xépviseló-
testülst táiókoÍatásával 6gyidejűl6g 25 tö ragisztráft álláskeresö' valamint
foglalkoáatásl helyottosltö támogatásra Iogosult s26mély (a továbblakban állá3korésö)
közÍoglelkoáatási jogviszony kergtóbgn történó foglalkoáíá3ához és a pÍojekt
megvaló3ltásához hozálárul mlndÖss'esen 37 í75 358.+t' azaz haÍmlnchétmlllló-
százhetvenötezer-háromazáza'tvennyolc forl. ögszegű vissza nem térÍtendő támogatás
felhasználá6ához és 328 596.-Ft, azaz háfomszázhuszon]ryolcézeÍötsázkilgncvonhat
Íorint önéröt bláosít az ónkormányzat 2021. évi kőltgégvetés saJái b€vételének terhére
a 202112022, évi Járási start munkapíogram szocíális jgllegű program€lgm sikeres
megvalósÍtásához'

Erról éÍtésltést kaDl
1.i Földeák község polgárm€steÍe
2'i Földeák.Óföld6ák köz8éqek jegyzője
3./ Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoport
4./ Földeáki Kőzös Önkormányzati Hivatal munkaügyielőad

Föld€ák' 202í. máfclu3 24.

al Gábor
polgármesteí
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Íáígy| 202112022' évi járási startmunka mintaprogram - Mezőgazdaság programel€m
indításá ég ónérő bi'osÍtásá

HATÁRoZAT

HajnalGábor Fóldeák kózség PolgármesteÍo a katasztrófavédelomről és a hozzá kapcsolodó
69y€s törvényok módosításáÍól szóló 2011' évi c)(xr'lll. törvény 46's (4) bekezdésben Íog|alt
felhatalmazás alapján, a Magyarorság Kormánya által a veszélyhelrzet kihird€téséról 3zóló
27l2o21'(l'2s') Kormányr€nd6let alapján elrendelt veszólyhelyzgtre tekint€ttBl a Képvisglő-
testÚlet hatáskórében eljárva az alábbi döntést hozom;

A Képviseló-testolet hatásköróben gljáró Hajnel Gábor polgáÍmester a Kópviseló-
te5tiil6t tájékoáatágával ggyidorűleg 50 fó regisÍíált álláskerssó' valamint
Ío9lalkoztatást holyettesító támogatá8ra Jogosult személy (a továbbiakban állásker€sö)
köíoglalkoáatási jogvbzony kgrgtében töÍtónó Íoglalkoztatásához és a proigkt
mogvalósításához hozÁ|árul mlndösszesen 80 373 211.-Fl' azaz nyolcvanmllllÓ_
háromszázhetvenhároinezer-kétiÖs2áálzénogy forlnt ősszegű vissza nom térÍtBndó
támogatás felhasználásához és 1 u1 191.-Fl' azaz egymillió-nyolcszáznggyvonggyézer-
3ázklloncvenegy forlnt ön6rót blztosít az önkormányzAl2021. évl költ8égvetés sa'ál
bevót€lének terhérg a 202112022' évi Jár&i slart munkapíogÍam mezógazdaság
pro9ramelem sikgres mggvalósításához.

Enól értesltést kaDl
1'i Földeák közsóg polgármgstere
2'i Föld9ák"Óföld€ák közgégek jegyzője
3./ Földeáki Közos Önkormányzati Hivatal pénziigyi csoport
4./ Földeáki Közós Önkormányzati Hivatal munkaogyi 6lőadó

Föld€ák' 202í. máíclu3 24. í"6'e
KJ $)7

polgármester
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Tárgy: Tulajdonosi hozzícáu]as a DANKÓ-VILL KfL Íészére a Firn6iák, Bajcsy-zsE utca 1.

szám alatti (774 hrsz) ingatlan Villamos energia ellátásához

HATÁRoZAT

HajnalGábor Fóldeák község Polgármestere a katasztrófavédelemól és a hozzá kapcsolódó
egyes törvényék módosításáÍót szótó 2011. évic)(x/ttt. törvény46.s (4) bekezdésben foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya ált]al a veszélyhelrzet kihhdetósérőI szób
27no2'l '(Í.29') Kormányrendelet alapián elrendeÍt Veszélyholyzetre tekÍnÍettel a KépviseÍ&
teslÚlet hatáskörében eljárva az alábbidöntést hozom:

tulaidonosi hozzáiárulást adok a

DANKÓ-VILL KfL részére a Földeák beh.dilat 796 hrsz alatt felvett - kivett köí.Íiilet
megnevezésű - természetbn Bajcsyzs.É' utca í. - Földeák beltertilet 774 szám alatti
k€álan vonatkozísában m€gvaló3uló villamos energia elátás ép{ré$ mu$ká
tékintetében az alábbi feltételek mellett;

- Az igénybevett és esetleges Íelbontott terület eÍedeti állapotába való visszaáIlításáért a
kivitélezö, mint megbízott a fetelós.

- Fakivágás csak kuÍón engedéllyel történhet.
Az engedóly kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati HivatalnáI koll benyújtani.

- A tulaidonosi hozz{áÍulás a Földeák-o{öldeák Községek Jegyzójg Fóldeák/í 068-3/202í.
sám ú közútkezelói h ozzájáÍulása lejáía a|apján _ 2022. fiá'cius í 7. - napjá i9 érvényes.

EÍÍól értesítést kap:
_ Földeák község polgáÍme8lere
- Földeák_Óföbeák községek jegyzője
. Földeád Köza's fu(ományzati Hivatá iigyintézös
- DANKÓ-VILL Kft. (6794 Üllés, Rózsa dúló 18.)

F iiÍd'eák' 2021' ÍnáÍ cíus 24'

polgármester
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Tárgyl Tulajdonosi hozz.iiárulás a Polar-studió 2 KfL résáre napelem-park közcélú
villamoshálózatra törlénő csatlakoztatása

HATÁRozAT

Hajnal Gábor Földeák község Polgármestere a katasztrófavédelemól és a hozzá kapcsolódó
égyes törvények módosításáÍól szótó 2011' évi c)(xvltl' törvény46.s (4) bekgzdésben foglalt
felhatalmazás alapján, a MagyaroÍszág Kormánya által a veszélyhelrzet kihirdetéséről szóló
27l2D21.(l.29.) Kormányrendelet alapján eÍrendeÍt veszéÍyheÍyzetre tekíntetteÍ a KépvÍseló-
testület hatáskörében eljáNa az alábbi döntést hozom:

tulaidonosi hozájárulást adok a

Polal-stúdió 2 Kft- .észére a Földeák küEerület 0t30/22 hrsz alaüi ingat|anon létcsítetl
napelem-par* közcélú villamos hálózatra történó csatlakoáatásához és
ílzemeltetéséhez illotve tormelói fóldkábel' mlitárgy {kapcaoló b€rendezés)
létesftésének építési niunkái tekintetében az alábbi fultételek mellett;

- Az igénybevett és esetleges Íelbontott terÜlet eredeti állapotába Való visszaállításáért a
kMtél6zö, mint megbízott a felélős'

- Fakivágás csak kulön engedéllyel tórÍénhef.
Az engedély kérelmet a Fóldeáki Közös Önkormányzati Hivalalnál kell benyújtani'

- A tulajdonosi hozzájáruIás a Földeák-ÓÍöbeák Községek Jegyzője FöldeáU96-5/2o2!.
sámú közútkezelői h ozzÉiálulása le]áda a|apján _ 2022' március í 7. - napiáig éÍvényes'

Erról értesítést kap:
- Földeák község polgámesteré
_ Földeák_Óföldeák községek jegyzője
- Fó'{deáki Közös Önkományzati Hivatal iigyintózóie
- PoIarstúdió 2 Kft' 6000 Kecskemét, csongrádi u' 56.)

FöÍdeák' 2021' márcívs 24.
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Tfugy: Tulajdonosi hozzájárulás csányi Etelka 6922 Földeák, Kossuth L. utca 27. sám alatti
hkos Íészére

HATÁRozAT

HajnaI Gábor Földeák kózség PolgáÍmestere a katasztróÍavédelemólés a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáró| szóló 2011' évic)üVlll' törvény46's (4) bekezdésben foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarorság Kormánya által a veszélyhelrzet kihirdetésérőI szóló
27l2o21'(l.29') KormányrendeÍet aÍapíán elrendeÍt veszéÍyheÍyzetre tekÍnletteÍ a Képvíseló-
testület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozomI

tulaidonosi hozzáiárulást adok a

csányi Et6lka' Földeálg Kossuth L. utca 27_ szám ahtti Lakos résére a Földeák belterület
319 hÍsz alatt felvett - kivett lakóház, udvar, gazdasági épiilet - ingatIan Földeák' Kossuth
L. utca 27. szám elótl' meglévó kapub€járó iobb oldalán 3 méter szélességben tórténó Íi'lddel
való feltöltését, a kapub'ejárÓ épÍtési munkái tekintétében az alábbi íoltételek mellett:

- A meglévő kapubejáró mellettifölddel feltöltött kibővített 3 méteres szakasza alá e|helyezett
3 db betonáteresz _ 400 mm x 1000 mm _ elhelyezéséVel és '1 db tiszítónyíIás elhélyezésével
bizosítja a csapadék, Valamint a belvíz szabad íolyását a bejáró két oldalán taláIható
vízefu ezető áÍkok között'

- Az igényb€Vett és esetleges felbontott terület eredeti állapotába való Visgzaállításáért csányi
Etelka Földeák' Kossuth L. utca 27. szám a|atti |akos, mint épÍnetó a felelós.

_ Fakivágás csak kiilön 6n9edéllyel törkinhel Az engedély kérelmet a Földeáki Kózös
onkormányzati HiVatalnál kell benyújiani.

- A tulajdonosi hozzájárulás 2022. máÍcius í7. napiáig érvényes.

EÍról éÉesítést kap:
- Földeák község polgármestere
- Földeák-Óföbeák községek jegyzője
- Foldeáki Közós onkormányzati Hivatal ügyintézójs
- csányi Etelka 6922 Földeák, Kossuth L' utca 27.)

po19ármester

Földeák' 202í. március 24.
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Táígy Földeák belterÜlet 5 hrsz alatt felvett ingatlan albetétesÍtése

HATÁRozAT

Hainal Gábor Földeák község polgármesteÍe a katasztróÍavédelemröl és a hozzá
kapcsolódó egyes törvényék módosításáról szóló 20í'l. évi cxxvlll. törvény 46.s (4)
bekezdésben foglalt felhatalmazás, Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27l2021'[.a.| Kormántrendelet alapján elrendelt
veszélyhel}zetre tekiniettel a Képviseló-testallet batáskörében eljárva -Íigyelemmel
Magyarország helyi önkormányzataiÍól szóló 201í. évi clxxxlx. tÖrvény í06.s (2)
b€kézdésében' valamint a ío7.s-ában biÍosított tulaidonosi jogkÖrre' Íigyelemmel a
ÍöldmlÍvelésügyi hatósági és igazgatási fuladatokat el|átó szervek kiielöléséről
szóló 383/2016.(xll'2.) Korm. rendéletben foglaltakra megtáÍgyalta a Földeák belterijlet
5 hrsz alatt felvett, kivett községháza megnevezésíj ingatlan albelétesítési eljánás
kezdeményezéséról az alábbi döntést hozom:

í. Hajnal Gábor a Képviseló-tesiület nevében eljáró polgálmestéÍ az
onkormány'at tulajdonát képezó 5 hrsz alatt fulvett' kivett községháza
megnevezésú' természetben 6922 Földeák' szent ulszló tér'l. szám alatt lévó
ingatlan albetétesítéséről az alábbiak szerint döntök:

5 hísz kivett községháza
5/A lakás
5/B túzoltóság

2. Az albetétesítési eljáráshoz szükségés térkép - változási vázmjz _
elkészítésével TÓth lmre (6900 Makó' Platán u. 13.) okleveles földméÍl
mérnök(Í bruttó 57.000,- Ft összegéÍt megbízom.

3. Az albététesítési eljárás ügyvédi képviseletére a MUNZ és Tsai Ügwédi lÍodát
6720 szeged Tisza L. krt. 76' bízza meg 40.000'- Ft + 27% AFA összegért bízom
meg' ellenjegyzó ügyvédnék Dr. Budai zoltán ügyvÉdet ielölöm'

4. Az albetétesítési eljáráshoz kapcsolódó költségek _Íöldmérő megbizásidíja, a
Makói Járási Hivatal Földhivatali osáályánál kérelemre indult albetétesÍtéshez
kapcsolódó dÍjak, az ügyvédi költség - az önkormányzat 2021. évi
költségvetésében - 0í3350 kormányzati funkció önkormányzati vagyonnal
valÓ gazdálkodással kapcsolatosa Íeladatok - rendelkezésre állnak.

- a HivatalÍa 3 fázis 32 Ampér teljesÍtmény igény,
- a TúzoltóságÍa '| fázis 32 Amp€Í teljesítmény igény'
- az udvaÍi lakásnál méÍöóra áthel}rezés igény keÍiil benyújtásra.



Földeák közgóg Polgáímggtérélól
6922 Földeák szént L' tór 1.

e-máil' foldeák@foldeak 'hu 1e| '| 621524-092

Előzetes árkalkuláció alapján a Hivatal hálózatfejlesáése bruttó ]64 592 Ft' a Túzoltóság
hálózatfejlesáése bruttó 347 980 Ft, mely össz6g nöVekszik a sz9krényre tórténó rákötés
költségéVel, mely kiiltségek 8z önkormányzat 202í. évl költségvetéséb€n - 0í3350
kolmányzatl funkcló önkormányzatl vagyonnal való gazdálkodá8'al kapcaolatoa
feladatok - rendelk€zésÍ9 állnak.

Errll éÉesÍtést kaD:
- Földeák község polgármestere
- Fóldeák_Ófó|deák községek jeg}zője
- Földeáki KÖH PénzÜgyi csoport
- Tóth lmre okleveles földméró mérnÖk' Makó

Földaák' 2021. máÍclug 24,

polgármesler
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Tárgy: A 2o21t2o22. nevelési éVre a Földeáki Gyermekmosoly ÓVodába történó
beiratkozás idópontja

HATÁRozAT

Földeák község polgáÍmestere a Veszélyhelyzet kihirdetéséról szőló 27lo21.(l.29.)
Korm. rendelete, valamint a katasztróíavédélemÍől és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosÍtásáÍól szól6 2o1'l. évi cxxvlll' töÍvény 46.5 (4) bekezdésébén

'oglalt 
veszélyhelyzétíe tekintettel - a Képviselö-testület haláskörében eliárva, a

Nemzeti köznevelésről szóló 2011' cxc. tö.vény 83.s (2) b) ponljában Íoglalt
Íethatalmazás alapján a Földeáki Gyermekmosoly Óvodában az óvodáskorú
gyermekek beíratásának idópontját _ a 2o21l2o22-es nevelési évre 2021. ápíilis 28.
(szerda) és április 29. (csütöÍtók) napjáÍa tozi ki'

EÍról éÉesítést kap;
- Fóldeák község polgáÍmestere
- Földeák-Óföldeák községek jegrzóje
- Földeáki Gyermekmosoly ovoda vezetője
_ lfattár

Földeák' 2021. március 24.

inát Gáboí


