
JEGYZóKÖruw

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 5_én megtartott,
rendkívüli, nyílt Üléséről.

Az ülés helye: Községháza nagyterem, Földeák

Jelen vannak:
Hajnal Gábor
Tóth lmre
Herczegné Varga Anikó
Pál Ferenc
Dr. Varga Károly

Jelen vannak továbbá:
Rákóczi Edit

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

Hajnal Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testÜlet tagjait, a jegyző
asszonyt, a hivatal részéről megjelent munkatársakat. A jelenlétialapján megállapítom, r'ogy,a képviselő{estÜlet határozatképes. Szabóné Bánfi Erika képviselő }".'ony egyéo
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Horváth Éva képviselő asszony pedig
betegsége okán nem tud részt venni, jelezte a távollétét. Kérném a napirendi pontoÉ
változtatását oly módon, hogy vegyük fel a közművelődési rendeletet, a tulajdonosi
hozzájárulást, a gördülő fejlesztés tervezet ivővízvalamint szennyvíz előterjesztéseket' Aki ezt
elfogadja, kéáeltartással jelezze. EgyhangÚ. Köszönöm szépen.

A képvise|ő_testület 5 igen - egyhangú _ szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

123t 2020.(Vt t. 28. )Kt. h.
Tárgy: A Képviselő-testÜlet 2a2o' augusztus 5-i - rendkívüli, nyílt - ülésének napirendje

HATÁRoZAT

A képviselő{estÜlet 2020' augusztus 5-i- rendkívüli, nyílt _ Ülésének
napirendje:

Napirend:

1./ Tulajdongs; hozlájárulási kérelem a Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részére FcA-KP-1-2020 pályázat keretében tűzoltószertár épületrész felújítására
Előadi: polgármester

2.I Az EFoP-3.9.2-16-2017-0o028 pályázathoz kapcsolódó ,,Tanuljunk nyelveket''
projektelem keretében angol nyelvi tábor megvalósítása
Előadó: polgármester

3'l A közmÚvelŐdési feladatok ellátásárÓl szóló rendelet megalkotása
Előado: polgármester

4.i Tulajdonosi hozzájárulás a Green Team Mérnöki Kft. részére 231_335 FÖldeák, Táncsics
Mihály utca transzformátor körzet szolgáltatási képességének javítására
Előadi: polgármester



5./ GördÜlő fejlesztési terv jóváhagyása l2021-2035-Alföldvíz Zrtt ivővíz
Előado: polgármester

6./ Gördtilő fejlesztési terv jóváhagyása l2o21-2o3s-Alföldvíz Zrtl szennyvíz
ElőadÓ: polgármester

7./ Egyebek

í./ Napirend
Tulajdonosi hozzájárulási kérelem a Fötdeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részére FGA-KP-1-2020 pályázat keretében tűzoltószertár épületrész felújításárá

lajnaI Gábor polgármester: Tulajdonosi hozzájárulás a Földeák Község Önkéntes TÚzoltó
Egyesület részére. A Magyar Falu Program Falusi CivilAlap keretében szóretnénekpályázni'
olvasták az anyagot. ltt mindenféle eszközök, mindenféle felújításra próbálnak pénzt'elnyerni.
Nagy9n helyes. Nagyon rendben van. Ehhez viszont az önkoim ányzatnak tulajdonosi
hozzájárulást kell adnia. Természetesen örÜlünk neki, hogy a mi tulajdonunkon rétriiitast
végeznek, értéket növelnek, és reméljük, hogy nyernek is. .lóoo lesz azéltátottságuk. Van-e
kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban ?

Pál Ferenc képviseIó: TÚzoltóautÓról tudunk-e valamit?

Hajnal Gábor polgármester: lgen. Kint van Bukarestben. A lényeg az, hogy valami
oxigénpalack mérete kellett lefotózva, azt ők rendezték egymás koz-ott. Mosi csinálják
fokozatosan azokat a hibákat, amik felvetésre kerÜltek, vagy jegyzőkönyvbe kerÜltek. Nagyon
nem tudunk semmit. Egy év telt el' Július 10. környékén kaptuk meg, akkor hozták a=iűtót,
pvh9sv eltelt egy év. Megcsinálják azokat a javításokat, utána isméI Pest, és akkor megvan.
ReméljÜk, hogy megoldódik ez is. Akkor kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben 

'iincs,javaslom, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adjuk meg' Aki ezzel egyetért, kéÍeltartással
szavazzon EgyhangÚ. Köszönöm

A képviselő'testület 5 igen - egyhangú - szavazattaI, eIlenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

124t 2020.(Vt I t. 5. ) Kt. h.
T{rgy: Tulajdonosihozzájárulás a Földeák KÖzség Önkéntes TŰzoltő EgyesÜlet részére FCA-
KP - 1 -2020 pály ázat ke reté be n tŰzo ltósze rtá r é p ü l etrész fe l Új ítá sá ra

HATAROZAT

Földeák Községi önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi ön kormán yzatairől szóló 2o1 1, évi G UOüIX.
törvény 107.$-ában biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva
megtárgyalta Földeák Község onkéntes Tűzottó Egyesülete
(6922 Földeák, Szent L. !ér 1, képvisetője: Varga Zoltán|
tulajdonosi hozzé4árulás megadása iránti kérelmét és az alábbi
határozatothozza:

Földeá k Község i ön kormányzat Képviselő-testü tete

tu Iajdonos i hozzdjáruIását adja



Földeák Község önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére az
Önkormányzat tülajdonát képező Földeák-belterület 5 hrsz (6922
Földeák, Szent L. tér 1. szám) alatt fetvett ingatlanon lévő
tűzoltószertár épületrész (í 12m2| fetújítására, a Magyar Falu
Program Falusi Givil Alap keretében a FCA_KP_1-2D2} ióoszámti
,,civil közösségi tevékenységek és fettételelnek támogatása'' című
benyújtan dő pályázathoz kapcsolódóan.

A képviselő{estület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a kivonat mellékletét képező hozzájáíulo
nyilatkozat alá írására.

Errőlértesítést kap:
- Földeák kÖzség polgármestere
- Földeár - Ótotoeak községek jegyzője_ Földeáki Közös Ö-nkormányzati Hivatal ügyintézője- Foldeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesúlete

6922 Földeák, Szent L. tér 1.

2./ Napirend
Atr' EFoP_3.9.2-16-2017-00028 pályázathoz kapcsoIódó ,,TanuIjunk nyelveket''
projektelem keretében angol nyelvi tábor megvalósítása

Hajnll Gábor poIgármester: EFoP pályázathoz kapcsolódó ,,Tanuljunk nyelveket'' proiekt
keretében ango! nyelvi tábor megvalósítása. Ezt az aipolgármester úi írta aíá. or i'tak xíái
ajánlattételi felh ívást.

Tóth lmre alpolgármester: Pályázatíró készítette. Én a következőket tudom ezzel
kapcsolatban elmondani: háromszor százhúsz órástanfolyam volt meghirdetve a pályázatban.
A legulóbbi tájékoztatás szerint ennyi pénz nincs. Át kell-szervezni. Nos, 2)2o-ban be kellett
volna fejezni. Az eredeti kiírás szerint alapÍokÚ nyelvvizsgával kellene, hogy záruljon. Először
középfokú volt, aztán lett belőle alapfokÚ nyelwizsga, dé már egy tanúsitíany ij elég, hogy
végigcsinálta. Hatvan órák vannak. Nem volt annyi német jelen-tkező, nogy á német tábort
elindítsák. Hét jelentkező volt a német nyelvre, huszonegy vőlt az"ngoi nyjír". Két diák volt,
aki mind a két nyelvet tanulta volna. Úgy döntöttek, hogy} tíz fő helJtt tizánkét főig elmennek
csoportonként. Most volt a szeződéskötés, akkor lett meg a tábór kezdő időpo-ntja, annak
kijelÖlése. ott van az iskolában, minden feltétel biztosítva ván. A jelenléti ívet is én készítem
el, hogy ne a gyermeknek kelljen minden alkalommal kitölteni, áeki csak alá kell írnia. Két
kolleganő a Katedra nyelviskolától annak szervezésében tartják a tanfolyamokat. Az első két
nap.mondták, hogy a gyermekek akarják, csinálják, becsületesek. tarÍjuk a kapcsolatot. A
papírmunkát igyekszÜnk elvégezni. Jelen pillanatban a tábor megy, és nincs fennakadás.

Hajnal Gábor polgármester: KöszönjÜk szépen. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon Egyhangú. Köszönöm.

A képviseló_testület 5 igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

125t2020.(Vil t. 5.) Kr. h.
Tárgy: pe- EFOP-3.9'2-16-2017-00028 pályázathoz kapcsolódó ,,Tanuljunk nyelveket''
projektelem keretében angol nyelvi tábor megvalósítása

HATÁRozAT



Földeák Községi önkormányzat Képvise!ő_testülete egyetért azzal, hogy az
EFoP-3.9'2-16-2017-00028 ,,Gyermekeink a jÖvő'' Humán szolgáltatások
minőségének fejlesztése Csongrád megyében ,,Tanutjunk nyelveket'' piojektelem
keretében angoI nyelvi tábor megva!ósítására, a legalacsonyabb ajántatot adó
Katedra Nyelvlskola Szeged llS-Szeged Kft_vel váltalkozói szerződést kötött az
önkormányzat bruttó í.500.000.-Ftazazegymillió_ötszázezer forint összegben és
azt az alpolgármester a!áírta.

Végrehajtásért fele lős : Tóth l mre a l polgármester
Határidő: azonnal

3./ Napirend
A közművelődési feladatok elIátásáról szó!ó rendelet megalkotása

HajnaI Gábor polgármester: A Közmijvelődés feladatellátására az önkormányzati
rendeletunknek a visszavonása.

Rákóczi Edit jegyző: A 2o02-ben készült az első helyi közmÚvelődési feladatok ellátásáról
szóló rendelet, és a muzeális intézményekről és nyilvános könyvtári ellátásról, meg
közmiivelődésrőlszóló törvény 83/A. $-a alapján kellelkéózíteni most már ezta renoetáet. Éi
ugye beadtuk a közművelődés érdekeltség növelő pályázatunkat most azÚjatrendeletet kérik,
ezért kellett ezt most így sÜrgősen behozni, mert a 20Ó2-est nem fogadjar et. És itt benne van
már a mellékletében a könyúár nyitvatartási rendje, és a MűvelődéJi Ház nyitvatartási rendje,
és belevettem a nyári nyitvatartási rendet is. Ugyanis a nyitvatartási rendnék is a mellékletét
kell képeznie a rendeletnek.

Hajnal Gábor polgármester: Köszönjük szépen. Kérdés, észrevétel Van-e ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom a rendeletet elfogadásra. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartás sal szav azzon. Eg yha ng ú. Köszönöm.

A képvise!ő'testület 5 igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet hozza:

Földeá k Község i ön kormányzat KépviseIő-testü leté nek
61 2020. (Vlll.6) önkormányzati rendetete
a közművelődési feladatok eltátásárót

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő{estÜlete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a kozművelődésről szóló 1gg7. évi CXL. torvény 83/Á. s (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1i nerezoás 'aj
pontjában, valamintJt4agyarország helyi önkormányzatairól szó|-ó.2O1t ' evi it-i<XXlX. törvény
13. s (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

A rendelet célja

1.$ A re1delet célja, hogy a helyi közművelődés területén Földeák község polgárainak
mÚvelődési érdekei, kulturális szÜkségletei és a helyi.. hagyományok, 

-sajátósságok
figyelembevételével meghatározza Földeák Községi 

- 
Önrormanyzát 

'1továobiarnán:

Önkormányzat) közművelődési feladatait, az ellátandó- kozművelődé;i alapszolgáltatások
körét, továbbá a feladatellátás Íormáját és módját.



ll. A rendelet hatálya

3.$ A rendelet hatálya kiterjed: Földeák község közigazgatási területén a helyi
közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevő személyekre, egyésÜletekre,
társu latokra, m űvészeti csoportokra, civil szervezetekre, vál lal kozásokra, óóvéo
szervezetekre, valamint az Önkormányzatfenntartásában működő intézmé-n ekre.

lll. A közművelődés alapeIvei

4.s (1) A község minden polgárának és kÖzösségének joga, hogy:a) igénybe Vegye az önkormányzati fenntartásÚ intézmények szolgáltatásait,b) mÚveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogainak
érvényesítését az önkormányzat által fenntartott intézményekben, kózósségi
színtereken gyakorolhassa.

5.s Az. Önkormányzat közművelődési feladatellátását elsősorban az általa alapított
közművelődési szervezettel biáosítja.
9:S k Önkormányzat egyedi közmijvelődési alkalmak vagy tevékenységek megvalósítására
közművelődési megállapodást kÖthet.

tV. Azönkormányzatközművelődési alapszolgáttatásai

7.s (1) pe. Önkormányzat a telepÜlés minden lakosának biztosÍtja a közművelődési
ala pszolgáltatásokhoz v ali hozzáférés jogát és lehetőségét.

!z).lo Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása körében a muzeális
intézményekről, a nyilv{nos könyvtári ellátásról és a közművelőóésről szóló 1gg7. évi CXL
törvény (továbbiakban: Kultv.) 76.s (3) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott
közművelődési alapszolgáltatásokat látja el.

8:s Az önkormányzat az 7.$-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok
ellátásával biztosítja:
a) a nemzeti Ünnepeket a helyi közösség, valamint a köznevelési intézmények bevonásával
és részvételével rendezi meg, azokhozkozösségi teret biztosít,
b) támogatja az ifjÚság közösségi szerveződését és részvételét,

9) támogatja az idősek mÚvelődő közösségének tevékenységét,
d) a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, 

-ezen 
létesítmény bevonása

a közmÚvelődési tevékenységbe,
e) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző,
képességfej lesztő ta nfolya mok' bem utatók ta rtásá ra,

f) támogatja ismeretterjesztő előadások szervezését,
g) támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a helyi környezeti
értékek megőrzését,
h) telepÜlési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése.

V. A közművelődési feladatok ellátásának szetvezeti keretei

9:S k önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi
közm űvelődés támoga tását az a lábbiak szeri nt b iztos ítja :

i] ffiÍn:?i::"=ü:Ít',::ffii:ft::!u"t, 
" 

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárra l (6720
Szeged, Dóm tér 1-4.) könyvtárifeladatellátás biztosítására megállapodás kötésével
c) költségvetési keretei kÖzött kulturális rendezvények, szervezétex iamogatásával, és



d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez sztikséges önrész rendelkezésre
bocsátásával.
10. s () p,z Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez az alábbi épÜleteket,
ingatlanokat biztosítja:

a) MűvelődésiHáz6922 Földeák, Szent LászlÓ tér 16., Földeák belterÜlet 854
Hrsz
b) Könyvtár 6922 FÖldeák Szent László tér 16. Földeák belterület 854
Hrsz

c) egyéb önkormányzati tulajdonÚ, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt
terÜlet.
(2) A kÖzösségi tér nyitvatartásának rendjét az 1' melléklet tartalmazza.
(3) A könyvtár nyitvatartási rendjét a 2' melléklettartalmaza'
\al 

p" onkormányzat a közművelődésifeladatok ellátását a közösségitér, valamint a könyúár
fenntartásához szÜkséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételekót az alábbi eszkozókkel
biztosítja:
a) a közösségi tér, valamint a könyvtár köitségvetésének jóváhagyása,
b) a közösségi térben, valamint a könyvtárban szakkép-zett múntavállalók foglalkoztatása,
azok meg b ízása, felmentése,
c) az Önkormányzattulajdonában lévő közművelődési célt szolgáló létesítmények, közösségi
terek fe n ntartása, Üzemeltetése, fel Új ítása.
í1. s (1) Az önkormányzat közművelődésifeladatainak ellátásában egyÜttműködik:
a) a telepulésen mÚködő köznevelési intézményekkel,
b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
c) egyházakkal és
d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel,
más önkormányzatokkal.
(2) pz önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben
meghatározott azon közművelődési feladatok ellátásái, amelyeket -nem 

önkormányzati
fenntartásÚ intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.
(9) ry önkormányzat és intézményei a közművelődési lehétőségekről
a) a Földeák címÚ helyi lapban,
b) plakátok, szórólapok Útján,
c) a teleptilési honlapon,
d) közösségioldalakon
adhatnak tájékoztatást a község lakossága részére'

Vl. Záró rendelkezések

í2.s (1)Eza rendelet a kihirdetését kovető napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszii Földeák község Önkormányzati
Képviselő-testÜletének a helyi közművelődési felaáatok ellátásáról szóló 11tzooz.1x.tt.1rr
rendelete.



1. melléklet a61202o.(Vlll.6.) önkormányzati rendelethez

A könyvtár nyitvatartási rendje

a) A könyúár január'1. - december 31. időszakra vonatkozó - kivéve a június 15.-
augusztus 3't. közti időszak - nyitvatartási rendje

Hétfő 9:00-18:00
Kedd 8:00- 12:00
Szerda 9:00-18:00
Csütörtök 9:00-18:00
Péntek9:00-18:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

b) A könyvtár nyári - június '1S.-augusztus 31.
rendje:

Hétfő 7:30-16:00
Kedd 7:30-16:00
Szerda 7:30-16:00
CsÜtortök 7:30-16:00
Péntek7:30-13:30
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

közti időszakra vonatkoző _ nyitvatartási



2' melléklet a612020.(Ylll.6.) önkormányzatirendelethez

A közösségi tér nyitvatartási rendje

a) A közösségi tér január 1. _ december 31. időszakra vonatkozó - kivéve a június 15.-
augusztus 31. közti időszak - nyitvatartási rendje

Hétfő 8:00-20:00
Kedd 8:00-20:00
Szerda 8:00-20:00
Csütörtök 8:00-20:00
Péntek8:00-20:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

b) A közösségi tér nyári
nyitvatartási rendje:

Hétfő 7:30-16:00
Kedd 7:30-16:00
Szerda 7:30-20:0Q
Csütörtök 7:30-16:00
Péntek7:30-13:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

- június 1S.-augusztus 31. közti időszakra vonatkozó _



4./ Napirend
Tulajdonosi hozzájárulás a Green Team Mérnöki Kft. részére 23í_335 Földeák, Táncslcs
M i hály utca tra nszformátor körzet szol gáltatási képességé nek javítására

Hajnal Gábor polgármester: Tulajdonosi hozzájárulás a Green Team Mérnöki Kft. részére
egy transÍormátor körzet javítása a Táncsics Mihály utcában. olvasták az anyagot. A
lakosaink szolgáltatás igénybevételének a lehetőségét javítja. Ezzel kapcsolatban Van-e
kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javaslom, a tulajdonosi hozzd1árulást adjuk meg'
KöszönjÜk szépen. Aki ezzel egyetért, kéáeltartással szavazzon. Egyhangú. Köszönöm.

A képviseIő-testület 5 igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbl határozatot hozzaz

126 r 2020.(Vt! t. 5.) Kr. h.

!árgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Green Team Mérnöki Kft. részére 231-335 Földeák,
Táncsics Mihály utca transáormátor körzet szolgáltatási képességének javítására

HATÁRozAT

Földeák ktizség önkormányzatának Képviselő_testÜlete figyeIemmet Magyarország
helyi önkormányzatairól szóIó 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.$_ában biztosított
tulajdonosijogkörére, figyelemmel a Földeár-Ótotoear Községek Jegyzője által kiadott
Fö|deákl22o3'2l2020. számú közútkezelői hozzájárulására, megtárgyalta, Green Team
Mérnöki Kft.(3773 Sajókápolna, Szabadság tér 21.) tulajdonosi hozzájárulás megadása
iránti kérelmét és az alábbi határozatothozza:

A Képviselő'testület figyelemmeI Magyarország helyi önkormányzatairól szó!ó
2o1 1 . évi C LXXXIX. törvény'l 07.$-á ban biztosított tu lajdonosi jog körére

tulajdonosi hozzáiárulását adja a

A Green Team Mérnöki Kft részére a Földeák Községi önkormányzat tulajdonát
képező Földeák belterÜlet 104,61,27,337t5,337lg, 3o7, 02í5 hrsz alatt fetvett - kivett
közterüleUközút megnevezésii - ingatlanokat érintő a 23í-335 Földeák, Táncsics
Mihály transzformátorkörzet szolgáltatási képességének javítása céljából történó
kiépítési munkái tekintetében az alábbi feItéteIek mettett:

Az igénybevett és esetleges felbontott terÜlet eredeti állapotába való
visszaállításáért a kivitelező, mint megbízott a felelős.

- Fakivágás csak kÜlön engedéllyel torténhet.
Az engedély kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati

Hivatalnál kell benyújtani.

A tulajdonosi hozzájárulás a Földeák-Óföldeák Kozségek Jegyzője által kiadott
FöldeáW2203'2l2o2o. számú közútkezelői hozzájárulása lójárta _ zoi,t augusztus
04. _ napjáig érvényes.

A képviselőtestÜlet felhatalmazza a po|gármestert a szükséges intézkedések megtételére.

ErrőI értesítést kap:
- Földeák község polgármestere
- Földeák - Óföldeák községek jegyzője
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője- Green Tean Mérnöki Kft' 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 21.



5./ Napirend
G ö rd Ü l ő fej l esztés i te rv j óvá ha gyása t 2021 -2o35_A!fö t dvíz Zrt! iv őv iz
Hajnal Gábor polgármester: olvasták az anyagot. Ezzel kapcsolatban Van-e kérdés,
észrevétel? Amennyiben nincs, javaslom, a tulajdonosi hozzájárulást adjuk meg' Köszönjük
szépen. Aki ezzel egyetért, kézfelta rtás sal szav azzon. Egyha n g ú. Koszonom.

A képvise!ő_testület 5 igen - egyhangú _ szavazattat, etlenszavazat és tartózkodás
néIkül az alábbi határozatot hozza:

127 t 2020.(Vt I t. 5.) Kt. h.
Tárgy: Görd Ü lő fej lesztési terv j óvá ha gyása l 2021 -2035- AlÍ öldv íz Zrtt

HATÁRozAT

Földeák község Önkormányzatának Képvisető_testülete _ mint a VíziközmÚ-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti ivóvízellátÓ víziközmŰ-rendszer
Ellátásért Felelős - megtárgyalta a 2021-2035. évekre irányuló gördülő fejIesztésiterv készítésére és jóváhagyására vonatkozó etőteiiesztést és ai alábbi
határozatot hozza:

A Képvlselő-testület egyetért a 2021-2035. közötti időszakra vonatkozo gordútő
fejlesztési teru _ az AlföldvÍz Ztt., áttal- a Magyar Energetikai és Közm(j- Szabályozási
Hivatal felé töt'ténő benyújtáshoz szükséges meghatálmazás, i!letve véleményező
nyilatkozat aláírására, va!amint az abban foglaltakkal.

Határidő: azonnal
FeleIós: polgármester

ErrőI értesítést kao:
Földeák község polgármestere
Földeák-Óföbeák községek jegyzője
Földeáki KözÖs Önkormányzati Hivatal pénzÜgyi csoportja

6./ Naplrend
G ö rd ü l ő fej I esztés i te rv j óvá h a gyása t 2021 -2o35_Atfö I dvíz Zrt! szennyv iz
Hajnal Gábor polgármester: olvasták az anyagot. Ezzel kapcsolatban Van-e kérdés,
észrevétel? Amennyiben nincs, javaslom, a tulajdonosi hozzá!árulást adjuk meg. KöszönjÜk
szépen. Aki ezzel egyetért, kéÍeltartással szavazzon. EgyhangÚ. Köszönöm.

A képviselő_testtilet 5 igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozzal

1 28 t 2020.(Vil t. s. ) Kr. h.
Tá rgy : G örd ü lő fej lesztés i te rv j Óvá h a g yá sa t 2021 -2035 - Alf öldv íz Zrtt

HATÁRozAT

Földeák község önkormányzatának Képviselő-testiilete - mint a Viziközmíj-
szolgáltatásról szőlo 2011. évi cclx. törvény szerinti szennyvízellátÓ víziközmíÍ-
rendszer Ellátásért Felelős - megtárgyalta a 2021-203& évekre irányuló gördülő
fejlesztési terv készítésére és jóváhagyására vonatkozó eIőterjesztést és az
aIábbi határozatot hozza.



A Képviselő-testület egyetért a 2021-2035. kötzötti időszakra vonatkozi gördütő
fejlesztésiterv _ az Alföldvíz Zrt., áttal- a Magyar Energetikai és Közmíi- Szabátyozási
Hivatal felé töfténő benyÚjtáshoz szükséges meghatálmazás, illetve véteméhyező
nyilatkozat aláÍrására, valamint az abban fogtaltakkaI.

Határidő: azonnal
Felelós: polgármester

Errőlértesítést kap:
Földeák község polgármestere
Földeák-Óföbeák községek jegyz61e
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja

7./ Napirend
Egyebek

Hajnal Gábor polgármester: Az egyebekbe csak annyi, hogy a szÚnyoggyérítéssel
kapcsolatban a kérelmet mindig beadjuk, azt továbbküldik a rendsiórne, de a 12. hétre sem
voltunk benne, ahogy oföldeák sem. Továbbra is a kérelmeket megküldjük. Valakinek van-e
kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, akkor megköszönöm a jeienléíet. A rendkívüli Ülést
bezárom. Köszönöm szépen.

4Áhil. w
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