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Földeák Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2020. július 28-án megtartott,
rendkívüli, nyíIt üléséről.

Az ülés helye: Községháza nagyterem, Földeák

Jelen vannak:
Hajnal Gábor
Tóth lmre
Herczegné Varga Anikó
Horváth Éva
Pál Ferenc
Szabóné Bánfi Erika
Dr. Varga Károly

JeIen vannak továbbá:
Rákóczi Edit

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

Hajnal Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselőtestület tagjait, a jegyző
asszonyt, a jegyzőkönyvvezető kollégát. A jelenléti alapján megállapítom, hogy a telepÜlési
képviselők közúl7 fő van jelen. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javáslom, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontok alapján haladjunk. Aki ezt elfogadja, kézfeltartással
jelezze. Egyhangú. Köszönom szépen'

A képviselő'testÜIet 7'igen - egyhangú - szavazattaI, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

1 19 t 2020.(Vt 1.28. ) Kr. h.
Tárgy: A Képviselő{estület 2020'július 28-i- rendkívüli, nyílt - ülésének napirendje

HATÁRozAT

A képviselő{estület 2020.július 28-i - rendkívüli, nyílt - ülésének
napirendje:

Napirend:

1-l Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás Földeáki
Gyermekmosoly Óvoda felújítására pályizat oenyu;tasaról szóló írnozo'1vl.9.)
Kt. határozat módosítása

2-lFöldeák, Szent László tér 17. sz. alattionkormányzati ingatlanra bérlő kijelölése
3./ Egyebek

szabóné Bánfi Erika képviselő távozott.
í./ Napirend
önkormányzati .fetadatellátást szolgátó fejtesztések támogatás Földeáki
Gye-rmekmosoly Óvoda felújítására pályázat oenyrijtasarót szó!ó tí,ltzozo.1vl.9.) Kt.
határozat módosítása



Hajnal Gábor polgármester: olvasták azanyagot. Kaptunk egy hiánypitlási felhívást' Ebből
ki kell venni a kerítés építésére és javítására a 6 o78 855 toriÁt ossieget. Ezzel csökken a
saját forrásunk és az igényelt támogatás osszege ís. Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban
van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom' Aki ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Egyhangú. Köszönöm szépen.

A képviselő_testület 6 igen - egyhangú - szavazattat, etlenszavazat és tartózkodás
nélkÜl az alábbi határozatot hozza:

12O t 2020.(Vt t.28. )Kt. h.
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás Földeáki
Gyermekmosoly Óvoda felújítására pályázat benyÚjtásáról szóló 111t o2o.(Vll.g.) Kt.
határozat módosítása

HATÁRozAT

|19"ír Község Önkormányzatának Képviselő_testülete megtárgyalta a Magyarország
2020. évi központi költségvetésérőlszóló 2o1g. évi LXXI. törvény g-. móllektet ll.2' pont a) pon"t
ab) alpont szerinti' Ön|orryálylati feladatellátást szolgáló fejlésztések támogatás r'tiro'eatiGyermekmosoly 9u9o? felújítására pályázat oenyri]tasarot szóló 111l2)2o.(Vll.9') Kt.
határozat módosításáról szólÓ előterjesztéit és az arabói határozatothozza:

!. A Képviseló_testület az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás
F-öldeáki Gyermekmosoly ovoda felújÍtására pályázat benyújtájárot sáor (nno2o.(üu.g.)
Kt. határozatának !. oontiában fogíaIt teljes b-ekerülési_öószeget, igenyelt támojatást,
valamint saját forrást az atábbira módosÍtja:

Teljes bekerülési összgg: bruttó 23 939 684 Ft
lgényelt támogatás: bruttó 22742 7o0 Ft
Saját forrás: bruttó 1 196 984 Ft

2' A képvlselő_testület az Önkorm ányzat|fetadatel!átást szoIgáló fejlesztések támogatás
|ö!deák! Gyermekmosoty Óvoda fetújítására pályáíat ntnyri;iasarot szóló111l2020.(Vll.9.) Kt. határozatának +. poní;auan fogiad felsorolásoaí az,,utcafronti
kerítés, valamint udvari - iskola és óvoda élruttinite-sere szotjálo - i"'ites'felújÍtása,
cseréje'' törIi.

3' A képviselő-testÜlet Íelhatatmazza a polgármestert a pátyázati hiánypótlás benyújtására,
sikeres pályázat esetén megállapodás aláírására, szükséges intézkedéóek megtételére.

Errő!értesül:
- Földeák község polgármestere
- Földeár - Ótotoe-ak kozségek jegyzője
- Földeáki KozösÖnkormányzati Hivaial pénzügyicsoportvezető

2./ Napirend
Földeák, Szent Lász!ó tér 17. sz. alattiönkormányzati ingatlanra bér!ő kijelölése
Hajnal Gábor polgármester: Önkormányzati ingatlanra bérlő kijelölése' Ez a kínai Üzlet.
olvasták az anyagot Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban van-e?

Pál Ferenc képviselő: Kifizette az elmaradt bérleti díját?



Rákóczi Edit jegyző: lgen, kifizette. Most vissza kell csinálni. Vissza kell neki adni az
otszázezret, a testvére pedig befizeti.

Horváth Éva képviselő: Most vannak előrelátható tervek' Nem lenne egészséges, hogy
kettészedjük? A Szent László tér 17 ' alatt nem egy Üzlet van, hanem kettő.

Rákóczi Edit jegyző: Nem kettő, hanem ott van a piac is. Egy helyrajzi számon van.

Hajnal Gábor polgármester: Nem, a piac le van válasáva.

Rákóczi Edit jegyzó: Majd megnézzÜk, hogy hogy lehet. Mert az iskola és azóvoda is egy
helyrajzi számon Van, de két kÜlön címen'

Hajnal Gábor poIgármester: Ezzel kapcsolatban további kérdés, észrevétel van-e?
Amennyiben nincs, két határozati javaslat van, az egyes, hogy visszavonja a bérleti
jogviszonyt a WH-Brilliant Kft-től, és visszafizetjÜk az egyszeri 5 havi térítési díjat, elfogadásra
javaslom. Aki ezt elfogadja, kéÍeltartássaljelezze. Egyhangú. Koszönöm szépen.

A képviselő-testület 6 igen - egyhangú _ szavazattat, ellenszavazatés tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

121 t202O.(Vt t.28. ) Kr. h.
Tárgy: WH-Brilliant Kft. (6726, Szeged, Bérkert u. 32 képviseli: Weng Qing Ügyvezető)
visszalépése a 6922 Földeák, Szent László tér 17. szám alatti ingatlan bérbevételére
vonatkozÓan

HATÁRozAT

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a WH-
Brilliant Kft.6726, Szeged, Bérkert u.32. kérelmét a roloéar, Szent László
tér 17. szám alatti ingatlan bérletére vonatkozóan és azalábbi határozatot
hozza'.

]' A Képviselő-testüIet eIfogadja a WH_Brilliant Kft. (6726,Szeged,
Bérkert u. 32 képviseli: Weng Qing Ügyvezető) visszatépését a 6922
Földeák, Szent László tér 17. szám alatti ingatIan bérbevétetére
vonatkozóan és egyben a WH-Brilliant Kft. Földeák Szent László tér 17.
szám alatti önkormányzati ingatlanra bér!ő kijetölés tárgyú
1 02l 2020.(v l.24| szá m ú hatá rozatát vi sszavonj a.

2. A Képviselő-testület az önkorm ányzatjavára befizetett 5 havlegyszeri
térítési díiat a WH_Brilliant Kft. (6726, Szeged, Bérkert u.- gz 

)visszatéríti.

A képviselo{estület felkéri a polgármestert a szükséges intézkecjések
megtételére.

A határozatról értesítést kap:
1'i Földeák község polgármestere
2.l F öldeák-Ótotoear község jegyzője
3./ Winner Weng XP Kft, (1134 Budapest,Váci út 47tB')
4./ WH-Brilliant Kft., 6726, Szeged, Bérkert u' 32'
5./ Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal, pénzligyi főelőadó



Hajnal Gábor polgármester: Második határozatijavaslat kijelöli és ugyanazzal a feltétellel a
Winner Weng XP Kft' jogviszonyát jóváhagyjuk. Aki ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Egyhangú' Köszönöm szépen.

A képviselő_testület 6 igen - egyhangú - szavazattat, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

122t 2020.(Vt t.28. ) Kr. h.
Tárgy: Földeák, Szent László tér 17 ' szám alatti helyiség (ruha üzlet) a Winner Weng XP Kft.
részére való bérbeadása

HATÁRozAT

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testÜlete Magyarország helyi
önkormányzatairől szólo 2011. évi CL[filX. tv. 1o7. $---ában biitosított
jogkörében eljárva - figyelemmel az Önkormányzattulajdonában lévő lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
14l2o19'(xl.28.)Kt. rendelet 22' s (1) bekezdés a) pontjában, (3)
bekezdésében, a 23. s (1), (2) és (3) bekezdésében foglaltakra - m'egtárgyaita
az Önkormányzattulajdonái t<épe)ó Földeák, Szent László tér 17. s)ám alatti
helyiség bérbe adására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:

A KépviseIő-testület az Önkorm ányzattulajdonát képező Földeák, Szent
László tér 17. s'zám alattl hetyiséget (ruha üzlet) a vtiinner Weng Íp xrt,
\1134 Budapest,Váci Út 47 tB. képviseli: Weng Hui) - határozott idó:re, 2o2o.július't. napjától _2025.június 30. napiáaó bérbe adja.

A bérleti díj összege : 9í .900 FUhó, azaz Kilencvenegyezer-kilencszáz

A Képviselő{estület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
meg kötésére, alá írására, a sztikséges intézkedések megtételére.

A határozatról éÉesítést kap:
1.i Földeák község polgármestere
2./ Földeák-Ótotoeat község jegyz61e
3./WinnerWeng XP Kft, (1134 Budapest,Váci út 47tB.)
4./ WH-Brilliant Kft., 6726, Szeged, Bérkert u.32.
5./ Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal, pénzÜgyi főelóadó

!{n3l Gábor poIgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor megköszönöm ajelenlétet. A rendkívüli Ülést bezárom. Koszönöm szépen.
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