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Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. szeptember 3-án megtartott,
rendkívüli, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Kozségháza nagyterem, Földeák

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

JeIen vannak továbbá:
Rákóczi Edit

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

Hajnal Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő{estület tagjait, a
jegyzőasszonyt, és a jegyzőkönywezető hölgyet. Szabóné Bánfi Erika képviselő asszony
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai rendkívüli Ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom,
hogy a megjelenési arány 85%, ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Javaslom, hogy a
meghívÓban szereplő napirendi pontok szerint haladjunk. Aki eá ófogadja, kézfeltartással
jelezze' Egyhangú. Köszönom szépen.

A képviselő_testület 6 igen - egyhangú - szavazattat, eltenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

12019.(,.14.)Kr.h.

Tárgy: A Képviselő{estÜlet 2o2o. szeptember 3-i_ rendkívÜli, nyílt - Ülésének napirendje

HATÁRozAT

A képviselő-testület 2o2o. szeptember 3-i _ rendkívÜli, nyílt -
ülésének napirendje:

Napirend:

1./ ,,Szolgálati lakás'' felÚjítása kódszáma: MFP-szLt2020 Íelhívásra támogatási igény
benyújtása. Ajánlattevő kiválasáása projektmenedzserifeladatok ellátására
Előado: polgármester

2.l Bogázoi templomnak támogatás igénylése
Előado: polgármester

í./ Napirend
,,Szolgálati lakás'' fetújítása kódszáma: MFP_SZU2}2o Íelhivásra támogatási |gény
benyújtása. Ajánlattevő kiváIasztása projektmenedzserifetadatok etIátására
Hajnal Gábor polgármester: pc. Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében
,,Szolgálati lakás'' felújítása kódszáma: MFP-SZL/2020 című pályázati kÍrás alapján az



Önkormányzat tulajdonát képező Földeák belterÜlet 50 hisz alatt felvett, természetben 6922
Földeák, Gagarin utca 7. szám alatt lévő szolgálati lakás épÜletének felÚjítására támogatási
igényt nyÚjthat be. lgényelhető támogatás maximum 30 millió Ft. Ajánlattételifelhívás, ajánlat
kérés kerÜlt megkÜldésre projekt menedzsment tevékenység beszerzésére három cégnek.
Mindhárom AjánlattevŐ határidőben küldte meg ajánlatát. Az ajánlatok bírálati s'empont;a a
legalacsonyabb ajánlati ár, az elbírálás alapját a megadott nettÓ ajánlati összeg képezi'
Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, javaslom, hogy Földeák belterület 50 hrsz
alatt felvett természetben 6922 Földeák, Gagarin utca 7. szám alatt lévő a Földeák Községi
Önkormányzat kizárilagos tulajdonát képező szolgálati lakás épÜletének felÚjításáá
pályázatot nyújtson be az Önkormányzat 100%-os támogatásra 30 oo0 ooo.- Ft összegre,
valamint a bírálati szempont alapján a projektmenedzseri feladatok ellátására a Propct
Advice Kft-tbízza meg a Képviselő{estÜlet. Aki egyetért, kéáeltartássaljelezzék. Egyhangú.
Köszönöm szépen.

A képvlselő-testüIet 7 igen - egyhangú _ szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkÜl az alábbi határozatot hozza:

1 32t 2O2O.(aX. 3. ) Kr. h.
Tárgy; ,,Szolgálati lakás'' felújítása kódszáma: MFP-szLt2020 felhívásra támogatási igény
benyÚjtása, Ajánlattevő kiválasáása projektmenedzserifeladatok ellátására

HATÁRozAT

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő{estülete - figyelemmel - Magyarország Kormánya
9[al a Magyar Falu Program keretében ,,Szolgálati lakás'' fe!újítáéá roaszama: MFP_szLl2o20 kiírt felhívásra támogatási igény benyújtásáról, á;ánlattevő kiválasztása
projektmenedzseri feladatok ellátásáról szÓló előterjesztési megtárgyaltá és az alábbi határozatot
hozza:

í. A Képviselő'testü[et Magyarország Kormánya áltat a Magyar Falu Program keretében
,,SzoIgálati lakás'' felújítása kódszáma: MFP€zL/2o2o kiírt felhívásra táilogatási igényt
nyújt be - az Önkormányzat tulajdonát képező Földeák belterütet 50 hrsz alatt felvett
természetben 6922 Földeák, Gagarin utca 7. sám alatt lévő Földeák Községi Önkormanyzat
kizárÓlagos tulajdonában lévő szolgálati lakás -felújítására az alábbiak szerint:
Támogatási intenzitás: í 00%

Projekt költség: bruttó 30 000 ooo,_ Ft

lgényelt támogatás: bruttó 30 00o ooo,_ Ft
A Képviselő{estület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó
intézkedések megtételére, nyilatkozatok aláírására.

2. A Képviselő-testulet a 2020' augusztus 28-án megküldött,,Ajánlattételi felhívás, ajánlatkérés''-
re - az MFP-szu2020 - ,,Szo|gálati |akás'' felújítása _ natárid-őbeh érkezett ajánlatbk alapján aProjekt menedzsment tevékenység elvégzésére a Magyar Falu Proiram keretében
,,Szolgálati lakás'' felújítása kódszáma: MFP'szL/2o2o kiírt fe!hívásra a Fölóeák belterÜlet 50
hrsz alatt felvett természetben 6922 Földeák, Gagarin utca 7' szám alatt lévo Földeák Községi
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló szolgálati lakás épületének felújításához
projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozóan a Project Advice Kft_t (6726 Szeged,
Németh A. u. 15. )bizza meg nettó 1 8oo ooo Ft + o w Áre, azaz bruttó í 80ö ooo Ft, ázaz
egymiIlió - nyolcszázezer forint összegért.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szeződés megkötésére,
aláírására, a szÜ kséges i ntézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



Errőlértesítést kap:

- Földeák község polgármestere
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal péÁzügyi csoportja_ Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal ugyintéiője

2./ Napirend
Bogárzói templomnak támogatás igénylése
HajnaI Gábor polgármester: olvasták az anyagot. A Makó-bogárzői Páduai Szent Antal
templom felújítási munkálatai megkezdődtek. pE eddig kapott támogatás a tervezett
munkálatok jó részét fedezni tudja, de időkozben felmerÜltek más koltségék is. Szeptember
első vasárnapján tartják a bogárzÓi búcsút, melyre több száz ember szokott kilátogatni.
Céljuk, hogy addigra felújított, szép kornyezetben fogadhassák a látogatókat. Kéidés,
észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, akkor 1oo.ooo;- forint összegű
támogatást javaslok. Van-e valakinek más javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért a
100.000,- forint összegiÍ támogatással, kéÍeltartással jelezzék. EgyhangÚ. Köszönöm
szépen.

A képviselő_testület 6 igen - egyhangú - szavazattat, eIten szavazatés tartózkodás
nélkül az alábbi határozatothoza:

1 33 t 2020.(tx. 3. ) Kt. h.
Tárgy: Makó-bogárzói Páduai Szent Antal templom támogatása

HATÁRozAT

FÖldeák Községi onkoimányzat Képviselő-testÜlet megtárgyalta Pálfai Zoltán plébános úr
tá mogatás át célző ké re lmet és az alábbi h atá rozato t hoiza:

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1o0'0oo,- Ft, azaz százezer forint
összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2o2o. évi költségvetése - Végleges átadottpénzeszközök, egyéb támogatások - terhéie.

Hajnal Gábor po!gármester: Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor
megköszönöm a jelenlétet. A rendkívüli Ülést bezárom. KöszönÖm szépen.

"rítna, Gábor
polgármester

'K,r C&I*, Q,r)t
: . Rákóczi Edii C

jegyző


