
Földeák község PolgáÍmesterétól
6922 Földeák Szent L. tér 'l.

e'rnail:foldeak@Íoldeak.hu Tel.: 62J524492

FöLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

1 1 8l2o21.N'26.) szÁilÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Földeák község Képviselő{estülete 2021. május 26'_ra tervezett rendes - nyíft -
ülésének napirendje

HATÁRozAT
Naplrend:

't 
'/ Zárt Ülési előterjesáések

2./ Polgármesteri tájékoáató az előző ülés óta történt Íontosabb eseményekről, tárgyalásokról
EliadÓ: polgármester

3./ Beszámo|ó Földeák község Önkorm ányzat 2o2o. évi költségvetésének végrehajtásáról, a
2020. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Hóadó: polgáÍmester

4.l Td1ékozta(ó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Elöadó: jegyző, EEszl vezetője

5'/Elóterjesáések

6./ lnterpellációk, kérdések

7'lEgyebek 
MELLÉKLET

A meghívó 5'/ ElőteÍiesáések pontjának részletezése

í. Az Önkormá nyzat 2o2o. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. Vagyonrendelet módosítás
3. 'Kommunális eszköz beszerzése" kódsáma: MFP-KEB|2021 alprogram keretében

támogatási igény benyújtása, Ajánlattevő kiválasáása projekbnenedzseri feladatok
elláÉsára

4. Tulajdonosi hozzájárulás a KASOSV|LL Kft. részére a Földeák, Szent László tér 'l.
szám alatti (5 hrsz) ingatlan villamos energia ellátásához

5. Makói Kistérség Tóbbélú Társulás BeÍső ellenőrzési feladatellátásból ttjrténő kivonás
6. Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület 'Megállapodás működési előleg

biáosításáról" módosíkása
7. szent László tér 'l ' szám alatti Szolgálati lakás és Tüzoltó szertár mért fóvezetékének

kiépítése
8. Földeák' Ady E' u 54. szám alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra
9. Gyermekmoso! Óvoda csoport szám meghatároás

Erról értesítést kap:
- Földeák község polgármestere
_ Földeák _ Ótotoeát közsegek jegyzője

Földeák' 202í. május 26.

Til:IM



Földeák község Polgármesterétöl
6922 Földeák szent L. tér 1 .

e_rnail:Íoldeak@foldeak.hu Tel.: 6z524492

FÖLDEÁK KlzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

il9no21.N.26') szÁMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekÉl,
tárgyalásokról

HATÁRozAT

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő_testÜlete hatásköÍében etjáró Hainal Gábor
Földeák Község PolgáÍmesteÍe, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti
intézkedések haÉlybalépéséről szóló 27I2o21' (l.29.) Korm. rendélete, valamint a
katasárófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosftásáról szó!ó
20í 1. éü cxxvlll. törvény a6'$. (a) bekezdésében foglalt veszélyhetyzetre tekintette|' az
alábbi határozatot hozza:

Földéák Községi önkormányzat Képviseló-testiilete hatáskörében eljáró Hajnal Gábor
Földeák Község Polgármestere Földeák község Képviselő{estület 2021' máius 26+a
teÍvezett rendes _ nyilt ülésére ,,Polgármesteri tájékoáató az eóző ülés óta történt
fontosabb eseményekröl, tárgyalásokról'' szóló napirend nincs.

E]ről éÍtesitést kap:
- Földeák község polgármestere
- Földeák - Ótcitoeát< községek jegyzője

Földeák' 202í. május 26.



Földeák község PolgáÍmesterétöl
6922 Földeák Szent L. tér 1'

e mail:foldeak@foldeak.hu Tel.: 621524 092

FÖLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

1.2onoz1'(v.26.) szÁMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: A Földeáki Közös Önkormányzati Hivalal 2020 ' évi költsógvetóse

HATÁRoZAT

Hajnal Gábor Földeák község polgármestere a katasáÍófavédelemról és a hozá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011' évi CXX/lll. tórvény 46.$ (4)
bekezdésben foglalt felhatalmazás, Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27l2o21' (l'29.) Kormányrendelet alapján elrendelt Veszélyhelyzetre
tekintettel a KépViseló-testület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

Hajnal Gábor a Képviselő-testület nevében eljáró polgármester az államhááartásról szóló
2011. évi CXCV. iörvény 34-35' s-ai alapján - figyelemmel az államh ááaiásról szóló kirvény
végrehajtásáról szóló módosított 368/20í 1.(Xll.31 .) Kormányrendelet 25 s. (1)-(2)
bekezdéseire, valamint a 42-43. $-aira - a Földeáki Közös onkormányzatl Hivatal 2020. évi
költségvetését az alábbiakra módosítja:

fenntaÍtásaKözös

Eredeti Ei.
Módosított

Et.
Módosltott

El-

Bevétel

Földeák intézménvi fi nanszíroás 73 367 73 367 73367
M{iködési célú támogatás ( EP' önk.
válasáás )

lntézményi miiködési bevétel í 50o

Költségvetési pénzmaradvány 2549 2 444

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 73 367 75 9í6 77 311

l{iadás

Személvi iuttatások 56 546 57 950 57 950

Munkaadói iárulék 9154 I 154 I t54

Személvi kiadások összesen : 65 700 67 1M 67 104

Doloqi kiadások 7 667 I692 9 59í

Feflnaimozási kiadáso-x 120 6f6

t(ADÁs Összeseru: 73 367 75 916 77 ?11



FÜüffifi l$zgé! PoffiÍ'''eglteÉÍöl
6922 Földeák szenl L' téÍ 1'

* táil.a^ld6^!á\a^l/aá-t h'' Tál . ArrlErA 
^o,v r r ur, rvrewq^rwrw

A Foic!eáki Kozos Ónkormányzati Hivatal koitsógvetósének módosítása beópul Foldeák
k<izség onkorm ányzala 2020, évi költségvetési rendeletébe.

Erről értesítést kapnak:
- Földeák község polgármestere
- Ótaaeak lazság polgánne*lerc
_ Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
. FÓldeákiKözös Önltormányzati Hivatal Földeát pü. caoport
_ Fóldeáki Kozös Önkormányzati Hivatal Ótotoeát pü.. csoport

Földeák' 2021. május 26.

polgármestér



Földeák P.öEsés Polg,áíÍn€r.efétől
6922 Földeák szent L. tér í '

T_, . A'lt.)/ arÓo

FöLDEÁKXözsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

., 2t l2a27'pt .2G'} szÁ#j HATÁRoZATA

Tárgy: A Föideáki Közös Önkormányzati 'áivaiai 2l2a. ávi költségvetésónek végrehajiása

HATÁRozAT

HaJnal Gábor Földeák község polgármesteft! a katasárófavédelemról és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVlll. törvény 46.$ (4)

|9!3ofs!e1 foglalt felhatalmazás, Magyarország kormánya áttal a veiietyÁáy'"i
kthirrJpJ'{96151 sz^!ó 27 !2021 .tl-29) xormánl1rer'lrje_]pl a'bpjáő alte-artelt ve''széJytíe)yzrsre
tekintettel a Képviselő-testület hatásktirében eljárva az alábbi-döntést hozom:

|t_a!1at .Gii!91-a Képviselő-testÜlet nevében eljáró potgármester az államhááartásról szóló
*i1. é-,ti CXC'/' iör,rérry 9í. s (1) bekezdésj áaüén a Fölffild xozos önftorm*qr:ati
Hivaial 2020..évi költségvetésének végrehajtását a határozat mellékletét képdó í.
mellékiet szerint fogadr'a el'

A F<ildeáki Közös Ónkormányzati Hivatal költségvetése beépül Földeák község
Önkormányzata 2o2o. évi zárszámadási rendeletébe.

Erről éÍtesítést kapnak:
- Földeák község polgármestere
- ofölde'ák közseg polgá 'nestere
- Földeák _ o_Íöldeák községék jegyzője
- Föirjeáki KÖH pénzrjgyi csopoit, rciljeát
_ Földeáki KÖH Óföldeáki Kirendeltsége

Fö|deák' 2021' május 26.

nnlrtárméqléJ



Fi'lílgák líö33és Polgéfin93teíétól
6922 Földeák Szent L. tér í.

a6! . artEaa trlia

.s2 Kt.
A Fóldeá&í Kózós önkormán1rzatí Hivaial bevóteígí ó3 kíadásai

2020' év

fenntartása
dudl'(JÁ E' rl-

F l1l/ísá.k intázr',ánv i r]'4ra4llazlr azá5

Működósi cólú támogatág

BEVÉTEL ÖsszesEN:

Munkaadói iárulók



Földeól< köreég Pcloéíme--teíé'.ól
6922 Földeák Szent L. tér .l.

e i7icil:folo{eo{<6fc,rCe::k hrr Ta neEa^ 
^o1

FöLDEÁK KözsÉG
PoLGARMESTERÉNEK

t 22l 2021 -I,v -2B -} s7Á uú HATÁRoZATA

Tárgy: Lz Önkornn+nry3t Vegyonállapotá.al kégz,',ft - 202o. ér, deeenber 31-i, áli+pat szernti,
vagyonleltár és vagyonkimutatás

HATÁRozAT

Hajnal Gábor Földeák község polgármesteré a katasztróÍavédelemröl és a hozzÁ
fr::|:_d.1-"gy::, ||orv:ly9k moo'ostiasard 3zolö 2011. cvl oxxvlll. törvény ;6'5 (4)oeKgzdésben Íoglalt íelhatalm.aás, 

' _Magyarország kormánya által a vesiélyho'lyzotkihlrdetéséról szőló 271202'|. (l.29.) Korriányrenojet 
"rápÉí "rreno"rt-v".-.é_rv"r,'.'lv-z"t'etekintettel a Képviselő-testÜlet hatas(örében er1áwaaz areúrii'oómóJi'r'óio,n'i--''''-'"

Haina:l Gábor a KÁpvisnlá-lasÍiilnf navéhan aljáró 

'rrlgÉÍmastár 
á7 Ön'krumányzat uagynnarol

és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ,titzo|z.ilv.za.) rjnkormányzati ránoeut?. 5 os
?9':^F^ .?pr. foolÖltakra flc}€tommel' Ya|annt ai ellttltl+z,ar*'_iiaffi;itei,é| ezétt412013.(.11.) Korm. rendel.t 30. $ alapján az Önkormányzat vagyonálá|ota'ói iegiolt .
2a2t' tt decentbsr 3Í-i ár'apot szeririm -mgr'oitgÍtáÍt éi r"gyoítrimltát*st a naffitrzrit
melléklEtót képező 1. mellóklet szerint etfoöádja'

Enól éÉésltést kap:
- Főld6ák község polqármestere
- !ö|d€ák - Ó_toloeát< közsóg€k j6gyzőj9
- Főlr|eákí KÖH pánzíigvi ..qnpnrtia

F éuJ"á*, 2g21. r+éIEe 2+.

polgármestor



F{+ldeák líör9ée Polgáíínegteíétöl
6922 Földeák Szent L. tér 1'

ÍÓ! . E IE1Á nr.,

FÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

1 23.l 2021 -|v -2B-| szABÚ HATÁBoZÁTA

'|j:?!:.* 
::|,:r9 yzat 2D2o ' évi zárszár9a.r!áeá+f.n gizf|'ó y2a21 .!v '27 .) iú|<-4q/Í'rákyz+Íj |F-r41|eré"ben

Klmut.ltoll maradvány

HATÁRozAT
fiárnal .ga!'or Foideál( xÖt.alg polgáÍm6teÍo a l(at63'trÖlavtd,e|e'n röi ée a nolzá Kepcsolódóegyés törvények módogÍtágáról szóló 2011. évi CXXVlll. törvény 46.s t+l oeiáiaésle-n-loglalt
t lPYI1T.1,l"9I-1l9Tt"g t(ornnnya atet a veszstyhelyzet xrn,io"tesi.; szoto zit2oz1. tt.:zs.)Áormanyrend€let alapján elr€ndelt veszélyhelyzetre tekintBttel a Képvíselő-te8tület hatáskó;ében
eíárva az aiábbí dófifut hozo'n:

|i:, y'^", ? KÁpvisAlőJ*qríiht ntvAhen AljárÁ FrÚ.iámAqtAr Fi\tAAAk KÍ7RAí' Önkrvmányzxa
képviselő{g8tül€te az önkormányzal 2o2o ' évi LarsÁÍÁaasarő szóló 3l2o2.l.(v.t7.l ánrormáÁvzati
í9nd6l9'é.bén kin1ú'll.lft nArhIlu nyt 

^7 
AIábbjAk P;]aí,n! nayla puá.

Az önkormányzat maradványa

AlaptéVókenység költ8égvetési bevételei
AláptÁVÁkrnvRÁn kÁlÍsÁgvatA<i kiarlásai
Alaptovókeny3óg költ3ógvetósl egyonl€go
Alapf evékanyság ÍinannzírnzÁsi bavéJelej
Alaptevékonység fi nanszírozási kiadásai
A|aptevéteny8é g finarcÁr ozás:l egyenlege
Alaptevókenység maradvá nya
vállalkoá8l tavókenysóg maradványa
oaszés maladvány
Alaptevékenység kötelezetbégvállalÍo rhfi aÍdv.
Alapt3vókeny3ág szabad maradványa

A maradvány felhasználá3ának jóváhagyása:

Az ösezea Jóváhagyott maradvány:
KötelezétBéqvállalással terhélt maradvány
szabad maradvány

569 329 e Ft
385 9lí] e Fl
í83 399 e Ft
145 242 eFl
175 929 e Ft
-30687eFt
152 712 o Ft

0eFt
152 712 e ?a

0eFt
152712eFt

152 712 a Ft,
0eFt,

152 712 e Ft.

A 121 428 a Ft maradványból kötelezetteóggel terhelt :

2020.évben a méq béÍeiezottlén ToP_os ég az EFoP 1.5.3 és EFoP 3'9 '2 pálvázatok pénzt$vi
rendezése
lnterreg Ro_HU41 pályázat megelőlegezésónek visszautalása
orvosi rendelö f9lújltá6a 28 400 e Ft
ovoda épületének felújítása 22742 e Fl
Magyar Faluprograrnon belÜl eszközbeszerzós 9 9oo e Ft
viziközm() Íejlesztés 117g5 o Ft

EÍÍól éÉe9ÍtéBt kap:
_ FÖldeák kölség polgárm€st€re
- Földeák - Öfóldeák kőzsegek jegyzője
_ FÓldeáki KÖH, pénzügyi csoportjá

Földeák' m21. málu6 ft.

6"ffe
'oV
9l o\ .r

polgármester



Földeák közcóg Polgármesterótól
6922 Földeák Szent L' tér 1'

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

FÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

124l2o2'l'(v'26.) szÁMÚ HATÁRoZATA

Tárgy:,,Kommunális oszköz beszezése'' kódsáma : MF P -KEB l 202'| alprog ram keretében
támogatási igény benyújtása, Ajánlattevő kiválasáása projektmenedzseri Íeladatok e|látására

HATÁRozAT

Hainal Gábor Földeák kózség Polgármestere a katasárófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes tórvények módosításáról szóló 20'11. évi C$(/lll' törvény 46.$ (4) bekezdésben foglall
felhatalmazás alapián, a Magyarország kormánya álta| a Veszólyhelyzet kihirdetéséről szóló
27l202'l ' (l.29.) Kormányrendelet alapján olrendett veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-
testület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

í' A Kópviseló.tEst{ilet hatásköróben eljáÍó Hejnal Gábor potgármester a Kópviselő-
testÍilet tálékoztatásával egyldeJűleg Magyarorezág Kormánya által a Magyar Falu
Program keÍetóban,,Kommunáli3 eszköz beszerzóse'' kódsám a: MFP -KoÉ8I2021
alprogram keretóben kilrt Íelhívásra támogatási igónyt nyújt be kommunális eszköz
beszerzésére az alábblak gzerlnt:

Támogatási intenzitás| í 00%

Prdekt kö|tgég: bruttó'l5 000 000 Ft

lgényelt támogatás: bruttó 15 000 000'- Ft

2. A Kópviselő-testulet h8tá3köróben eljáró Hajnal Gábor polgáÍmesteÍ a Kópvi3glő-
tegtület táJékoztatásával egyldeJúleg a 2021" májls '19. napján megküldcitt ,,Ajánlattóteli
Íelhívás, ajánlatkérés''-re - az MFP_KoEBI2021 - ,,Kommunális eszköz beszerzósg'' -
határidőben érkezett ajánlatok alapján a Projekt menedzsment tevékenység elvégzésére a
i'agyaÍ Falu Program keretében 

''Kommunálls eszköz b6szezé3e'' kódszáma: MFP-
KoEBl2021 kiírt pályázeti felhívásra pÍojektmonodzseíi feladatok ollátásile
vonatkozóan a Kunos Agnes-t (581 'l Végegyháza, Józs€f Attila utca72.)bÍz''ameg230 000
Fl + 0 % AFA, azaz 230 000'- Ft azaz kgttő3zázhaÍmincezer forint összegóÍt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

ErÍó| értesltégt kap:
- FÖldeák község polgármestere
- Földeáki Közös Önkormá nyzali Hivalal jegyzőla

Földeáki Közös Önkormányzati Hivatral pénzügyi csoportja_ Földeáki Közös Önkormányzati Hivat'al Ügyintézője
,;á\

'í"s"* ",".)i'rt-E S -/l
\\- t\.\ l,\v

Halnal GáboÍ
polgármester

Földeák' 2021' má|us 26.



Földcák község Polgá'rncatrÉtől
6922 Földeák Szent L. tér 1.

*.rnqil:foldeak@foldcak.hu Tel.: 62iS24-092

FÖLDEÁKKözrÉn-
PoLGÁRMESTERÉNEK

1 25l 2021 .(v .26.) szÁÍilÚ H ATÁRoZATA

Tárgy: Tulajdonosi hozzájáruláe e Kasosvill KÍt. részéré a Földeák, Szent László tér 1. szám
alatti (5 hrsz) ingatlan villamos energia ellátásához

HATÁRozAT

Hajnal Gábor Foldeák község Polgármestere a kataszt rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011' évi CXX/lll. törvény 46.$ l+l oer<eáeso6n rogrart
l".]!^"j:|rlt alapján, a Magyarország Kormánya által a VeszayheíÉá titriraeteseüt szoto
?7l?:21' (l.29.) Kormányrendelet alapján ekendelt veszélyhely/et'"'t"xini"tt i" xtpul'"ro_
testÜlet hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

tulajdonosi hozzáiárulást adok a

Kasosvill Kft. Észére a Földeák befterillet 4 hrsz. atatt felvett - klvett közteriilet
megnevezésű - természetben Szent Lásztó tér _ Földeák beltertilet 5 hrsz atatti inlauan
'9.T{!,9T9áp1n 

megvalósuló villamos energia ellátás építési muntai iáiinietdbin azalábbi feltételek mel|ett:

'.a1 |oe1vrcy9tt és.esetleges felbontott tenilet eredeti állapotába való visszaállatásáért a(lvnelezo' mint megbÍzott a felelős.

- Fakivágás csak kÚlön engedéllyel történhet' Az engedély kérelmet a Földeáki KÖzös
Unkormanyzati Hivatalnál kell benyújtani.

- A tulajdonosi hozzájárulás a Földeák_Óföbeák Közsegek Jegyzője Földeákh85o-2l2o21.
számú k<lzútkezelói hozzájárulása lejárta alapján _ 2022. majui2s. nap|aig a-éú;'

ErÍől éÍtesÍtést kap:_ Földeák kozség polgármestere
_ Földeák-ÓföldeákkÓzségekjegyzője
- Ftildeáki Közös Önkormányzati Hivatal ügyintózője
.. llaonor'ill Vl+ IA.1^6 t ^^^t.^-:.!Kasosvill Kft. (6000 Kecskemét, Darázs utca 6.)

Földeák' 202í. május 26.
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Földeák község PolgáÍmesterétól
6922 Földeák szent L. tér 1.

e-mail:foldeak@Íoldeak.hu Tel. : 62J524'Ü92

FÖLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

126l2o21'N.26.) sáilÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Makói Kistérség Többcélú Társulás Belsó ellenózési feladatellátásból történő kiválás

HATÁRozAT

Hajnal Gábor Földeák község polgármesteÍ€ a katasztróÍavédelemról és a hozá
kapcsolódó egyes törvények módosításárol szóló 20'l 1. évi CXX/lll. törvény 46.s (4)
bekezdésben foglalt felhatalmazás, Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27t2021. (l.29') Kormányrendelet alapján elrendelt Veszélyhelyzetre
tekintettel a Képviselő_testtilet hatáskörében eljárva - figyelemmel Magyarorság hetyi
önkormánpatairól szóló 2o11. évi CLXXX|X. törvény 88.$-89.$-aiban, valamint a 119.$ (3l
(4) bekezdéseiben foglaltakra ílgyelemmel a illakói Kistérség Többcélú Tárculás Belsó
ellenórzési íeladatellátására vonatkozóan - Földeák Községi Önkormányzat Képviselő_
testülete tájékoztratásaval egyide|úleg _ az alábbi döntést hozom:

Hajnal Gábor a Képviselő{estület nevében eljáró polgármester a Makói Kistérség Többcélú
Társulás által Földeák Községi önkorrnányzat, valamint az általa funntaÉott iniézmények
vonatkozásában a Társulás által ellátott belsó ellenözési feladatellátásból _202t.
decembeÍ 31' napjával - kiválik.

Hajnal Gábor a Képviselő-testület nevében eljáró polgármester felkéri a íl/lakói Kistérség
Többcélú Tánsulás Társulási Tanácsát - Földeák Közsegí Önkormánpat és az á|tala
fenntartott intézmények vonatkozásában _ a belsö ellenözési fuladatellátásból történö
kiválási szándék elfogadására'

Enől értesÚl:
- Földeák község polgármestere
- Földeák_Óföldeák községek jegyzője

Földeáki KÖH Pénzügyi Csoport
- Makói Kistérség Többcélú Társulás, Makó

Földeák' 2021. máius 26'



Földeák község PolgáÍmesterétől
6922 Földeák szent L. tér 'l.

Tél.:621524'092

FÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

f7 n02'l.(v.26.) szÁMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Tisza és Maros Vidéke Jövőjóért Egyesület "Megállapodás működósi elóleg
biztosításáról'' módosítása

HATÁRozAT

Földeák község polgármestere a katasztróÍavédelemről és a hozá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 20í 1. évi C)fiVlll. törvény 46. $ (a) bekózdésuen to"gtatt
Íelhatalmazás, Magyarország kormánya által a veszélyhetyzet kihird'eiéséröl szóló 27 t2o21.
(l'29.) Kormány_rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetie tekintettel a Képviselő-testület
hatáskörében eljáwa, az alábbi halározatot hozza.

Hajnal Gábor a Képviselő_testÜlet nevében eljáró polgármester, a Tisza és Maros Vidéke
,{övőjéért EgyesÜlet (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) és a Földeák Községi
ol|gTá.nyT! (székhely: 6922 Földeák, Szent László tér 1.) között létrejött,,Megállapodás
mriködési előleg biztosításáról'' megállapodás 5. pontjában foglalt zozi.oo.ot.-tratáriaot,
2023.06.01 +e módosÍtom'

Erről értesítést kap:
- Földeák község Polgármestere
- Fö-ldeák-Öföldeák községek Jegyzője
_ KoH Pénzügyi csoportja, Földeák 

f".,".N'
Fötdeák,2o21. május 26' 
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FÖldeák közgég PolgáÍmegterétól
6922 Fóldeák Szent L. tér 'l .

e-mail:foldeak@foldeak,hu Í el.: a2l524_092

FÖLDEÁK KözsÉG
PoLGARMESTERÉNEK

127 l2o21.(v.26') sáMÚ HATÁRoZATA

Tálgy: Tisza és Maros Vidóke Jövőjéórt EgyosÜlot ,,Megállapodás működési előleg
biztosÍtásáról'' módos ítása

HATÁRozAT

Földeák község polgárm€stere a katasztrófavédelemról és a hozzÁ kapcsolódó egyes
tórvények módosításáról szólő 2011' évi CXXVlll. törvény 46. $ (4) bekezdésben foglalt
felhatalmazás, Magyarorság kormánya által a Veszélyhelyzot kihirdotóséról szóló 2712021.
(l.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzeke tekintettel a Képviselő-testület
hatásktjrében eljáwa, az alábbi határozalot hozza,

Hajnal Gábor a Képviseló'testület nevében eljáró polgármester, a Tisza ós Maros Vidéke
Jt5vQéérr Egyesület (szókhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) és a Földeák Kózsógi
Önkormányzat (székhely: 6922 Földeák, szent László tór 1') között létrejött 'Megállapodásmúkódési elóleg biztosításáról'' megállapodás 5. pontjában foglalt 2021,06.01. hataídőt'
2023'06.0't _ré módosÍtom.

Erröl éÉesltést kap:
_ Főldeák kózség Polgármestere
_ Földeák-Öföldeák községek Jegyzője
- KÖH PénzÜgyi csoportja, Fö|deák

Földcák' 2021' ÍnáluÉ 26.



Földeák község Polgármesterétól
6922 Földeák szent L. tér 1.

Tél.:621524-092

FÖLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

128l2021.(v.26.) szÁMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Szent László tór 1. szám alatti Szolgálati lakás és Tűzoltó szertár mért fóvezetékónek
kiépítése

HATÁRozAT

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő_testülete hatáskörében eljáró Hajnal Gábor
polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 . évi cL$iXlX. tv. i oz.5-56"n
Psto-"fott' 

jog!(iré!e1 eljirva, a katasÍróiavédelemról és a hozzá kapcsolódó "egyes
törvények módosftásáról szóló 2011. évi CUüXI. törvény 46.s (4) bekeidésében fo-{taft
Íelhatalmazás alapián, a ltllagyarorczág Kormánya aral a üeiÍlelyzet kihirdetéiéről
.s:9}ó.27l?021. {l.29.) Kormányrendelet alapján- ellendelt vészhelyzetre tekintette| a
Képviseló-{estiilet hatásköróben eUárva, az Önkormányzat tuhjdonában levö 6922
Földeák' Szent László tér 1' sám alaüi ingatlan villamosenergia hálózat fejlesáésére
Vonatkozóan az alábbi határozatot hozza:

A Földeákl Közös önkormányzatl Hlvatat, valamlnt az udvarl lakás és a TÍizoltóság mért
fővezetéké nek kiépítésével bruttó

977 900' Fl - azaz Kilencszázhetvenhétezer-kilencszáz foÍint
értékben

a Fázis Bázis Kft. (6800 Hódmezóvásárhely, Rákóczi út 7,t.)
bízza meg'

Erről éÉesÍtést kap:
- Földeák község polgármestere
_ Földeáki Kozös Önkormányzati Hivatal jegyzője
_ Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzÜgyi csoportja
_ Fázis Bázis Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rákóczi út 71 '

Földeák' 2021. május 26'
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Földeák közséo Polgármesterétól
6922 Földeák Szent L. tér 'l.

e-mail:foldeak@íoldeak.hu Tel. : 621524-092

FöLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

129l2o2'.l.(v.26.) sáMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Földeák, Ady E. u. 54' szám alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra

HATÁRoZAT

Fóldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testűlete hatáskórében e{áró Hajnal Gábor
polgármester Magyarország helyi önkormányzatakól szóló 201 1' OLXXX|X. tV. 107. s-ában
biztosított jogkörében eljáNa, a katasztrófavédelemról és a hozrá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 201 í ' évi CL[ül. törvény 46.s (4) bekezdésében foglalt
fulhatalmazás alapián' a MagyaÍország KoÍmánya által a vészhelyzet kihirdetéséről
szó'r 2712021' (l'29') Kormányrendelet alapián elrendelt vészhelyzetre tekintette' a
Képviselö-testülét hatásköÍében eljárva' a 6922 Földeák' Ady Endre u.54' sámú ingatlan
megvótelére vonatkozóan - a Képviselő-testület tájékoztatásával egyidejűleg - az alábbi
döntést hozza:

Földeák Községi önkormányzat megvásárolja a Földeák belterület
1451 hrsz alatt íelvett 763 m2 teÍ{tlet{i, klvett lakóház, udvar
megnevezésű, természetben 6922 Földeák' Ady Endre u. 54. szám
alatti ingatlant í 500 000'-Ft - azaz Egymillióötszázezer forint
értékben, valamint az ingatlanban taláIható ingóságokat 1 28í 200'- Ft
_ azaz Egymillió-kettószáznyolcvanegyezer-kettősáz forint értékben.

Az ingó és ingatlan vagyon összértéke:2 781200,-Ftazaz Kettőmillió_
hótezáznyolcvanegyezer-kettőEáz forint.

Az ingatlan és ingó vagyon megvásáÍlásáÍa vonatkozóan az eladók és
a vevő adás-vételi szerzódést kót a határozatban foglaltaknak
megfelelöen.

ErÍöl értesítést kap:
- Fó|deák község polgármestere
- FöldeákiKözös Önkormányzati Hivataljegyzóje
- Földeáki Kozös Önkormá nyzati Hiv atal pénztigyi csoportja_ Rakonczai Ferenc 6922 Földeák' Kölcsey F. u. 'l1.

Földeák' 2021' Íneiuts 26.

polgármester



Földoák köz3óg PolgáÍmo3torótól
6922 Földeák Szent L. tér 'l.

Tel.:6215241092

FÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGARMESTERÉNEK

1 30l2021'(v.26') sáMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Gy€rmekmosoly ÓVoda csoport szám meghatározás

HATÁRozAT

F-1|*!! K:1?9l Önkormányzat Kópvlselö-t€sírlote hatáskörében e[áró HaJnal Gábor Földeák
^ozt6g 

PoEa]mestero' a voszélyhelyzet kihird6té9éről és a vészheÍyzeti intézkedfuek
hatálybalépóséről szóló 27l2o21. (l.29.) Korm. rendelete, Valamint a rarasaro?avtoei"Á'ot-e" ahozzá tapc8olódó egyé3 töÍvények módosítá3áÍól szóló 2o11, évi cXXVlll. tor"env ló,s. (l)
bekezdósóben íoglalt veszólyhelyzotre toklntetlol, az ahlot haúioái it- t.rÁ,
A emzeti kÖznevelé3ról 3zótő 2011' évi cxc. törvény 25.s (7) bekezdésébén íoglalt felhatalmazás
alapján a Gyermekmosoly Óvodáb an (F öldeák, zárda ű. zzj á iozttzo22. nevelésiévre a' 

"iaÉol"rEzellnt halározzÁ meg az lndftható caoportok sámát:

A2o21l2o22. nevélési évben az indltani kívánt (vegyes) caoportok sáma:4 db, lét8áma:

A csoporlok összes sáma: 4 db
A csopodok összlétszáma| 1o5 Íő
sámítoti léBzám az SNl-s gyermekek létsámba tórténő sámítás miatt: 117 Íő

Enól éÍtesítést kap!
_ Fóldéák község polgárm€ster€
- Főldeák község jegyző'ie
_ Gyermekmosoly Óvoda vezetője
_ Fóldeáki KÖH igazgatási csoportv€zető

Földeák' 2021' máius 26,

Csoport neve

Gyelmóklótrám

Tényleges
gyeÍmeklétszám

sNr
|2Íönek
számftó|

sNl
(3 fónok
8ámltól

számÍtott
lótszám

S0nl csoport 25tő 1tő 28 Íő
llazlola csopoÉ 28 tő 3fó 3í íő
ilóhecske
csoport

27 Íő 3Íő 30 fó

lGtica c8oport 2ő tő 1Íő 2lő 30 ÍŐ
Öggzegen: í05 Íő 8íó 2Íő 117 Íő
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Földeák község PolgáÍmesterétól
6922 Fö|deák Szent L' tér 1.

e-nuil:foldeak@foldeak.hu Tel.: 6Z 52+092

FÖLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

B1 noz'l'(v'26') szÁÍúÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Éves ellenórzési jelentés, Éves összefoglaló ellenőzési jebntés a 2020. évi belsó
ellenőrzési tevékenységétól

HATÁRoZAT

Hajnal Gábor Földeák község Polgármestere a katasárófavédelemról és a hozzá kapcsolódó
egyes tórvények módosításáról szóló 201í . évi CXXi/lll. törvény 46.s (4) bekezdésben foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarorság Kormánya áFtal a veszélyhelyzet kihírdetéséröl szóló
27l2o21. (l.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Képvisel&
testület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

Földeák község Polgármestere a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belsó
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (Xll. 3'l.) Korm. rendelet 56. s (8) bekezdése
alapján előterjeszlelt, a 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységról szóló Éves Ellenórzési
Jelentést és az Éves Összefoglaló Ellenőzési Jelentést az elóterjesáés 1-7. sz.
mellékletekben foglaltak szerint'ióváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelós: jegyzö

EÍÍől éítesítést kao:
Földeák közseg polgármestere

_ Földeák_lÍöldeák községek jegyzője
' Makói Polgármesteri Hivatal _ Belső ellenőrzés
_ lrattár

Földeák' 202l. május 26. ffi
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