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Ha]hal Ggbor polgArmester: Tisztetettel kOsz6nt6m a K6pviset6otestOtet tagjait, a jegyz6
asszonyt, a hivatali munkat&rsat, az int6zm6nyvezet6 asszonyt° A jelent6ti atapj9n
meg&tlap[tom, hogy, a telepOl6si k6pviselSk kOzOl 7 f6 van jeien. Javaslom, bogy az
e!6ter]esztSsek k6z6 vegyOk fel a 15. sz&mO el6ter]eszt6st, ,,Tulaidonosi hozzai&rul&s a
Sert6shQs Terme!8 Kft. resz6re 499,0 kWoos tetjesitm6nyO napelemes kiser6mO 6s fOldk&bei
hasznaiatbav6teli engedSlyez6si elj rAshoz"° Aki ezt etfogad)a, k6zfeRart&ssal )eiezzeo
EgyhangO. K6sz6n6m szSpen°

A R pvisel6-t®stilet 7 iges   ÷gyha g S = szavazatta  ÷l!÷ szavazat 6s ta 6zkod$s
n lkil az atabbi hata ozatot ho a:

s 0£s o(Xo£7°}Kt°ho
Targy: A K6pvisel6otestOlet 2021. okt6ber 27oi- rendes, nyfit - Oles nek napirendje

qATA ZAT

A k6pvisel6otestQlet 2021. okt6ber 27oi- rendes, nyflt   Ql6s6nek
napirendje°

Napirendo

1 .I Zart Ql6si el6terjesztSsek
2./Polg rmesteri tAj6koztat6 az e16z6 Otis 6ta t6R6nt fontosabb esem6nyekr61,
tgrgyal sokr61

Eldad6: polg#rmester
3°t El6ter]eszt sek
4./ nterpe!i&ci6k, kerd6sek
5.t Egyebek



ELLEKLET
A meghiv6 S.t El6te es£t sek po stj Hak  6szletez se

1. A Term6szetben nyOjtott t0ze[6anyag timogatasr61 sz616 rendelet megalkotisa

2. A szocialis eSlatasi form£k szabalyoz£s£r61 sz616 rendetet megalkotisa

S. A gyermekek v6delm6r6! sz616 rendetet megalkotisa

4. Beszimol6 a Gyermekmosoly Ovoda munkijir61

5. FOIde&k kOzs6g 1. sz mO h ziowosi k6rzet6nek mQkOdtet6s6re t6trejOtt fetadat-ell tgsi
szerz6d6s m6dosit sa

6. F61de k 81. sz m0 h ziorvosi kOrzet orvosi rendel6 felOj[t sa a Bel0gyminisztSdum
6nkorm nyzati feladate!latgst szotg !8 fejleszt6sek tamogat sa keret6n belO! kivitelez6
kivglaszt,Csa

7. OnkormSnyzat tulajdongban 16v6 kOlter01eti f61dek hasznosit sa

8. Tulajdonosi hozz j rul s a DELOT Kfto r6sz6re a TOP-2o!o3-16-CS1-2019-00003
projekt keret6ben FOldegk belterOteti vizelvezet6 h9t6zat I1.0tern (Bacs6 B61a utca)

9. Tulajdonosi hozza']grulgs a F61degk KOzs6g Onk6ntes TOzott6 EgyesOlet r6sz6re FCA
KP-!-2020 pal%zat keret6ben t0zolt6szeY Sr 6pOtetr6sz falazatanak magasitas9hoz

10o B6deti szerz6d s m6dositas  6922 F61de k, Szent L szl6 t6r 17.

1 1. Ba" rdos lstvan 6s B rdos lstv nn6 tamogat si k6relme

12. Zsark6 D niel P6ter tamogatgsi k6retme

13o Mik cz6 S ndor tamogat si k6relme

14.2022. 6vi Bels6 Ellen6rz6si Terv etfogad9sa- Csongr8d Megyei TelepOt6stisztasagi
Nonprofit Kfto

15. Tulajdonosi hozz j rutgs a SertSsh6s Termet6 Kft. r6sz( re 499,0 kW-os tet}esitm6nyO
napelemes kiser6mQ  s fOldk bel hasznglatbav6teli enged6tyez6si eljgrashoz

1,/Napi end

Ha]hal @ bo  9olg meste °: Z9£ Ol@si et6ter}eszt@seink nincsenek.

2./Napi end
Polga ested
t gyai sok '61

t j koztat6 az e!6z5 Ql s 6ta tS£ nt fontosabb ese Snyek 51,

Hajnal G bo " polga este : Polg,Crmesteri tgj6koztat6 az e16z6 Oi s 6ta t6£ent fontosabb
esem nyekr61  t,Crgyal,Csokr6!. Oivast,Ck az anyagoto Az iv6vizmin6s6gojav[t6 programban a
KEVlEP v gzi a javit sokat, ezS  voitak viznyom s prob!6m k. Kerdes,  szrev tel a
t j koztat6val kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs,  s eifogadjak a t jSkoztat6t,
k zfelta ,Cssai jelezz ko Egyhang0. K6sz6n6m sz peno

A kCpvisel6-testilet 7 igen-egyhan9Q = szavazattal, eltenszavazat  s taA6zkod s
n lkil az al bbi hat rozatot hozza°

18412021 .(X.27.) Kt. h.
T£rgy: Polg£rmesteri tb, j£koztat6 az e16z6 OlSs 6ta tOrt£nt fontosabb esem nyekr61,
t,Crgyal,Csokr6!

HATAROZAT



A kepvisen6otestQnet a polg rmesteri t,C]6koztat6 az et6z6 OR6s 6ta t6rt6nt fontosabb
esem6nyekr6A, t&rgyaJ sokr6B megt rgyatta, azt tudom sui veszi. Lej,Crt hat&ddejQ hat rozatok
nem voltako

ErrSl 6Aes[t6st kap"

F6Bde&k k6zs6g Polg&rmestere
F6nde k-Of61de k k6zs6gek Jegyz6je

3o/Napirend
ElSter eszt sek

1, El6ter]eszt s

A Term szetben nyQjtott tQzelSanyag tgmogatAsr61 sz616 rendeSet megaSkotasa

Nainal GSbor poSg msesteF: P6nzOgyi 8s 0gyrendi Bizotts g is t&rgyaltao

P I Ferenc P6nzQgyi 6s KSzbeszerz6si Bizotts g elnSke: P6nzOgyi Bizotts g tgrgyalta.
Elfogadasra javasoljuk a k6pviset6-testOlet fet6o

He °czegn6 Varga Anik6 0gyrer di Bizotts&g einSke: 09yrendi Bizottsa9 is t&rgyaltao
Szinten javasotjuk eifogad&sra a kepvisel6-testOtet fel o

Ha] al GSbor poSg rmester: K rd s,  szrevStei ezzel kapcsolatban? ltt van egy rendelet
m6dosit&s, 6s egy hat&rozati javaslato Aki elogadja a hat&rozati javaslatot, miszednt az
6nkorm,Cnyzat az Ormossz n Zrto aj nlata alapj&n 3.810.- Ftiq brutt6 6sszeg@t 660 q
barnak6szenet rendei meg brutt6 2.514.600,- Ft  rtSkben, valamint az 544o830,- Ft 6sszeg5
6nr szt, valamint a sz&llitAsb61 ad6d6 k6tts geket v&tlatja, melyet az 6nkorm&nyzat
k61ts gvet s ben a szoci&lpotitikai juttatgsok terh re biztosit, k zfetta t,Cssat jelezz k.

A k pviselS-testQlet 7 igen   egyharagQ   szavazattat  ellenszavazat @s taA6zkod9s
n IkQl az al bbi hatarozatot hozza:

185/2021 .(X.27.} Kt. h.
Tirgy- A telepQlSsi 6nkorminyzatok szociilis o IQ tQzelianyag - bamak6sz n megvisirlisa

4£T£ Z£T

FOtdeak KOzs6gi Onkorm nyzat K pvisel6-testOlete figyelemmel a Magyarorsza9 202!. evi
k6zponti k6tts gvet6s6r61 sz616 2020. 6vi XC. tOrv6ny 3. mellSklet Io 2.2.1. pont szednti
telepQiesi 6nkormgnyzatok szocialis c 10 t0zel6anyag vasad&shoz kapcsol6d6 kieg szit6
t mogat,Csra  megt&rgyalta a  telepQt6si 6nkormAnyzatok  szociAiis celO tOze!6anyag
v,Cs ri&s&r61 sz6!6 el6terjeszt st,  s az a! bbi hat,Crozatot hozza:

A KSpvisel6-testilet

az OrmosszSn ZA-t61 (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. i/104.) aj,Cnlata alapj,Cn
3.810.- Ft2q brutt6 8sszegSrt (3.000.- Ft+Afatq) 880 q barnak6szenet r÷ndel  ÷g

brutt6 2.514.800,- Ft,
8rtSkben.

azaz kett6milli6-6tsz ztizenn gyezer-hatsz z forint

A 544.830,- Ft azaz 6tszAznegyver gyezer-nyolcszAzhar inc forint 6sszegQ
6nr szt, vala int a sz llit sb61 ad6d6 k61ts geket v llalja, melyet az
6nkorm&nyzat k61ts6gvet s6ben a szoci&lpoiitikai }uttat sok terh@e biztosit.



A k6pvisel6-test01et feihatalmazza a polg rmestert a szi}ks6ges int6zked6sek megt6tel6re,
szerz6d6s algir s ra.

Hat,rid6: azonnal
Felel6s" polg&rmester

Err6! @rtesit@st Rap°
-  F6Ude&k k6zs6g polg&rmestere
-  F6Jde k-Of61de k k6zs@gekjegyz6)e
-  K©H p6nzigyi csoport]a

Hajnal G bor polgArmester: Aki elfogadja a term6szetben nyQjtott tOzel6anyag t&mogat sr61
sz616 rendelet megalkot&s t, k6zfettart ssal jelezz6ko EgyhangOo KOsz6n6m sz6peno

A R@pvisel6-testQlet ? igen   egyhang6   szava ttal, ellenszavazat 6s taA6zkodas
n IRQI az al bbi Fendetetet hozza:

F61deSR K6zs@gi OnRorm nyzat
K@pvisel6-test[ let@neR

912021. (Xo28o} 6nRo mgnyzati  '÷ndelet÷
a teFm@szetbeH nyQjtott tQzel6aHyag tgmogat sF61

FOldegk K6zs6gi Onkorm nyzat K@pvisel6-testOlete az AlaptOrv@ny 32. cikk (1} bekezd6s a)
pont] ban biztositott feladatk6r6ben elj rva, Magyarorsz g helyi 6nkormanyzatair61 sz616
2011. @vi CLXXXIXo t6rs!@ny 13. § (1} 8. pont]9ban kapott felhatalmazgs alap]9n, figyelemmel
a szoci lis igazgat9s 61 @s szoci lis ett Stasokr61 sz616 = m6dositott   1993o @vi !11o tOw@ny
rendelkez@seire a k6vetkez6ket rendeli el"

1o fe]ezet
A  °endelet ¢81ja  hatalya

to § A rendetet cSl]a, bogy szabatyozott keretek k6z6tt a szociglisan r9szoruR szem@tyek
r@sz6re tizel6anyaghoz va!6 hozzajut s biztositsa a t6li id6szakban.
2o § (1} A rendelet hatglya kiterjed F61de6k k6zs@g kOzigazgat9si terStet6n  16, be]ebntett
tak6hellyei vagy tart6zkod si hellyel rendeikez6

a) magyar  !lampolg rokra,
b) bev ndoroRakra 6s letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hat6sag altal menekL}Rk@nt elisme  szem@lyekre.

(2} A rendelet hat lya kiterjed a szabad mozgBs @s tart6zkod s ]og val rendelkez6 szem@lyek
beutazas r61 6s tart6zkod s r61 sz6t6 t6rv@ny (a tov bbiakban Szmtvo) szerint a szabad
mozg s 6s ta 6zkod s jog val rendelkez6 szem6tyre, amennyiben az e!!Bt$s ig6nyt6s@nek
id6pontjaban az Szmtv.-ben meghat rozottak szerint a szabad mozg s @s a h rom h6napot
meghalad6 tart6zkod si ]og t F61de k k6zs69 teri31et6n gyakorol}a, @s a polg rok szem@lyi
adatainak 6s lakcim6nek nyilv ntart Ss r61 sz616 t6rv@ny szerint F61de k k6zs@gben bejelentett
lak6hellyel rendeJkezik.

1to fejezet
Ter @szetben ny@jtott t@zel6anyag t& ogat s

3o § FOJdeak K6zs6gi Onkorm&nyzat term@szetben nyOjtott szoci 51is eilatask6nt barnak6szenet
biztosit azoknak a szoci&lisan r Sszorult szem61yeknek, akiknek a h Sztart Ss&ban az egy f6re
jut6 havi j6vedelem hem haladja meg a mindenkori 6regs6gi nyugdij legkisebb 6sszeg6nek
250%-at, egyed0! el6 szemely eset6n a 350%oat.



4°§ A t<¢mogat is m6¢@ke legfeBjebb 10 q barnak6sz6n egyszeri aikatommat.

El]gFSsi  ÷ndetkezCseR
A tgmogat s ig nybev6tel6neR m6dja

5. § (1} Az elj< ras k6renem aiapjan indui. A k6reimet a F61de ki K6z6s Onkormgnyzati
Hivatalban (6922 F61de k, Szent Laszn6 t6r 1.) ke!l el6terjesztenio
(2} A term6szetben nyO]tott tOzel6anyag t9mogat is ir nti k6relmet a rendelet 1. mell Rlete
szerinti formanyomtatv nyon keli benyOjtani.
(3} Egy h ztart<¢sb61 csak egy szem61y nyOjthat be tgmogatgs irgnti k@etmet.
(4) A k@elmet 2021o november 2. napjSt61- 202!. november 15. napjAig tehet benyQjtani.
(5) A k6relmez6 a k6relme'ben sajat, vatamint a vele egy h9ztaR sban taR6 szem61yek
adatair61, j6vedetmi viszonyair61 kOteles nyilatkozni, tovabb<¢ a ]6vedelmi adatokra vonatkoz6
bizonyit £kokat a k6retem benyOjt saval egyide]Qleg kell becsatolniao
(@ A j6vedelemigazot £shoz csato!ni kett:

a) a havonta rendszeresen m6rhet6 jOvedelem eseten a k6retem benyOjtasat megei6z6
h6nap j6vedeim6r6t sz6t6 munk !tat6i igazoi st,

b) a munkan61k61i elt ti sr6l   k elem beny ]t sat meget6z6 h6napban folyOsitott eftat s
.an a munkaOgyi kirendeRs6g attal kiatlitott igazolast,igazol6 szelv6nySt, e nek hi nygb

c) a tarsadalombiztositgs keret6ben foty6s[tott ellat4 sok eset ben a k6retem benyOjtas t
megel6z6 h6napban kifizetett eltat s igazoi6 szelv6ny6t, ennek hi nyaban az utots6
havi bankszamla kivonatot

d) v tlalkoz6 eset6ben az i!let6kes Nemzeti Ad6- 6s Vamhivatai igazolgs<¢t, a k6reiem
benyO]t sgt megel6z6 gazdas 9i  v szem tyi }6vedelemad6 alap.i r6t

e) egy6b j6vedetmek eset6ben a k@elmez6 bOntet6jogi fete16ss69e metlett nyilatkozatot
tesz a havi <¢tlagos ]6vedelm6r61

(71) A k@elmek elbir<¢i<¢sa sor< n el6nyben ke!l r6szesiteni azt, aki
a) aktiv korOak etl<¢t sara
b) id6skorL]ak jarad k ra,
c) telepOl si t £mogatasra (e tamogatasban r6szesOl6k kOz81 kOlOn6sen a lakhatashoz

kapcsoi6d6 rendszeres kiad isok visel6s6vel kapcsolatos tamogat sban r6szesOl6k)
d) vagy a gyermekek v delm6r61 6s a gy<¢mOgyi igazgatgsr6t sz616 1997. 6vi XXXI.

t6rv nyben szab lyozott halmozottan hgtranyos helyzetO gyermeket nevel6 csaladban

T. § A t imogata" ssal kapcsolatos hatask6£ a k6pviseti-testOtet a Szoci lis Bizottsagra ruhazza
£to

IV.
Z£ '6  e delRez sek

8. § Ez a rendelet a kihirdetSs nap]at kOvet6 napon lSp hatalyba.

9. § Jelen rendelet hat<€lybalepSsevel egyide]{aleg hatily<¢t veszti a termSszetben nyL]jtott
t{]zel6anyag t<¢mogat<¢sr61 sz616 7/2020.(X.8.) 6nkorm<¢nyzati rendelet  £s a m6dositis£ra
kiadott 1412020.(X!1. !7.) 6nkorm£nyzati rendelet.



2. IlSter]eszt6s
A szociAlis ÷ll£tisi form£k szabilyoz£s£r61 sz616 rendelet megalkotiss

Hajna  G bor potg9rmester° P6nzOgyi 6s 0gyrendi Bizottsa9 is targyaRa.

P  Ferenc P n gyi 6s K6zbeszerz si Bizotts g e n6ke° P6nzOgyi Bizotts&g t&rgyaJta.
JavasoBjuk ennek eBfogadgs&t a k6pvise164estOlet fel6.

Herczegn  Varga Anik6 0gyrendi Bizottsgg eln6ke° 0gyrendi Bizotts&g is ta'rgyaitao
Szint6n ]avasoljuk elfogad&sra a k6pviset6otestOlet fet6°

Ha]r al Gabor pomggrmester: K6szOn6m sz6pen. K6rd6s, 6szrev6tel? A Csongr&d-Csan&d
Megyei Korm nyhivatal t6rv6nyess6gi felhiv&ssal 6It. A rendelet felOivizsg&latra kerOlt. A
c6tellen6rz6s sorgn szakmai segits6gnyOjt s keret6ben a rendeletben fett&rt ]ogs6rt6sek,
hib&k, jogi anom9liak kijavitgsa indokoltta teszik a megl6v6 rendelet m6dosit,Csa helyett egy
Oj, &ttekinthet6, egys6ges 6nkorm&nyzati rendelet megalkot9s9t. Javaslom, hogy az Oj
rendetetet fogadjuk el, valamint a korgbbi rendeletet hetyezzQk hat&lyon kivOlo Aki ezzel
egyet rt, k6zfeRart&ssal szavazzo q. EgyhangQo K6sz6n6m sz6pen.

A k pvise 5otest6 et 7 [gen = ÷gyhangQ = szavazatta , e enszavazat  s ta 16zkodgs
kQ  am a bbi re de etet hozza:

F68degk K6zs@gi Onkor nyzat K@pvise86oteStQ et@nek
1012021.(X.28.) 6Hkor Anyzati rende ete

a szociilis ell t si for k szab lyoz s r61

F6tdegk KOzsegi ©nkormAnyzat K@pvise!6otestOlete Magyarorsz&g AlaptOH@nye 32° cikk (2)
bekezd@s@ben meghat rozott eredeti jogalkot6i hat sk6r@ben eljArva a Szoci&lis igazgat sr61
@s szociglis etl,Ctgsokr6! sz6t6 1993. @vi I11. t6rv@ny 1.§ (2) bekezd@s@ben, a 2. § o ban, a 10o§
(1) bekezd@s@ben, a 26. §ogban, a 45.§ (I) bekezd@s@ben, a 32.§(1) bekezd@s b) pontigban,
az 56.§o ban, az 57°§ (1) bekezd s a}-e) @s j) pontjaiban a 60.§o ban, a 62.§o64.§oaiban, a
65/F.§o ban, a 85/B.§-&ban a 86.§ (!) bekezd s ben  s a (2) bekezd s b) pontj ban, a 89.§
&ban, a 91.§ (1) bekezd s b) pontj&ban, a 92. § (1) bekezd s b) pontj&ban,  s (2)
bekezd s ben, a 93o§-9ban, a 94/A.§ (1) bekezd s a) pont]&ban, a 94/Co§ (1) bekezd s a)
pontj,Cban, a (2) bekezdSs b)  s c) pont]aiban, a 114.9 (1) bekezd s ben, a (3} bekezd#s ben,
a 115.§o117.§-aiban, 1221Ao §o ban, a 132. § (4) bekezd s d)  s g) pont]aiban foglalt
fethatalmazas alapj n, Magyarorsz g Helyi Onkorm nyzatair61 sz616 2011.  vi CLXXXIXo
t6rv ny 13o§ (1) bekezd s 8ao pont]&ban meghat rozott feladatk6r ben eliirva a kOvetkez6ket
rendeli el:

8o f÷jezet
A ta 8 os re de kez sek

1o A renderer hat ya

1o § (1) A rendelet hatalya kiterjed F61de k k6zs6g k6zigazgata'si terOlet6n takcimmel
rendeikez6, a Szoci tis igazgat,Csr61  s szoci lis ellat sokr61 sz616 1993. 6vi ill. t6rv ny
(tov,Cbbiakban: Sztv.) 3.§ (1)- (3) bekezd se szerinti ]ogosuRakra, valamint a F61de k T rs gi
Szoci lis, Eg szs6gOgyi, Gyermekj616ti es 0vodai T rsul s (tov,Cbbiakban° Tarsul,Cs)  ltal
k6zvetlenQ! ell,Ctott  s a T rsuJ,Cs fenntart&s&ban i v6 F61de&ki Egyesitett Eg szs gQgyi  s
Szoci lis int6zm .ny (tov bbiakban int zm6ny) alapit6 okirat&ban  s m( k6d si enged ly6ben
meghat&rozott eti t si terQletekre  s az eliOt&st ig6nybe vev6kre°
(2) A lak6hely meg llapit,Csa szempontjab61 a szem lyi adat-  s lakcimnyilv,Cntart&s adatai az
ir nyad6ak.



i. latisk6Fi szab£1yok

2. § (1) F61deik KOzs6gi Onkorm<¢nyzat K6pviset6-testi}tete (tovibbiakban" K6pvisei6-test[ let)
a Szociiiis Bizottsigra ruh<¢zza a szoci<¢aisan r<¢szorul6k r6sz6re biztositott rendkivOti
telep01 £si  timogat is  megilBap[tis£t,  megszQntet6s6t,  valamint  a  jogosulatlanul  6s
rosszhiszemQen ig6nybe vett eii£t is visszak6vetel6se.
(2) A K6pvisel6-test/let a kOvetkez6 hat£skOrOk gyakor!£sit a potg£rmesterre ruhizza it

a) iakhat<¢si t<¢mogatis,
b) havi rendszeres gy6gyit6 ell<¢tis kOits6g6hez val6 hozz<¢j<¢rulis,
c) azonnali rendkivOli telep/16si t£mogat<¢s,
d) az eihunyt szem61y eitemettet6s6nek kOlts6geihez val6 hozzi]iruiis,
e) nyugd[jas koR]ak t<¢mogat£sa,
f)  6jszt]16ttek t<¢mogat isa,
g) iegid6sebb helyi lakos t£mogat£sa,
h) 50 6s 60 6ves h£zass<¢gi 6vfordu!6iukat innepl6 hetyi lakosok t<¢mogat£sa,
i)  meg £11apitisa, megszQntet6se, valamint a jogosulatlanu! 6s rosszhiszemQen ig6nybe

vett ett£t9s visszak6vetel6se.
(3) A Polgirmester, valamint a Szoci£1is Bizottsig 6nkorminyzati hat6sagi jogk6rben hozott
dOnt6se ellen - a dOnt6s kOz16s6t61 sz£mitott 15 napon bel{}!- FOlde£k KOzs gi Onkorm£nyzat
K6pvisei6-testOlet £hez cimzett, illetSkmentes feltebbez ssel iehet 81ni.

3. Ilj£ 'isi szab£lyok

3. § (!) E rendetetet az Sztv.-vel, a pSnzbeli 6s term6szetbeni szooiilis ellatisok igenyl6s6nek
6s megiltapit isinak, valamint foly6sit £s inak  'Sszletes szabilyair61 sz616 6%2006. (tlt. 27.)
Korm.  rendelettet  (a  tov<¢bbiakban"  Vhr.),  az  egyes  p6nzbeli  szoci<¢lis  ell£t£sok
elszimolis£nak szab£iyair61 sz616 62!2006. (i11.27.) Korm. rendelettei, valamint az 91talanos
kOzigazgatasi rendtart<¢sr61 sz616 2016. 6vi CL. tOrv nnyel (tovibbiakban Akr.) egyOtt kell
alkalmazni.
(2) A szociitis t<¢mogatasok megillapit£sa ir£nti k6relmet az erre a cSIra a FOtdei ki KOzOs
Onkorminyzati Hivatal (tov< bbiakban: Hivatat) iltal rendszeresitett formanyomtatv<¢nyon kett
benyO]tani. A k@etem - ha e rendelet elt6r6 szab£lyt nero iltap[t meg = eg6sz evben
folyamatosan beny0jthat6 postal kOldemSnyk6nt vagy szem £1yesen a Hivatalnil. A
formanyomtatv£ny a Hivatalban rendelkez £sre <¢tl, vagy a www.foldeak.hu honlapr61 let61thet6.
(3) A kSrelmez6 a kSreim6ben saj,¢t, valamint a vete egy h£ztart<¢sban lak6 szem61yek
adatair61, jOvedelmi viszonyair61 k6teles nyilatkozni, tov<¢bb£ a jOvedelmi adatokra vonatkoz6
bizonyitSkokat a kSrelem benyt]jt £s £vai egyidejL teg kell becsatoinia.
(4) A k@elmez6 £1tal benyQ]tott ]6vedelemnyilatkozathoz minden esetben csatoini keil a
j6vedelem val6dis£g £t igazol6 iratokat.
(5) A j6vedelmet, valamint az egy £b dokumentumokat az Sztv. 4.§ (1) bekezdSs a) pontj<¢ban,
valamint a Vhr. 3.§-aban meghat< rozottak szerint kell igazolni.
(6) Ha a telepi! £si t<¢mogatis ir< nti elj<¢r< s hivatalb6t indul a j6vedelemigazo!ist, nyilatkozatot,
ebben esetben is rendelkezesre keil bocs< tani a timogatasra javasolt szem £tynek.
(7) Amennyiben a k £reimez6 a d6nt £shez szL}ksSges igazol<¢sokat, iratokat feisz61itis etlen re
-a felsz61it£sban meghatarozott id6pontig- nero bocs£tja az elj£r6 hat6s<¢g rendelkezSs ire,
vagy a k6rnyezettanuim<¢ny eikSszit £s £t nem teszi lehet6w£, az elj<¢r<¢st az elj< r6 hat6s<¢g
megszinteti vagy a rendelkezSsre £116 adatok alapj<¢n dOnt.

4. § (1) E rendelet alapj<¢n megallapitott pSnzbeli eila't<¢sok kifizet £sere a Sztv. 32.§ (3)
bekezdes rendelkezSsei az ir<¢nyad6ak azzal, hogy a rendszeres ]uttatisk6nt meg< llapitott
ellit<¢s tirgyh6napot kOvet8 h6nap 5. napjaig ker/! £tutalisra a jogosuit iakoss£gi



foly6sz&ml&j&ra, vagy az 6sszeg kFizethet6 F61de&k K6zs@gi Onkorm&nyzat (tov&bbiakban
Onkorm&nyzat) h&zip6nzt&r ban is.
(2) Megsz( nik a t&mogat s"

a) meg,CUgapitott id6 eiteUt veJ
b) a t,Cmogat,Csra okot ad6 k6rORmenyek megv Jtoz sgvag
c) a k6renmez6 hal,el,Oval.

(3) A havi rendszeress6ggeR foUy6s[tott p6nzbeli eUl tgsok a k6reimez6t a kereJ÷m benyOitas&t
k6vet6 h6nap els6 napj, t6a illetik meg. A jogosults,Cg megszQntet6se eset6ben a megszOntet6s
d&tuma az okot ad6 k6rQIm6ny bek6vetkezte h6napj&nak utols6 napja.
(4) E rendelet alapj&n foly6sitott p@nzbeli eil&t&sra jogosutt ha!&la eset6n a fet nem vett ÷flat&st
a vele k6z6s h&ztart,Csban egyOtt 6It h,Czast&rs vagy 61ett&rs, gyermek, unoka, szQi6,
nagyszOt6 6s testv6r egym,Cst k6vet6 sorrendben veheti fel, a hal&l id6pont]&t kOvet6 h6nap
utols6 napjai9.

5o § (1) E rendeletben nem szabglyozott eljarasi k@rd@sekben, az ellAtasra val6 jogosultsgg, a
)ogosultat @rint6 jogok 6s k6tetezetts6gek mega'llapitas ra, tov bb  a hat6s gi etlen6rz@sre
az Sztv., iltetve az Akn rendelkez@seit ke!l alka!mazni.
(2) E rendeletben foglalt fogaimak @Retmez@s@re a Sztv. 4. §oaban foglattakat kelt atkalmaznio

ross. huszemuen igd;nybe vett eltgt&s megt6rit@s@re az Sztv° 17.§o4 ban.  A ]ogosutatlanul  s   .7 "     "
foglaltakat megfelet6en atkaimazni ke!i.

4. T£n ogat£sok  *÷ dsz÷ °¢

7o § (1) A jogosult r@sz@re j6vedelme kieg@szit@s@re  p6tl sgra p@nzbeti @s term@szetbeni
szocia'tis tgmogatas nyOjthat6.
(2) Szoci lis r9szorultsggt6t fOgg6 ellgt sok:

a) lakhatasi tBmogat st,
"o a.   "     °     7b) havi rendszeres gy6gyit6 ett tas kol sege he  vat6 hozz j&rul s

c) rendkiv81i telepQt@si t mogatgsk nt
d) azonnati rendkiveli telepOl@si ta'mogatas,
e) elhunyt szem@ly ettemettet@s@nek kOttsegeihez val6 hozz&}9rul&s

(3) A K@pviset64estOlete a Sztv° 1. § (2) bekezd@s@ben foglaltak alapjan egy@b 6nkent vatialt
fetadat kere%ben

a) nyugd[]as korOak tamogatgsat,
b) O]szOlOttek t mogat s t,
c) iegid6sebb helyi lakos t mogat sgt,
d) 50  s 60  ves h zass&gi  vfordul6jukat Qnnepl6, helyi takosok tamogatSs t
e)  tlapit meg, kQl6n ]ogszabglyban, va[amint aze rendeletben meghat&rozott felt@teiek

szerint°

11. FEJEZET
Szoci£tis r£szorults£gt61 fQgg6 ÷li£t£sok

5. Lakhatasi t£mogat s

8. § (!) Az Onkorm&nyzat telepOl6si t,Cmogatast nyOjt takhatasi t mogat sra. A lakhatasi
t mogat s a szoci,Clisan r szorult szem lyeknek, csal&doknak az attatuk lakott takas vagy nem
iak,Cs cetj ra szolg 16 helyis g fenntartb s&val kapcsolatos rendszeres kiad saik visel s hez
nyQjtott hozz j rui,Cs.
(2) Lakhat,Csi t&mogat&sra jogosult, akinek hr ztartas&ban az egy f6re jut6 havi jOvedeiem nero
haladja meg az 6regsegi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg nek 160%-&t, egyedOi  t6
szem ly eset n az 6regs gi nyugdij mindenkori tegkisebb 6sszeg nek 2t0% &t.
(3) A lak&shat&si t mogat s egy  vre kell meg&iiapitani.
(4) A iakhat,Csi t&mogat s egy h6napra jut6 6sszege 3.500,-Ft
(5) A lakhat&si t,Cmogat s



a) p6nzbeli ell St s, vagy
b) term6szetbeni szociglis enJrat s form j ban adhat6.

(6) Term6szetbeni szoci lis eJt t snak min6sO8 a lak sfenntart flsi kiadgsok k6r6be tartoz6
k6zOzemi dijak fizet6se.
(7) A term6szetbeni juttatgsk6nt meg SUiap[tott k6z zem[ dijakat a k6reHmez6 81taJ megjei61t
k6zOzemi wSRlalatok, r6sz6re a t Smogat sok meggltapit s t k6vet6en a t rgyh6 5oi9 napj Si9
k,ell &tutalni.
(8) A t&mogat&st meg&ilapit6 hat rozat egy p6td Sny&t meg kell kOtdeni a k6zOzemi wqitalatnak.
(9) A lakhatgsi t Smogatgs a k6relmez6t a k6relem benyO)t sa h6napj qnak els6 napjat61 illeti
meg.
(10) A lakhatasi t mogat s iranti k6relemben nyilatkozni kelt art61 is, bogy a tgmogat st k6r6
milyen jogcimen iakik a iakasban.
(11) A lakhat si talmogat s ugyanazon takgsra csak egy iogosultnak 911apithat6 meg,
f6ggetlen{ l a lak sban 616 szem lyek 6s hAztaR sok sz m t6!.
(12) A (2) bekezd6s alkalmaz s ban kOtOn lakgsnak ketl tekinteni a tgrsb6rletet, az alb6rletet
6s a joger6s bir6i hat Srozattat megosztott tak Ss lakr szeit.
(13) A iakhat si t mogatgs irgnti kSrelem a jogosuttsg9 id6tartama atatt, annak lei rtgt
megel6z6 h Srom h6napban is benyOjthat6. Amennyiben az elj Sr s a jogosults Sg tej rta et6tt
legal Sbb 15 nappal kor bban befejez6dik, az O] jogosults g kezd6 id6pontjak nt a kor bbi
jogosults Sg lejgrtgt k6vet6 h6nap els6 napjSt ketl meg llapitanio
(I4) A lakhat si t mogat s ir nti k retmet erre a c lra rendszer°esitett formanyomtatvgnyon
kelt benyOjtani

6o blavi  e dsze es gy6gyit6 ell9tSs k6tts@g@hez val6 ho 8]8 °ulgs

9. § (1) Az Onkorm nyzat telepOl si t mogatgst ny0jt havi rendszeres gy6gy[t6 ellgt s
k61ts@g@hez va!6 hozz ] Srulgsk@nt. A havi rendszeres gy6gyJt6 elt tas k6tts@g@hez val6
hozzaj Srul s a szoci lisan r szorult szem@ly r@sz@re az egeszs@gi allapota meg6rz@sehez  s
helyre$ilitSs hoz kapcsot6d6 kiadasainak cs6kkent@se @rdek@ben biztositott tSmogat so
(2) Havi rendszeres gy6gyit6 ett t s k6tts@g@hez val6 hozz ]arulgsra szocialisan r szoruttnak
kell tekinteni azt a szem@iyt, akinek csaladja" ban az egy f6re jut6 havi jOvedelem nero haladja
meg az 6regs@gi nyugdi] mindenkori legkisebb 6sszeg@nek 190%- t, egyed81 616 eset@n a 250
%o t, valamint a havi rendszeres gy6gy[t6 ellat s nak a t@r[t@si di]a el ri az 6regs@gi nyugd[]
mindenkori legkisebb 6sszeg@nek 20%o 5t es nero r szes81 alanyi jogon, vagy normat[v alapon
k6zgy6gyellgt Ssban, @s akinek az alanyi jog0 vagy normat[v alapO k6zgy6gyell tas irgnti
k relm t a j ir9si hivatal joger6sen elutasitotta.
(3) A jogosutt szama'ra kiz9r61ag a szem@lyes szOks@glet@nek kiel@git@s@hez sz0ks@ges
gy6gyit6 eli qt Ss rendelhet6.
(4) A havi rendszeres gy6gyit6 ell tBsi szOks@gletet a h ziorvos igazolja, a csak szakorvos

ital rendelhet6 gy6gyszereket a szakorvos, vagy javaslata alapj n a h zio os igazoljao
(5) Az igazolas tartaimazza a kerelmez6 term@szetes szem@iyazonosit6 adatait, lak6hely t @s
tart6zkod si hely@t, T Srsadatombiztosit si Azonosit6 Jel@t, az alkaJmazand6 ter pi hoz
sz0ks@ges gy6gyszer megnevez s@t, a k[vant ter Spi Ss hat Ss el r s@hez sz0kseges napi
mennyis@g@t @s az adagol st. A szakorvos o a k@relmez6 ig@nye eset@n o az  51tala rendelt havi
rendszeres gy6gy[t6 ellrat sokr61 a h Sziorvost taj@koztatja.
(6) A haziowos igazolasa atapj,Cn a gy6gyszert Sr  SIl sfoglalast ad a kerelmez6 rendszeres
gy6gyit6 eli qt s Snak havi k61ts@g@r61.
(7) A gy6gyszerk61tseg meghatarozasana! a k@relmez6 kr6nikus betegs@g@hez igazod6,
egyhavi mennyis@gre sz,¢molva iegalacsonyabb k61ts@g , kLil6n jogszabg, lyban meghat rozott
szakmai szab Slyok szerint eis6k@nt v lasztand6, legalacsonyabb napi terapi s k61ts@ggel
aikalmazott k@sz[tm@nyeket keii alaput venni.
(8) A havi rendszeres gy6gyit6 ellgt s k61ts@g@hez vai6 hozz Sjarul s havi 6sszege

a) ha a jogosult havi rendszeres gy6gyszerk61ts@ge nem haladja meg a 6000,oFtoot a havi
rendszeres gy6gyszerk61ts@g@nek a 40%oa,



b) ha meghaladja a 6000,-Ft-ot a havi rendszeres cjy6gyszerk61tseg6nek az 50%-a, de
UegfeUebb 4500,-Ft lehet.

(9) A gy6gyszert,Cmogat,Cs egy 6v id6tar amra keril meg&ltapit&sra azzai, hogy amennyiben a
jogosult ezen id6tartam aaatt jogosuJtsagot szerez k6zgy6gyelU,Ct&sra, a r6sz6re meg,CaBapitott
t,Cmogat&st e napt61 meg keaa sz0ntetni. Az ell&t&sban r6szesOJ6 e t6nyr6U k6teles a d6nt6shoz6
szervet ir&sban 6rtesiteni.
(10) A t&mogat&sra val6 jogosults&g kezd6 id6pontja a k6relem benyOit&sa h6napi&nak els6
napjao
(11) A havi rendszeres 9y6gyit6 eti t&s k61ts696hez vat6 hozz ,j rulas ir nti k6relem a
jogosults,Cg id6tartama alatt, annak tejgC t megel6z6 h rom h6napban is benyOjthat6.
Amennyiben az eij,Cr,Cs a jogosultsag lej rta el6tt legalabb 15 nappal kor bban befejez6dik0 az
j jogosultsag kezd6 id6pont}ak6nt a korabbi jogosults,Cg leiartgt k6vet6 napot kell

meg,Cllapitani.
(12) A havi rendszeres gy6gyit6 ellgt s kOlts6geihez vat6 hozzg)grulas irgnti k6relmet erre a
c( lra rendszeresitett formanyomtatv nyon kell benyOjtani.

7. RendRivQli telepQl6®i timogatis

10. § (1) Rendkiv01i telepOl6si t mogatast nyOjt az 6nkorm nyzat azoknak a szem61yeknek,
akik 6nmaguk, i!letve csalgd]uk t6tfenntartgsar61 m s m6don nero tudnak gondoskodni vagy
alkaimank6nt jeientkez6 t6bbletkiad sok- [gy kOl6n6sen betegs6ghez, hal tesethez, etemi k r
elh r[t s hoz, a v{alsgghelyzetben l v6 v rand6s anya gyermek6nek megta4 sahoz,
iskoigztat shoz, a gyermek fogadgsgnak ei6k6sz[t6s6hez, a nevel6sbe vett gyermek
csal djava!  val6  kapcsolattaC{ sShoz,  a  gyermek  csal dba  val6  visszakerOl6s6nek
el6segit sehez kapcsot6d6 kiadgsok- vagy a gyermek hatrgnyos helyzete miatt anyacji
segits6gre szorulnak.
(2) Az Onkormanyzat rendkivOli telepOt6si t9mogatast nyO}t annak a k6relmez6nek, akinek
csal dj,Cban az egy f6re jut6 havi j6vedelem nero haladja meg az 6regs gi nyugd(i mindenkod
legkisebb 6sszegSnek 190%-at, egyedOl 816 szem ly eset n az 6regs gi nyugdi] mindenkod
legkisebb 6sszeg@nek 250%-,¢t.
(3) A rendkivOli telepOi si t mogat s adhat6

a) egy 6sszegben vagy
b) havi rendszeress ggeio

(4)  Rendkiv61i  m lt nyoss gb61  a  telepOl si  tamogat sra  vat6  jogosultsgg  fels6
j6vedelemhat r hoz k6pest 20%-os me 6k6 elt6r6s alkalmazhat6, ha a k6retmez6

a) hajl6ktalan,
b) elemi k,Crosutt,
c) betegs6g miatt olyan m6£ kO tObbletkiad,Csa jelentkezett, hogy azt 6nmaga, illetve

csal,Cdja l tfenntart sa vesz tyeztet se n lk01 nem k6pes viselni,
d) tulajdonaban vagy hasznalat ban 16v6 ingalan,Cban a vezet kek (vizvezet6k,

g9zvezetek, villanyvezet6k) valamelyike meghibasod sa eset6n olyan m6rt6kO kgr
keletkezik, hogy 6nmaga, illetve csaladja I tfenntartasa ,¢tmenetileg lehetetlenn  v It

(5) Elemi k rosultnak kell tekinteni azt a szemelyt (csat dot), akinek elemi csap,Cs belviz,
talajviz,  t{ zv sz,  villamcsap s,  j6gver6s,  stb.)  k6vetkezt ben  tulajdon ban  vagy
haszn,Ctat ban 16v6 ingatana, illetve ing6saga oly m6 ekben k,Crosodott vagy elpusztutt, hogy
I tfenntart,Csa atmenetileg lehetetlenn  v,Clt, vagy nagy m rt kben vesz lyeztetett6 v lt.
(6) A (4) bekezdes b) 6s d) pontja szerinti k,Cr t ny t 6s m6rt6kSt minden esetben a FOldeaki
K6z6s 0nkorm nyzati Hivata! felOivizsg,Clja.
(7) A rendkivOli telepOl si t,Cmogat s 6sszege hem haladhatja meg:

a) egyszeri t,Cmogat, s eset n az 6regsegi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeget,
b) havi, rendszeres tamogat s eset n az 6regs gi nyugdij mindenkori tegkisebb

6sszege
(8)  Amennyiben  a  meg llapitott  rendkivOli  telepOl si  t mogatas  rendeitet6sszerQ
felhaszn l s,Cval kapcsolatban k6ts g merOl fel, a k relmez6 a Csal,Cd- 6s Gyermekj61 ti
Szolg iattai t6rt n6 egyOttmOk6d sre kOtelezhet6



(9) A Szoci&lis Bizotts&g a (8) bekezd6s szednti esetben k6rheti a Csalad- 6s Gyermekj616ti
Szoig lat k6zrem(]k6d6s6t a t&mogat&si 6sszeg megfele86 felhaszn&J&s&ban azzan, hogy a
meg llapitott t,¢mogat&si 6sszeg kiza'r61ag a heJyi kereskedeJm[ Ozletekben haszn,Clhat6 fel.
(10) A (9) bekezdes szednti esetben a Csal&do 6s Gyermek]616ti Szolg&iat csalgdseg[t6
munkat&rsao

a) ]ogosuUt a rendkivOti teUepQI6si t&mogat&s 6sszeg6nek  tv6tel6re, 6s annak a
d6nt6sben foglalt rendeltet6sszer  felhasznai&s&ra,

b) a rendkivOli telepO!6si tgmogat&s 6sszeg6nek felhaszn&l&s&t k6vet6en kOteles a
t mogat&s felhaszngl,Cs&r61 a F6tdegk K6zs6gi ©nkormanyzat fel6 etsz&molni.

(1!) A havi rendszeress6ggel meg llapitott rendk[vOli telepOl6si t,CmogatAs a k6retmez6t a
k6relem benyOjt sa h6napj&nak els6 napjAt61 illeti meg.
(12) Az egy6sszeg5 rendk[vQli telepOl6si t mogat s kifizet6se a hata'rozat v6gtegess6 v l&st
k6vet6 p6nzt&ri napon t6rt6nik.
(13) A havi rendkivQli telep 16si t&mogatAs ir&nti k6relmet erre a c61ra rendszeresitett
formanyomtatv&nyon kell beny 3jtanio

8o   onna i  endk[vgl] te[ep ]6si timogat s

11. § (1) Krizis helyzetben 16v6 raszorut6 szem6ty r6sz6re azonnali rendkiv8ti tetepOl6s]
t mogatgs Atlapithat6 meg, ha a k6relmez6 csaladjSban az egy f6re jut6 havi jOvedelem nero
haiadja meg az 6regsegi nyugdi] mindenkori tegkisebb 6sszeg6nek 160% t, egyedC l 6t6
szem6iy eset6n az 6regsegi nyugdij mindenkori tegkisebb 6sszeg6nek 2!0%-ato
(2) KrJzis helyzet, ha a k6retmez6nek 6s a csal,Cd]9nak nincs anyagi fedezete 61eimiszerre,
gy6gyszerre, gy6gykeze!6sre, lak sfenntart sra s a k6relem benyOjt s9nak id6pontj ban
16tfenntartasa kOzvetlen vesz6tybe ker8!.
(3) Az azonnali rendkivOli telepOl6si t9mogat s 6sszege nero haladhat]a meg az 3.000,oRooto
(4) Az azonnali rendkivOti telepOl6si tamogatas Ogyint6z6si hat rideje 3 munkanap.
(5) Az azonnali rendkiv81i telepO!6si tgmogatas kifizet6se a hat .rozat v6glegess  v'&I fsgt
k6vet6 p6nzt ri napon t6¢{6nik.
(6) Amennyiben a meggltapitott azonnati rendkiv8li telepQl6si tSmogat s rendeltetSsszerQ
fethaszn l s vai kapcsotatban k6ts6g mer8l fel, a k6relmez6 a CsatSd- 6s Gyermekj616ti
Szolgalattal t6rt6n6 egy8ttmOk6d6sre kOtetezhet6
(7) A polgarmester a (6) bekezd6s szednti esetben k6rheti a Csalad- 6s Gyermekj616ti
Szoigglat k6zremOk6d6s6t a ta'mogat si 6sszeg megfetel6 felhasznalas9ban.
(8) A (7) bekezd6s szerinti esetben a CsalAdo 6s Gyermekj616ti Szolg lat csal dsegit6
munkat rsao

a) jogosult az azonnali rendkiv81i telepOl6si tgmogat s 6sszeg6nek atv6tet6re,  .s annak
a d6nt6sben foglalt rendeltet6sszerO fethaszn i s ra,

b) az azonnali rendkivOli telepOl6si t mogatgs 6sszeg6nek felhaszn lasat kOvet6en
k6teles a t,¢mogat s felhasznalgs r61 az Onkormb, nyzat fel6 etsz moini.

(9) Azonnali rendkivl ii telepOl6si t mogat s irgnti k6retmet erre a c61ra rendszeresitett
formanyomtatv nyon kell benyOjtani.

9. E hunyt szem6 y e te ettet6s nek k6 ts6geihez va 6 ho  ] ru s

12. § (1) Az elhun  szem61y eRemettet6s6nek k6Rs6ge]hez vat6 hozz j rul sk6nt rendkivOli
telep0!6si t,¢mogat,Cst ny0]t az Onkorm,Snyzat annak, aki a meghait szem61y eltemettet6s6r6!
gondoskodott, 6s akinek csai dj,¢ban az egy f6re jut6 havi jOvedelem nero haladja meg az
6regs6gi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg6nek 230%oat, egyedL]l 616 szem61y eset6n a
300%- t.
(2) A k6relemhez mell6kelni kelt a k6relmez6 ]6vedelemigazolas t, a temetes kOJts6geir61
ki llitott sz,¢ml k eredeti p61d,Cny,¢t, 6s a halotti anyak6nyvi kivonatot.
(3) A k6relemhez 3 h6napn ! nem r6gebbi temet6si sz,¢ml t kell csatolni. A hatgrid6
eJmulaszt sa ]ogveszt6.



(4) Az eUhunyt szem6Sy entemettet6s6nek k61ts6geihez van6 hozz<¢j&rul&sk6nt ig6nyeBt
t mogat s 6sszege 25o000.-Fto
(5) Az eihunyt szem61y eBtemettet6s6nek k6Uts6geihez val6 hozzajarul&s kifizet6se a hat&rozat
v6glegess6 v n s t k6vet6 p6nzt ri napon t6rl6nik.
(6) Az elhunyt szem60y eitemettet6s6nek k61ts6geihez val6 hozz<¢j rul<¢s ir nti k6relmet erre a
c61ra rendszeresitett formanyomtatv nyon keli benyt]jtanio

1t1. F÷]ezet
Onk Ht villalt t£mogatisok

! 0. Iyugdi.ias ko Qak te!epQlSsi t£mogatisa

13. § (1) A nyugdijas korOak, akik tirgy6v december 31. napj<¢ig betOItik 65.61et6vOket, 6.000.
Ft/f6 egyOsszegQ egyszeri t£mogatisban r6szesOlnek a lakisfenntart< s kOlts6geinek
enyhit6s6re. A t imogat£s kifizet6se - a hetyi n6pess £g-nyilv£ntart<¢s adattartalm£t figyelembe
v £ve - minden 6v utols6 negyed6v6ben tOrt6nik.
(2) A timogata's meg< llapit<¢sir6t hatirozatot kelt hozni, mely hatirozat me!!6klet6t k6pezi a
jogosuitak termQszetes azonosit6 adatai.

t t. U]sz .i littek t mogatgsa

14o § (1) Az O]szOi6ttek 20.000,oFt/I6 egy6sszegL , egyszeri t< mogat9sban r@szes01neko A
t<¢mogatAs kifizet@se - a k6rzeti v@d6n6k adatszolg ltatAsa alapj n - a szO!6k r@sz@re
negyed@vente a janu9r 1. @s marcius 31. k6z6tt szOletett gyermekek eseten 8prilis 15 ig, az
9prilis t. @s j ]nius 30. k6z6tt szOletett gyermekek eset@n ]Olius 15oig, a jOlius 1. es szeptember
30. k6z6tt sz letett gyermekek eset n okt6ber 15o19, az okt6ber 1.  s december                            o ": !o kOz6tt
szOletett gyermekek eset6n janugr 15oig t6rtenik.
(2) A tamogat< s meggllapitgsgr6t hatarozatot kell hozni, mely hatgrozat mel[d}Rie4: iS, i  kd pezi a
jogosultak te m6szetes azonosit6 adataio

t2. Legidisebb he yi  aRos tg ogatgsa

15. § (1} T mogat9st biztosit az 0nkorm nyzat F61degk k6zsSgben beiel®ntett lak6hellyel
rendelkez  legid6sebb  !!ampolg r r sz reo
(2) A tegid6sebb  tlampolg r 20.000,oFt egyOsszeg{3, egyszeri t mogata'sban r szesOto A
t<¢mogat s kifizetSse- a n6pess gonyilv9ntartgs adatta¢{alm t ficjyetembe v ve o minden  v
december l-] £t6! december 31. nap] ig t6r 6niko
(3) A t mogat8s meg<¢tlapit s< r61 hatgrozatot keil hozni, mely hatarozat mell6klet t k pezi a
)ogosultak termSszetes azonosit6 adataio

13.50  s 80  ves h£zass£gi  ordul6]ukat Qnnepl6, helyi lakosok t£mogat£sa

18. § (1) Timogatist biztosit az Onkorma'nyzat FOlde< k kOzs £gben h<¢zassa'got k6tOtt, es
FOlde<Ckon bejelentett tak6hellyel rendeikezd azon hizasp<¢rok r £sz ire, akik adott 8vben 50
£ves, valamint 60  £ves h£zass&gi 6vfordut6]ukat/nneptik.
(2) Az 50  £ves h£zass£gi 8dordui6jukat /nnepl6 h£zasp<'irok 15.000,-Ft/p£r egyOsszegO,
egyszeri t,¢mogatasban rSszesL}lnek. A t&mogat£s kifizetese- az anyak6nyvi, valamint a
n pess £g-nyilv<¢ntart<¢s adattartalm<¢t figyelembe veve - minden 8v december 1-j6t61
december 31. napj< ig t6rt £nik.
(3) A 60 8ves h<¢zass £gi 8vfordul6jukat /nnept6 h<¢zasp£rok 20.000,-Ft/p&r egyosszeg{3,
egyszeri t£mogat< sban rSszesOlnek. A t<¢mogat&s kifizet6se- az anyak6nyvi, valamint a
nSpess £g-nyilvAntart£s adattartaimat figyelembe vSve - minden 8v december 1-j £t61
december 31. napjiig tOrtSnik.



(4) A t&mogat,Cs meg&ltap[t&s&r6U hatirozatot keSQ hozni, mely hat&rozat meli6kiet6t k6pezi a
]ogosuRak term6szetes azonosit6 adataio

17. § (1) T,Cmogatist biztosit az Onkorm&nyzat- k6relmOkre- anem F6adeikon h&zass&got
k6t6tt, 6s F6lde kon a k6relem benyOjtis,Ct megel6z6 25 6vben bejetentett Rak6heRlyeJ
rendeUkez6 azon h,Czaspgrok r6sz6re, akik adott 6vben 50 6ves, valamint 60 6ves h&zass&gi

vfordul6jukat Onneplik.
(2) Az 50 6ves h&zass,Cgi 6vfordul6jukat Onnepl6 h&zasp&rok 15.000,-Ft/p&r egyOsszegf3,
egyszed t&mogat&sban r6szesOtnek. A tamogat&s kifizet6se - a becsatoR anyak6nyvi kivonat,
vatamint a n6pess6g-nyiMCntart&s adattaAalm&t figyelembe v6ve - minden 6v december l
j6t61-december 31. napj ig t6rt6nik.
(3) A 60 6ves h zass gi 6vfordul6jukat 6nnepl6 h&zasp rok 20.000,-Ftipgr egy6sszegQ,
egyszeri t&mogatasban r6szesGlnek. A t&mogat&s kifizet@se - a becsatoit anyak6nyvi kivonat,
valamint a n6pess@g-nyilv&ntart s adattartalm t figyelembe v6ve - minden 6v december l
]6t61-december 31. nap]&ig t6rt@nik.
(4) A hem F6tde&k k6zs@gben hAzass&got kOt6tt szem@tyek minden 6v november !5. napjAig
nyQ]thatnak be k@relmet a Hivatalhoz. A hatArid6 jogveszt6. A k6relemhez csatotni kelt a
h9zass&gi anyak6nyvi kivonatot.
(5) A tAmogatas meggllapit&s&r61 hat&rozatot kell hozni, mely hatarozat metl@klet@t k@pezi a
]ogosultak term@szetes azonosit6 adataio
(6) A t&mogat s ir&nti k@re!met erre a c@tra rendszeresitett formanyomtatvgnyon kell
benyOjtanio

IV. F JEZET
Szoci£1is szolg£1tat£sok

14. Sze 81yes go doskod£s for ai

t8o § (1) Az ©nkorm nyzat az al,Cbbi szem61yes gondoskod&st nyO]t6 etlatasokat biztositia:
a) tanyagondnoki szolg ttat s,
b) 6tkeztet s, ©f61deAk k6zs6gget t&rsutas form&igban
c} hazi segits6gnyOjt9s, (:}f61de,Ck k6zs ggei tarsul&s form9j ban
d) csalgdsegit6s OfOlde,Ck kOzsSg/.:4el tarsulas formSjgban
e) nappali eli&tas (id6sek klubja) Of61de&k k6zs ggel t rsul&s form&j&bano

(2} A szem iyes gondoskodast az alAbbi int zm6ny biztosit]a:
FOlde9ki Egyesitett Eg szs gOgyi 6s Szoci lis Int6zm6ny (FOtdegk, Z&rda uo 2.).
(3} Az 6tkeztet s Of61de, k k6zs g k6zigazgatgsi terOletSn lak6hellyel rendeikez6 k relmez6k
sz ma'ra - a Csongr&d-Csan&d Megyei Szivgn/ ny Otthon 0f61de&ki N&vay Aranka ld6sek
Otthona ((:}f61de9k, N&vay Lo u. 2.) &ttal biztositott.
(4) #z  tkeztet s F61de&k kOzs g kOzigazgat&si terOlet n lak6hellyei rendelkez6 k6relmez6k
sz,Cm,Cra a FOlde&ki Gyermekmosoly Ovoda (F61deak, Z,Crda uo 22.) f6z6konyh&iar61 biztositott
a F61de&ki Egyesitett Eg6szs6gOgyi 6s Szoci,Clis tnt6zm ny Otj&no

15. Tanyago dHoki szolgaltat9s

19. § Az Onkorm&nyzat a tanyagondnoki szolg,Citat,Ast K6pvisel6-testOlet a tanyagondnoki
szotg&itat#,sr61 sz616 8/2020.(X.8.) 6nkorm nyzati rendelet6ben r6gzitett szabAlyok szerint
biztositja.

18.   ell t£s igSnybevStelSre ir£nyul6 kS elem

20. § (1) A szem tyes gondoskod s ell tasa ir nti kSrelmet az int zm6nyvezet6n .! keil
el6terjeszteni sz6ban vagy ir,Csban. A sz6beli k relemr6! feUegyz st kell kesziteni.
(2) A k reimet a F61de ki Egyesitett Eg6szs gQgyi  s Szoci lis Intezm6nynel rendszeresitett
formanyomtatv,Cnyon keil benyQjtani.



(3} Az eli it si forma ig6nybev6teU6r61 6s a szem6Uyi t6rit6si di)ak meg iRlapit sar6U az
int6zm6nyvezet6 meg ltapod st k6t az ig6nyJ6vel vagy t6nfeny÷s k6pvisel6j6ve!o
(4) Amennyiben az int6zm6nyvezet6 az eUJgt s ig6nybev6tel@r6n hem [nt6zkedik, a k6relmet a
K6pvisel6-testilet Szoci £tis Bizotts ig hoz iehet beterjesztenio

17. KQI6R elj£r£s nSlkQl nyQjtott ÷ll£t£s

21. § (1) Az int6zm6nyvezet6 kOi6n eij£r is n61kil, halad6ktalanul kOteles 6tkeztet6st, h£zi
segits69nYl]jt£st biztositani, annak a r£szorul6nak, akinek 61et6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6gi
iilapotit az ellit£s elmarad£sa vesz61yezteti.
(2) A kOi6n elj ir is n £1k }l nyOjtott ellitis eset £n a k £relmet 6s melt6kleteit, valamint a
sziks6ges formanyomtatv£nyokat az ei! itas biztositis it kOvet6en kelt kitOIteni.
(3) Az int £zm6nyvezet6 kOi6n elj£r£s n61kOl az alibbi esetekben biztosit ell9tist az arra
r szorul6 r £sz6re

a) az ig £nybe vev6 6nmaga ellitasira k6ptelen 6s nincs otyan ho itartoz6ja, aki az
eli£t£s ir61 gondoskodna,

b) az ig nybe vev6 haziorvosa vagy kezei6on osa szakvilemeny÷ alapjin, soron kivOli
szolg ittat£s biztositasa indokolt,

c) az ig nybe vev6 szocii!is hetyz®t ben, egeszs 9i illapotiban otyan kedvez6tlen
viltozis kOvetkezett be, ami soron kiv6ti ellitast igSnyel,

d) az ig6nybe vev6 kapcsolata a vele egyitt e!6 ho ata toz6}ival, eltart6j vat
helyrehozhatalanul megromlott, @s a kapcsolat hi inya az ig6nyl6 6let@t, testi @ps@get,
eg@szs@g@t vesz@tyezteti,

e) akinek a csaladseg[t6 szolg lat vagy a v@d6n6i szolg9lat javaslata alapj n azonnali
ellatgst kell biztositani.

18.   ÷ll£t£smegs n@s÷

22. § (1) A jogosult, iiletve t6rv@nyes k@pviset6je kezdem@nyezheti az eltitAs megszQntet6s6t
az int@zm@nyvezet6n@i. Az ellit£s a felek megegyez6se szerinti id6pontban, ennek hi£nyaban
a meg iltapod£sban fogtaltak szednt szQnik meg.
(2) Az int@zm £nyvezet6 megszi}nteti az et! itist az alibbi esetekben"

a) az ell£tottnak m£s tipusO ellat£si form£t indokolt ig@nybe venni,
b) az etl£tasban r6szesOl6 m£sik int6zm@nybe t646n6 ethetyez@se indokolt,
c) az e!!it ist ig@nybe vev6 az int@zm@ny hizirendj@t sOlyosan megs6rti,
d) az e!tatist ig@nybe vev6 olyan magata4 ist tanOs[t, amely az ellatist akadilyozza, vagy

lehetetlenn@ teszi (pt folyamatos agressz[v magataRis tanOsitasa a 9ondoz6javal
szemben, stb...),

e) a szotgiltat£s biztosit£sa a tovabbiakban nero indokolt, (pl a csai9dsegit6 szolgatat,
vagy v@d6n6i szoig£1at, vagy a hiziorvos javaslata alapjin, vagy az ellatott k@relm@re,
stb...),

f)  ha az ell£t£st ig@nybe vev6 az ellit£st el6zetes be}elent@s n@lkLii tart6san (iegalabb 10
munkanapig) nero vette ig@nybe, es ut61ag nem igazolta hiteit @rdeml6en annak ok£t,

g) az e!iit £st ig@nybe vev6 6nhib£j£b6! a t@rit@si dij fizet@si k6telezetts £g@nek az
int@zm@nyvezet6 k@tszed felsz6tit£s£ra sem tesz eleget.

(3) Az ellitis megszQntet@s £r6! vagy megszQn £s@r6t hat£rozatban kell dOnteni, melyet az
ell£tott r@sz@re meg kell kLildeni.

t9. TS itSsi dij ÷lenged@s@nek,  @'s@kl@s@nek szab£1yai

23. § (1) A tSritSsi di elenged6se vagy m@ s6klese ir£nti k@reimet az intezm inyvezet6nek kell
benyOjtani. Az int@zm@nyvezet6 a k@relemrdl a benyOjtisit61 szimitott 3 munkanapon belit
hal£rozattal dOnt.

o(2) A t@rit@si dij m@rs@ki@se legalabb 20 Io-os @s tegfeljebb 50%-os m@rtekQ lehet.
(3) A t@rit@si di]at az al£bbi esetekben kell elengedni

a) a t@Jt@si dij fizet@sre k6telezett j6vedelemmel nero rendeikezik,



b) a t6rit6si dij fizet6sre k6teUezett egyedOJ 616 6s ]6vedelme az 6regs6gi nyugdij
mindenkori 8egMsebb 6sszeg6t nero 6ri eD 6s eg6szs6gi  a6apota miatt havi
gy6gyszerk61ts6ge, gy6gyit6 ell t&s&nak, valamint k6zQzemi d ijainak k61ts69e
j6vedetme 50%o&t meghaiadja,

(4) A t6rit6si di] az al bbi esetekben m6rs6kethet6
a) a t6rit6si dij fizet6sre k6tetezett hail6ktalan,
b) az 6tkeztet6st ig6nybe vev6 65 6ven feiBii, sQlyosan fogyat6kos szem61y,
c) az eil,Ctott hgztart&s&ban 616k egy f6re iut6 havi ]6vedelme nero haladja meg az

6regs6gi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg6nek 170%o,¢t 6s az ellgtott eg6szs6gi
,¢llapota miatt havi gy6gyszerk61ts6ge, gy6gyit6 ell&t s&nak k61ts6ge a h ztart&s egy
f6re jut6 j6vedetme 35%o&t meghatadja.

20. A szemSlyes goHdeskodist nyQjt6 ellitisoR
igSnybev6tel 6rt fizeter d6 t6dt6si dijak

24. § A szem61yes gondoskod&st nyOjt6 e!l&t&sok ig6nybev6te166rt t6rit6si d }at kell fizetni° A
szolg&ltat&si 6nk6tts6gsz&mit&st e rendetet 1. fQgge k÷ tartalmazza.

25. § (1) Nappali ell&t&s6rt fizetend6 int6zm6nyi t rit si d[j m rt ke f61de&ki  s 6f61de&ki
ellAtottak r sz re°

Nappali ell&tas (bent taR6zkodAs) 0, Ft!nap

(2) A nappati ell t s 8s 8tkeztet s egyOttes ig nybev tele esetSn a szemStyi t6ritSsi dii
m rteke a Sztv. 4.§ a) pontja figyelembev tei vel meghat,Crozott j6vedelem 17 % nak a 30°
ad r sze.

26. § (1) Etkeztet s E  fizetend6 int zm nyi t rit si dij m ke FOtde kon

a) Etkeztet s (ebSd) 608 Ft/f6inap

b) Etel h&zhoz szgllit&sa 40 Ftiadag

(2) £tkeztet s6rt fizetend6 int6zm6nyi t6rit6si dij m6¢@ke 0f61de9kon°

tntezm6nyi t6r[t6si dij m6R6ke 6tkeztet6s
eset n (CsongradoCsanbd Megyei
Sziv4n/4ny Otthon Of8/debki Ngvay Aranka
ddsek O#hona  Itat biztositva, Of )/debk,

N4vay Lajos u. 2. eflbtbsi he/y)

680 Ft/f6/nap

27. § (1) Az  tkeztet6s ig6nybev6tele eset6n szoci&lisan r&szoruitnak kell tekinteni azt a
szem lyt,

a) eletkora miatt, aki a 62.  tet v t bet61t6tte,
b) eg szs6gi allapota miatt, akinek kr6nikus, vagy akut megbeteged6se van,
c) fogyat koss ga miatt, aki a fogyat kos szem61yek jogair61 es es61yegyent6s6gQk

biztosit s r61 sz616 t6rv ny atapj&n fogyat koss&gi t mogat sban r szesQi,
d) pszichi&triai betegs ge, vagy szenved lybetegs ge miatt, aki fekv6beteg gy6gyint zeti

kezelest nem ig nyel,  s 6nmaga elt&t s r6!   r szben vagy teijesen - hem tud
gondoskodni,

e) hajl ktalans&ga miatt, aki bejelentett lak6he!lyel hem rendelkezik, 6s hajl ktalans&g&ra
tekintettel a csai&dsegit6 szolgalatn9t nyilv&ntart sba van v ve,

f)  aki aktiv korOak ell,Ct s&ban r6szesOl kiv ve, ha a foglaikoztat st hetyettesit6
t,Cmogat,Cs foly6sit&sa szOnetel,



g) a vesz61yeztetetts6get 6sztet6 6s jeiz6rendszer tagjai k6zQt kOU6n6sen ecjeszs69Qgyi
szoig&gtat&st ny6jt6k (h&ziorvos, a szakorvos, a v6d6n6i szoUgAlat), vagy a
gy mhat6sg, g, ilJetve a gyermekj6U6ti szoag&lat ]avasUata aaapj n az anya, vagy a
v rand6s anya olyan szoci&Uis vgts gheUyzetbe kerOl, ameay vesz61yezteti a gyermek
egSszs ges fejU6d6s6t, vagy megszQnet6s6to

(2) Az 6tkeztet s ig6nybev6tel6r61 a d6nt6st
a) az (1) bekezd6s a) pontjgban foglait esetben a szem61yazonosit sra alkalmas

igazolwSny,
b) az (1} bekezd6s b} 6s d) pontjaiban foglatt esetekben a h ziorvos, a kezel6orvos vagy

a szakonlos, o k6rh Szi kezei6s eset6n - a k6rh zi oszt&tyos orvos igazol sa,
c} az (1) bekezd6s c) pontjgban foglalt esetben a fogyat6kossagi t mogat sr61 sz6t6

hat rozat,
d) az (1} bekezd6s e) pontj ban foglalt esetben a n6pess6gonyilv ntart s adata  valamint

a csai dsegit6 szotg 51at igazol sa,
e) az (1) bekezd6s f.), g.), h°) pont]aiban foglalt esetekben a tSmogat Sst, ell t st

meg tlapi't6 hat rozat,
f.)  az (1} bekezd6s i o) pontjgban fogtatt esetben a vesz61yeztetetts6get 6szlel6 6s

jelz6rendszer b rmety tagjb nak javaslata a/apozza meg.
(3) Az 6tkeztet6s szem61yi t6rit6si dija az Sztv. 4.§ a) pontja figyelembev6tel6ve!
meghat rozott j6vedelem figyelembev tei vel meghatarozott j6vedetem 20 % anak a 30 ad
r sze°

(4) Az etel h4 zhozszallit Ss t k@rheti az, akinek az orvos igazotgsa alap]gn indokott, vagy a 75.
@let@v@t bet61tOtteo

28. § (1) A hAzi secjits gnyOjtAs szem6lyi t6rit6si diia:
a) Szoci@,lis segit6s          135 FtJ6ra
b) Szem lyi gondozas        135 Ft/6ra

(2) A hazi segits@gnyOjt9s szem@lyi t@rit@si diia azon szem@iy eset@n, akinek az Sztvo 4°§ a}
pontja figyelembev@tel@vel meghatarozott ]6vedetem figyelembev@tet@ve! meghat9rozott
j6vedelem nem hatadja meg az 6regs@gi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg@nek 150 % 9t:

a) Szoci iis segit@s          95 Fti6ra
b) Szem@lyi gondozgs        95 Fti6ra

(3) A szem@lyes t@ri-t@si dij egyOttes m@rt@ke, ha a hgzi segits@gnyQjtas keret@ben @tkez@st is
biztositanako

a) A hazi segits@gnyOjtas (szociglis segit@s vagy szem@iyi gondozas) @s @tkeztet@s
egyQttes ig@nybev@tele eset@n a szem@tyi t@rit6si di] m@rt@ke az Sztv. 4°§ a) pont]a
figyelembev@tel@vel meghatarozott j6vedelem figyelembev@tei@vei meghat rozott
j6vedelem 17%o nak a 30 ad r@sze.

b) Akinek nincs rendszeres havi j6vedelme @s a hazi segits@gnyOjt Ss (szoci lis segit@s
vagy szem@lyi gondoz Ss) keret@ben @tkez@st is biztositanak sz m ra, mentesQ! a
szem@lyi t@rit@si dij megfizet@se a161.

(4) Az int@zm@nyvezet6 az Qj int@zm@nyi t@rit@si dij atapj n fizetend6 Q] szem@lyi t@rit@si di}at
minden @v  prilis 1. napjat61 kezd6d6en aikalmazza.
(5) Az a szem@ly, aki jogosulatlanui veszi ig@nybe az 6tkeztet@st (pl.: k6rh&zi ell t&s ideje alatt)
k6telezhet6 az int@zm@nyi t@rit@si d ij megfizet@s6re.

V° F JEZBT
Z r6 reRde kez6sek

26o § E rendelet 2021. okt6ber 28. nap] n lep hat 51yba, rendelkez@seit a folyamatban I@v6
Qgyekre is alkalmazni keti.
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2. A gye rneReR v6deUm6neR  endsz÷ ÷

2. § (1) A gyermekek v6deBme a gyermek csal,Cdban t6rt6n6 neveUked6s6nek eJ6segit6s6re,
vesz6Byezetts6g6nek megel6z6s6re 6s megszQntet6s6re, valamint a sz0a6i vagy hozz,Ctartoz6i
gondoskodr sb61  kikerOn6  gyermek  helyettesit6  v6deUm6nek  biztosit&s,Cra  ir&nyul6
tev6kenys6g.

(2) A F61degk K6zs6gi Onkorm,Cnyzat K6pvisel6otestOlete (tov bbiakban: K6pvisel6-testOtet) e
rendeletben fognaltak szerint biztosftja a szem61yes gondoskod,Cst nyOjt6 enl tasokat, tovgbb 
szervezi 6s k6zvetiti a mgshol ig6nybe vehet6 ellgt9sokhoz val6 hozz jutgst°

(3) A gyermekek v6delm6t a K6pviset6-test[]let a k6vetkez6 szem61yes gondoskod st nyOjt6
alapell,Ct sok keret6ben biztositja:

a) gyermek]616ti szolg6ttat s,
b) gyermekek napk6zbeni eil t sao

81o F÷jezet
Gyermek]6 6ti eS tgsok

3. Sze 61yes gondoskod£st ny[ ]t6 gye meh 616ti alape!t£t£soR

S. § (1) A szem61yes gondoskodist nyOjt6 gyermeki6t6ti alapeli,Ctisok c61ja a gyermek
csatadban t6rt6n6 nevel6s6nek el6segit6se, a vesz6tyezetts6g kialakulisinak, illetve a
gyermek csal,Cdjab61 vat6 kiemet6s6nek meget6z6se, valamint a kialakult vesz6tyezetts6g
megszOntet6se. Az alapell£tisnak hozzi kell jirulnia a gyermek testi, 6 elmi, 6rzelmi 6s
erkOtcsi fejl6d6shez, 61etkOrOlm6nyeinek iavit£s£hoz.

(2) FOlde,Ck K6zs6gi ©nkormgnyzat (tovgbbiakban: ©nkormanyzat) k6zigazgatgsi terOlet6n az
atgbbi szem61yes gondoskod,Cs keret6be ta oz6 gyermekj616ti alape!lgtSsokat biztositja:

a) gyermekj616ti szolg ttatas,
b) gyermekek napk6zbeni ell tgsa keret6ben:

ba) b61cs6dei,
bb) 6vodai,
bc)  ttal,Cnos iskolai 6tkeztet6s.

(3)  E rendetet 1. § (1) bekezd6s6ben meghat rozott etiat sra jogosuitak resz6re a
gyermekj616ti alapeltgtasokat az Onkormanyzat az at bbiak szerint biztosit]a

a) Csal do 6s Gyermek]616ti Szolg lat m6k6dtet6se t rsul si formgban,
b) BOlcs6de mLikOdtet6se tarsul si form ban
c) Ovodai nevel6s ellatasa tarsul si form ban
d) a T rsui,Cs  itai fenntartott saj,Ct int6zm6nye k6zremLik6d6s6vel.

(4) A gyermekj616ti alapell,Ct,Cst az alabbi int6zm6ny biztositja:
a) a (2) bekezd6s b) pont ba) alpontja, valamint a (3) bekezd6s a)-b) pontjaiban foglatt

ell t,Csok tekintet6ben a F61deaki Egyesitett Eg6szs6g6gyi 6s Szoci lis Int6zm6ny
(6922 F61de k, Z,Crda u. 2.),

b) a (2) bekezd6s b) pont bb) 6s bc) alpontja, valamint a (3) bekezd6s c) pontj ban fogtait
eli t s tekintet6ben a F61deaki Gyermekmosoly Ovoda (6922 F61de k, Zgrda u. 22.)
,¢ltal.

4. A gyermekj6 6ti szo g,C tatAs

4. § (1)  A Csai&do 6s Gyermekj616ti Szolg&lat (tov bbiakban: Szolg&lat) szervez6si,
szoigaitat&si 6s gondoz&si feladatokat I,¢t el, a v6d6n6i szolg lattal egyOttmOk6dve.

(2) A szolg&lat feladatai kOi6nOsen:

a) a    telep016sen   616   gyermekek    szoci,Clis    helyzet6nek   folyamatos
figyelemmel kis6r6se,



b) a   gyermekek   jogair61,   a   r6szOkre   biztos[tott   t,Cmogat&sokr61   vai6
t&j6koztat s, az ezekhez val6 hozzb, jut,Cs segit6se,
c) a  v6delembe  vett,  iBUetve  a  helyettes  szOU6i  gondoz&sba  vett  gyermekek
gondoz&si- neve16si terv6nek elk6sz[t6se,
d) a helyettes szQl6i h&16zat szervez6se,
e) a nevel6sPoktat&s[ int6zm6nyek gyermekv delmi fetadata[ ell&t&s&nak seg[t6se,
f)  az Onkorm&nyzat e rendeBet6nek folyamatos figyelemmel kis6r6se, Qj eli&t&sok
bevezet6s6nek kezdem6nyez6se,
g) felk6r6sre k6rnyezettanutmAny k6szit6se, illetve az Or6kbe fogadni sz&nd6koz6k
k6rOim6nyeinek vizsg&iata.

5. GyermekeR napR6zbeni ÷ l tAsa

5. § (!)   Onkormgnyzat a gyermekek napk6zbeni eli tasa keret@ben a csalgdban 616
gyermekek 61etkor nak megfelel 5 nappali felOgyelet6t, gondozfis t, nevet6s6t 6s 6tkeztet6s6t
szewezi meg azok sz m ra, akiknek napk6zbeni elt t s r61 a sz01eik, gondoz6ik
munkavegz6s0k, eg6szs6gi allapotuk, vagy egy6b ok miatt hem tudnak gondoskodni.

(2) A gyermekek napk6zbeni eltgtas t els6sorban az olyan gyermekek szamgra ke!l
biztositani,

a) akinek testi, szellemi fejl6d@se @rdek@ben  iland6 napk6zbeni ellgtgsra van szOks@ge,
b) akit egyedOlall6  vagy id6skor6 szem@ly nevei,
c) akivei egyOtt a csal,Cdban 3, vagy t6bb gyermeket nevelnek, kiv@ve azt, akire n@zve

eltart6]a gyermekgondozasi seg@lyben, gyermekgondozasi d{jban, vagy 9potasi dijban
r szesOl,

d) akir61 a szOt6]e, 9ondoz6]a szoci lis helyzete miatt nero tud gondoskodni.

(3) A gyermek napk6zbeni elt9t sa ir nti k@relmet az ell tast biztosit6 int6zm@ny vezet6]@nek
kell benyOjtani, aki jogosult az el} r s lefolytat s ao A b6tcs6dei, 6vodai, iskolai ellat s alapja
az ell t st biztosit6 int@zm6ny vezet6i@nek int@zked@seo

6o  nt zm@syi t dt si d ]

o § (1} Az eli9ta'st ig@nybevev6 nagykorO, a szOl6i feiOgyeletet gyakod6 szOl6, vagy m s
t6rv@nyes k@pvisel6 (a tovgbbiakban" kOtelezett) az ellat,Cs@rt a Gyvt=ben, valamint az
6nkorm nyzat e rendelet@ben fogtaltak szerint kOteles t@ it si d!iat fizetnio   K@pviset6 
test61et a t@rit@si dij m@rt@k6t @vente k@tszer, minden @v febru  28. napjaig @s augusztus 31o
napj ig felOlvizsg ljao

(2) A gyermek napk6zbeni ell&tgsak@nt biztositott b6!cs6dei ellat s keret@ben fizetend6 t@rit@si
di], valamint az 6vodai @s iskolai @tkez@si t@rit@si di] 6sszeg@t jelen rendelet 1.  ÷ @k ete
tartalmazza.

(3) Az int@zm@ny vezet6je az etl t,Cs megkezd@sekor, de !egkes6bb az ell t&s i9@nybev@tel@t61
sz mitott 30 napon bel61 @rtesi'ti k6telezettet a szem@lyi t@rit@si dijr61.

(4) Ha a kOtetezett a szem@lyi terit@si dij 6sszeg@t vitatja vagy annak cs6kkent@s@t, vagy
elenged@s@t k@ri, a (3) bekezd@sben szabalyozott @rtesites k@zhezv@tei@t6! sz mitott 8 napon
bei61 a fenntart6hoz fordulhat. !!yen esetben a F61de ,k K6zs@gi OnkormAnyzat K@pvisei6o
test let@nek Szoci iis Bizotts, ga d6nt a szem@iyi t@rit@si d[j 6sszeg@r61.

(5) Ha az eli t,Cst a jogosult a h6nap nem mindegyik napj n veszi ig nybe, betegs6g vagy m .s
ok miatt, akkor a t volmarad s t az int6zm ny vezet6j ne! kell bejelentenio
A bejelent st k6vet6 napt61 a k6telezett a t volmarad s idej n mentes8i a t ritesi d ijfizet si
k6telezetts ge a161.



(6) A szem61yi t6rit6si d[jb61 25.oFtJnap kedvezm6nyben r6szes61 az a gyermek, aki az 6tkez6si
form k k6z0n az eb6det ig6nybe veszi 6s a Gyvto 148.§ (5) bekezd6s a), b), c) pontjaiban
biztositott 50%-os normativ kedvezm6nyre nero jogosuJt.

(7) A bOlcs6dei gondoz si dijat az adott h6napban ig6nybe vett eilat si napokra kelR a
k6teiezettnek megfizetni.

7.   int@zm6nyi t@dt6si d[j befizet6se @s ellen6 'z@s÷

7. § (1) A szem@lyi t@rit@si dijat havonk@nt a targyh6 !0. napj ig ketl az etlatast nyO]t6
int@zm@ny r@sz@re megfizetni.

(2) Az int6zm6ny vezet6je ellen6rzi, hogy a megallapitott t6rit6si dij befizet6se havonk6nt
megt6rt6nibe. Ha a k6teiezett a befizet6st elmulasztotta, az int6zmenyvezet6 !5 napos
hat, rid6 megjel616s6ve! a k6tetezett szem61yt ir sban fetsz61itja az elmaradt t6rit6si dij
befizet6s6re.

(3) Ha a (2) bekezd6sben tett int6zked6s nero vezetett eredm6nyre  az int6zm6ny vezet6je
kezdem6nyezi a dijh9trat6k behait s t, fizet6si meghagyas kibocsatgsat, illetve b[r6sagi 0ton
t6 6n6 6ni6nyesit6s6t.   int6zm6ny vezet6je nyilv9nta t9sba veszi a kOtetezettet, 6s
negyed6venk6nt tgi@koztatia a fenntad:6t a diih tral kr61o

o ff ezet

8o Z9 6  e de kez se£

8. § (i) E rendelet 2021. okt6ber 27. napjan 16p hatityba, rendetkez6seit a folyamatban 16v6
{]gyekben is alkalmazni kello

9. § E rendelet hataiyba 16p6s6vel egyidejOleg hat ty t veszti a gyermekek v6delm :r6i sz6t6
2912013. (XII. 19.) 6nkorm;inyzati rendelet.



1. mell6klelet

Gyermekek napk6zbeni ÷ll tasa
Bnt6zm6nyi t6rit6si dij r6J

1o, B61cs6d÷° goHdo s intSzmSnyi t6rit6si di]a" 0,°F ell£tisi sap

tkeztet6s int zm6nyi t6dt6si d ja° 408,oFti÷ [atasi nap

gyermehf÷lQgyelet: 250,-Fff6 a

]&tsz6csogoA: 250 -Fffalkalom

Az id6szakos gyermekfelOgyetet, valarr, iint a j tsz6csopo 't ig6nybev6tele eseten nero ket!
int6zm@nyi t6rit@si d[]at fizetni az ets6 igenybevett 6ra ut n maximum hetente kett6
alkalomma!.

,qo,Gyer ekmosoly Ovoda @tkeztet@s int6zm6nyi t6dt6si d ]a°
tiz6rai
eb6d
UZSORB£

@SIZ@g@I' 

74o-Ftif6/nap
259.-Ft/fd/nap

6I o-Ft/f6tnap
394.,-Ftff61na9

3.,Navay Laios Alt. Iskola" @tkeztet6s int6zm@nyi t6rit6si d ]a°
t[z6rai
eb6d
uzsonna

@gSZ@S@I t

74 .-FtifS/nap
259.-Ftif6inap

61 .-Ftlf6tnap
394o-Ftlf61na#
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8 021 .(X,27.)Kt.h,
TArgy" F61de&k k6zseg I. sz&mO h&ziorvosi kOrzet6nek mOk6dtet6s6re 16trej6tt feUadat-eli&t&si
szerz6d6s m6dos[tgsa

HATARoz&T

F6ade;&k K6zsegi ©nkorm&nyzat K6pvisel6°testOBete megtargyaRa a FOlde k k6zs6g 1o sz mO
haziorvosi k6rzet6nek m(]k6dtet6s6re J6trej6tt feladat=eal tgsi szerz6des m6dosit sa cimO
e!6terjeszt6st 6s a k6vetkez6 hatgrozatot hozza:

F61de£k K6zs6gi Onkorm£nyzat. KSpvisel6-testQlete ÷gyet6rt az 1. sz£mQ hiziorvosi
kirzet mSk6dtet6s6r÷ l tre]itt feladat-e!lgtAsi szerz6d6s 1-2. szAmQ m6dositSs val, a
hat&rozat melt@klet÷ szerinti taAalommal°

V6greha]t9s6rt felel6s° Hajnal Ggbor polg rmester
Nat ridS:     azonnat
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FELADAToELLAT£S  SZERZODJ 5 4o sz, @6DOSiTASA
FSldeak kazsag  . sz&m  haziowosi k6rz®t nek m kSdtet6s@÷

Ame y t6tr÷j6tt egyr6szr6t a F6 deak         On orm& yzat (k pv s®SetCb÷ 
Hajna   Gabor  po g&rmester  FOide&k,  Szent Laszt6 t6r  I.  (tov&bbiakban
Onkormanyzat), mint megbiz6 m&sr6szr61 Ha tige EgSszs gSgyi SzoBga t6 K o
(K6pviseUi: Dr. P6nzes Erzs6bet Ter6zia haziowos, sz6khe y: 6900 Mak6, Gy6ni G.
u. 2.) mint megbizoS kOz6tt a h&ziorvosi szotg Rat sok biztosit&s&ra terOteti
k6te ezettsSgge , fe adat-ell&t&si szerz6d6st az a!abbiak szerint m6dositja:

I.)   A   fe adat-e l&tasi   szerz6d6s   I.

szerz6d@sm6dosit&s 1. met 6kletere m6dosut.
me kbte   ie en   feladat-eSlat&si

2.) A feladat-e !gtSsi
maradnak hatAtyban.

szerz6d6s egy@b rendeik®z sei v& tozattan tar ta ommat

3.) Jelen szerz6d@sm6dosit&s 202 I. }O ius 16. nap}&n 18p hat&tyba.

Fe ek ]eten szerz6d¢st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t elo vasas @s
@rte mez@s ut n, j6v hagy61ag ir] k a .

FOtdeAk, 2021. )0tius 13.

\                  P -  ....  / , " .,'  ....  4,.. ,

po g rmest r:  ......  ., ! }i: ii '. 74]:    }1
F6tde k K6zsegi O korm  at  ......  /

k 6pvisebt6bb, Q :  ....  ./
,<.o]? , ,.,     ,.  ....

Dr. P@nzes  rzs@b®t Ter#zia
h&ziowos

HaRige £g@szs@gQgyi Szotg&Rat6 Kfl.
k6pvisetet¢ben

FOtde k, 2021. jOlius 13.
5,9()t') !.,   •  ......   ",'
•  -  ,\.l,:l ,,o: (i).@li (; :!/ , t . 2.

,"\d6s;4 in,,: 25  52 !   I-I -(./d

,.:.."    k, .b(_     (   .....  "  ......

R k6czi  dit  '
jegyz6
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I°1  A  tev@kenys6g  megnevez@se:  h&ziorvosi  tev@kenys@9  terQleti
k6teJezetts@ggel

eUtAtasi

2.I Tebphety: FOtdeak, VasArhe yi u. 12.

Tutajdonos fennta£6: F61de&k KOzs6gi Onkorm&nyzat

Ren el@si hely°

szepte ber 3@, nap]£ig

202to

[ le   ev÷z6s

Eg®szs@gh&z FO de&k, Szent L&sz 6 t6 ° 8.

dodos,  nnta 16

F6 de&k KOzs6gi
OnkormAn zat

Rende @si id6'
Herr6
Kedd
Szerda
CsQt@t6k
P@stek

13.00 16.00 6r i9
8.00° 12.00 6r&ig
13.00o16.00 6r&ig
8.00 12,00 6r&ig
8,00 -!2.00 6r&ig

A rende kez6sre &! &si id6 munkanapokon° 8.00°16.00 6rai9

Szolg&Rat&s &gazati azonosit6 k6dja: 060090006

MQk6d@si terQ et: a melt¢kett t@rk@p szednt.



FELADA° oELL o]AS  SZE:RZOD£S 2. SZo [ 6DOSiTASA
FS de&k k6zs@g  o sz'&m8 h   iorv s  kSrzet@ ek mSkSdtet@s@e

Amety t@trejOtt egyr6szr6  a F61d®iI<         @nkorm&nyzat (kSpvise!et6be 
Ha a   G&bor po g&rmester F61de&k,  Szent L szl6 tcr 1.  (tov&bbiakban'
OnkormBnyzat), mint megb £6 m&s@szr6t Ha tige Eg6szs@gBgyi Szolg& tat6 K o
(K6pviseSi" Dr, P@nzes Erzs6bet Ter6zia h ziorvos, sz@khely: 6900 Mak6, Gy6ni G.
u. 2.) mint megbizo  k6z6tt a h&zioHosi szolg& tat&sok biztosit&s&ra terOteti
k6tebzetts6gge , feladat-elt&t&si szerz6dSst az a &bbiak sz®rint m6dositja'

1,)   A   fe adato-.e At si   szerz6d6s   1.

szerz6dCsm6dosit&s t, mel @k et6re m6dosui.
mel 6klete   jeten   fe adat-el &tAsi

2.) A fe adatoe &t&si
maradnak hat& yban,

szerz6dSs egy6b rendetkez®sei vaRozaflan b rta ommal

3.) Jel®n szerz6dSsm6dositas 2021. okt6ber 01. napi&n t@p hatatyba.

Felek jelen szerzBdest, mint akaratukkat mindenben megegyez6t eto vas : s @s
d etrnez@s ut n, j6v hagy6 ag [ri k ai9,

F6 de k, 202!, szeptembe ° 30,

h ziorvo  /  ,/
Ha ti9® Eg6szs@.gOgyi SzolgAItat6 Kf .

kSpviseletSben

F61deAk, 2021. szeptember 30.

%R R6czi' -tLLL'G" .t} ) (, ,,, ",.

iegyz6  ...... .,      . ,

k, • ,':')        ",.:    /'    '" "' ' /
:.:;,.  .....  -  .....  b...,

'.    "..                 ,!"'
. .              @  .,/

..



to  e[U k[et

1of  A  tev6kenys69  megnevez6se:  haziopJosi  tev6kenys6g  terLt Uet[
k6te[ezetts6ggel

e[l t si

2of Te[ephetyek:
F61de9k, V sg hety[ u. 12.

Vegyes hAziowosi e!tgt s szewezeti egys6gazonos[t6:001036176
Isko[a 6s lfjOsigorvost s sze[vezeti egys6gazonosit6:001036178

Of6tde9k, Bajcsy Zs, u, 2,
Hazio osi elt tAs sze ezeti egys6gazonosit6:001036822

Tulajdonos fennta t6° FOld k KOzsegi ©nko m nyzat

Rende[6si id6:

HSff6
Kedd
Szerda
Csi t6 6k
P ntek

Szerda      8.00oi0.00 6r ig

13.00o!6.00 6riig
8.00o 12.00 6riig
13.00o 16.00 6r9ig
8.00-12.00 @9ig
8,00 o12,00 6r i9

A rende[Rez6s e 911isi id6 munkanapo[ on 8.00-16.00 6raig

MGkOdesi ter@ et: a me[t@keR t@rk@p szednt.



8. ElSterjesztSs
FSlde£k 11. sz£mQ h£ziordosi kSrzet o osi rendel5 felQjit£sa a BelQgyminiszt6rium
5nkorm£nyzati feladatell£t£st szolg£16 fe]leszt sek t£mogat£sa keret6H betQl kivitelez5
kiv£lasztisa

Ha)nal G bor polg rmester° P6nzOgyi Bizotts&g t rgyaltao

PSI Ferenc P@n gyi @s KSzbeszerz@si Bizotts&g elnSke" P6nzOgyi Bizotts&g t&rgyaRa.
F61de&k HI. sz&mO h&ziorvosi k6rzet on!osi rendei6 felqit&sa a BelOgyminiszt6dum
6nkorm&nyzati feUadatetl&t&st szolg&i6 feileszt6sek t&mogat&sa keret6n bel01 a F61de&k !1o
sz&mO hAzioHosi k6rzet on/osi rendel6 felOjit s,Cnak elv6gz6s6re, valamint orvosi eszk6z6k
beszerz6s6re a legalacsonyabb 6sszegQ egy6sszeg0 ellenszolg&itat&st ad6 aj&nlattev6t a
System SeHice Kft-t bizza meg a k6vetkez6k szerint: felOj[tgs: Nett6:30 043 205 Ft,
eszk6zbeszerz6s" Nett6:1 943 449 Ft, 6sszesen 31 986 654 Ft + 27% AFA azaz brutt6:
40 623 051 Ft 6sszeg6rt v&llalkozgsi szerz6d6s keret6ben. Javasoijuk elogad sra a
k6pvisel6-testOlet fel@.

Ha]hal Gabor polg9rmester: K6sz6n6m sz@peno K@rd@s, @szrev tel van-e? Amennyiben
nincs, 6s elogadjgk, k@zfeltaR&ssat ]elezz@ko

A k#pvise!5-testQlet 7 igen = ÷gyhangQ - szavazattal° ellenszavazat  s ta 6zkodSs
6[k l az al bbi hat rozatot hozza:

88/202-a .(X.27.)Kt.h.
Yi 'gy: F61deik II. szamQ h iziorvosi kOrzet orvosi rendel6 felQi[t£sa a BelOgyminiszt6rium
6nkorminyzal feladatellat ist szolgil6 fejleszl6sek tarnogatasa keret6n belQl kivitelez6
kivilasztisa

S£TA OZ£T

FSldeik   Kizs gi   Onko inyzat   KSpviseli-testQlete   IIagya o szig
6nko m£nyzatai 61 sz616 2011.  vi OLX IX. tSFv y 106.§ (2) bekezdSs be , vala int
a 107.§-£ba  biztositott tulajdonosi jogkS be  eliiwa, figyetemmel a Bei/gyminisztSrium
BMOFTI6-9/2021. szimQ ta'mogat6i okirat£ra a I51deik 11. s  Q ha'zio osi R6 zet o /osi
÷ del5 felQ]it£s£ a a BelQgymi iszt du  5nko £ yzati feladatellita'st

fejleszt6sek ti ogat£sa ke etSn helot kivitelez5 kiv£laszt£s£ 61 az al£bbi di t6st ho a:

Filde£k KSzsSgi O ko £nyzat K pviseti-testilete a 2021. okt6ber 13- n megkOldOtt
Ajin!atkSr si dokument,Cci6ra hat£rid6ben 6rkezett 3 db 8wSnyes 6s a kiir£snak megfelelt
irajanlat 8¢ 6kei6se alap]£n - a Filde£k 11. sz£ Q h£zio osi ki zet owosi  °endel6
felQjit£s£ a a Beligy inisztSHum Onko £nyzati feladatellit£st $zolg£16 fejleszt6sek
t£ ogat a ke et6  belQl a BelOgyminiszt6dum BM©FTt6-9/2021. szamO timogat6i
okiratiban megallap[tott 39 995 000 6s az Onkormanyzat iltal biztositand6 2 105 000 Ft 0net6
figyelembev6tel6vel- a F61deik I!. sz,CmO hiziorvosi k6rzet or /osi rendel6 felQ]it£s£nak
elv6gz6s6 e, valami t o osi eszki ik bes erz6s6re a legalacsonyabb 5sszegQ
÷gyisszeg  ellenszolg ltat st ad6 a] nlattev@,

a System Semite Kft-t (800 H6dmez6vas rhely, B&nat u. l/a. k6pviseli Farkas ZsoIt
Ogyvezet6 MKIK sz ma" 15A13975)

bizza meg a kSvetkez6k szednt:

FeiQjit s- Ne 6" 30 045 205 Ft

EszkSzbesze z@so Nett6° t 943 449 Ft



Osszes÷n" 31 986 654 Ft + 27% AFA brutt6" 40 623 051 Ft 6sszeg@A v&UUalkozisi szerz6d@s
keret6beno

A K6pvisei64estQUet feihataimazza a po!g irmestert a v&italkoz&si szerz6d6s megk6t6s6re,
ai&ir s&ra.

Err61 @Aesir@st kap:
o F61de 4k k6zs@g poSg rmestere

F61de 4ko©f61de 4k k6zs@gek jegyz6je
° KOH p@nzOgyi csopoA

7. El6terjeszt@s
!i)nkorm£nyzat tulajdon£ban 18v6 kitte °iteti f61dek hasznosit£sa

Ha Hal Gabor polgArmester: P6nzOgyi Bizottsag is tgrgyaBta.

Pal Ferenc P@ Qgyi 6s K6zbeszerz6si Bizottsgg ÷ n6k÷: P6nzOgyi Bizotts&g t&rgyalta.
JavasoUuk a b6deti dijak w4ttozatlanul hagy&s&t a k6pviset6 testOlet fel@o

Hajna8 G&bor po garmester: K6rd6s, 6szrev6tel ezzel kapcsolatban vance? Amennyiben
nincs, 6s elfogad] k, k6zfeltart&ssal ietezzek.

A k@pvise 6otest{ et 7 igen   ÷gyhang   o szavazatta  ÷ ÷nszavazat @s taA6zkodAs
n@lkil az alibbi hatirozatot hozza:

189/2021 o(Xo27o} Kto h o
TArgy: Onkormgnyzat tula]donaban 16v6 kOlterOleti f61dek hasznos[tasa

NATAROZAT

F61de&k K6zs6gi ©nkormanyzat K6pvisei6otestOlete Magyarorsz 4g helyi 6nkorm nyzatokr61
sz616 2011. 6vi CLXXX X° tvo t07. § aban biztositott jogk6r6ben elj rva, az ©nkorm&nyzat
tulajdon&ban 16v6 fOlde&k hasznosit&sar61 sz616 el6terjeszt6st megt&rgyalta @s az alabbi
hat&rozatot hozza°
A 2021. november 1 o 2024. okt6ber 31. napj9ig sz616 b@rleti szerz6d@sben megailapitott
b@rteti dij 6sszege a 3600 m2 terQletO f61d utah !5o000 Ft, az 1425 m2 terOletL  fOld ut,4n 6.000
Fto

A k@pvise 6-testQtet felhatatmazza a poig&rmeste  a haszonb@deti szerz6d@sek megko s6vel
kapcsotatos intezked@sek megt6tetere, a haszonb@deti szerz6d6sek alair&s&rao

Err6  @rtes t@st kap:
o F61de&k k6zs g polg&rmestere
- F61de 4koOf61de 4k k6zs@gek jegyz6je
- F61de 4ki KOH, p@nzQgyi csopoAia

8o E 6ter]eszt@s
Tu ajdonosi hozzAj 4ru 4s a DELOT K o r@sz@re a TOPo2oto3o16oCSIo2019o00003 pro]ekt
keret@ben F6 de 4k be ter0 eti v ze vezet6 h 6zat 8 o Qtem (Bats6 B a utca}

Na]na  GAbor po gArmester: P nzOgyi  s 0gyrendi Bizotts g is t 4rgyalta.

P 4  Ferenc P@nzQgyi @s K6zbeszerz@si Bizotts g e n6ke° P@nzQgyi Bizotts 4g t rgyaita.
Javasoijuk a tulajdonosi hozzaj 4rulgs megad sa't a k@pvise164estQlet fe!@.



Herczegn6 Varga Ar ik6 Ogyrendi Bizotts£g ÷ln6ke: 0gyrendi Bizotts&g is t&rgyaUta.
Szint6n javaso!)uk a k6pvisen64est0Jet feU6 a tunajdonosi hozza) £rua&s megad&sato

Hajnal Gibor polg£rmester: K6rd6s, 6szrev6te! van-e ezzei kapcsolatban? Amennyiben
nincs, 6s eifogadj&k, k6zfeltarfissal jelezz6k. EgyhangO. KOszOnOm sz6pen.

A k@pvisel6-testilet 7 igen   ÷gyhangQ   szavazattal, ÷llenszavazat @s taA6zkodAs
n@Ik01 az al bbi hat,to tot hozza"

19012021. (X.27.) Kt. h.
T£ gy: Tula]donosi hozz£i£rul£s az DilOt Kft. riszire a TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00003
pro]ekt keret6ben F61deik belter01eti vizelvezet6 hil6zat 1t. item (Bacs6 B61a utca)

ATAROZAT

F61deik      Onko minyzat£nak   K@pvisel6-test01ete   figyelemm÷!
MagyarorszAg helyi 6nkorminyzatair61 sz6!6 20tl. £vi CLXXXIX. t6 6ny 107.§
iban biztositott tula]donosi iogk6r@÷0 figyelemm÷l a FOide ik-0fOtdeak K6zs6gek
Jegyz6je. F61dei 3032-512021 szimO kOzOtkeze!6i hozzijirulisira, megt£rgyalta,
D@l[ t KfI.              Kast£lyk÷rt utca 17t. k@pvis÷16]÷: KovAcs Adrienn}
tulajdonosi ho i) irulas megadisa irinti k@etm t 8s az alibbi hataFozatot hozza

A K@pvisel6-test01et figy÷l÷ ÷l  agya o sz£g helyi 6nko i ]yzatai 61
sz616 2011. @vi OL   IX. t6 @ny

107.!1 - 9ban biztositott tulajdonosi ]ogk6 @ ÷

tulaidonosi ho £]£ ul£s£t ad]a a
D@lOt Kf!.  Ssz@ °e a F61de9k belted]let 188 h sz. alatti 6922 F61d÷ik, Bacs6
B@la utoa @s F6tde£k belte Olet 307 h sz. alatti 8922 F61deik, Kossuth Lajos
utca ingatlanok vonatkoz s ban  ÷gvat6sul6 be uh  shoz a
pit@si  u kii tekintet@ben al£bbi felt@telek  ÷llett:

-Az ig@nybevett es esetleges felbontott ter[ let eredeti £11apot£ba val6
vissza£tlit£s£@rt a D@IQt KIo (8750 AIQy6, Kast@lyk÷ I u.171), mint megbizott
kivite!ez6 a felel6s.

- Fakiv£g£s csak kOlOn enged6ilyel tO£Snhet.
Az engedSly k irelmet a FOlde£ki KOzOs 0nkorm£nyzati
Hivataln il kell benyOjtani.

- A  tulajdonosi  hozz£j£rut£s  a  FOtdeak-0fOide£k  KOzsegek  Jegyz6je
F61deik13021-5t2021. sz£mO kOzOtkezel6i hozzij iruiisa le]arta- 2022.
okt6be  27. - nap] ig @ @nyes.

A  kSpvisel6-testOlet  felhataimazza
intSzkedSsek megtSteiSre.

a  polg£rmeste£  a  sz0kseges

Err61 @ esit@st kap"
-  FOlde £k kOzs@g poig irmestere
-  FOldeg k - (::)f6Jde£k k6zs6gek jegyz6je
-  F61de £ki KOzOs 0nkorm£nyzati Hivatal { gyint@ziije
-  D@lOt Kft. 6750 Algyi;, Kast@tykert u.171.



9. Et6terjeszt@s
Tulajdonosi hozz ] ru[As a F69de k K6zs6g Onk6ntes TQzolt6 EgyesOlet r6sz6re FCA
KP-I °2020 pAlyAzat keret6ben tQzolt6szeA r 69QletrSsz falazatgnak magas[t s hoz

Hajna[ G bor polgSrmester: P6nzOgyi 6s 0gyrendi Bizottsag is t&rgyalta.

P l Ferenc P6nzQgyi  s K6zbeszerz6si Bizottsig ÷lnSke: PenzQgyi Bizottsa'g tgrgyaRa.
JavasoUuk a tulajdonosi hozz&j&rut&s megad&sat a k6pvisei6-testOlet fei6.

Herczegn  Varga Anik6 0gyrendi BizottsAg eln6k÷" 0gyrendi Bizotts&g is t&rgyalta.
Szint6n javasotjuk a k6pvise]6-testOlet fe]6 a tu]ajdonos] hozz&j&ru]&s megad&s&to

Ha nal G bor polgSrmester: K6rd6s, 6szrev6tel van-e ezzet kapcsolatban? Amennyiben
nincs, 6s eifogadiak, k6zfeltartgssa! jelezz6ko EgyhangOo K6sz6n6m sz6peno

A k6pviselS-testilet 7 igen- ÷gyhaHgQ   szavazattal, ÷llenszavazat  s tarI6zkodis
n61k l az at bbi hat, to tot hozza"

19112021.(X.aT.}It.h.
Ti gy: Tulaidonosi hozzi}£rut&s a F61deAk Kizsig ©nkintes TQzolt6 IgyesOtet riszire FCA
KP-1-2020 paly&zat keret@ben tLizoR6szeA r @pOletr@sz falazatanak magasit&s hoz

HATAROZAT

F61deak        OnkormAnyzat    K@gvisel6-testQlete
@agyarorsz g helyi 6nko ' nyzatair61 sz616 2011. @vi CL IX.
t6rviRy t07=§-iba  biztositott tulaido osi ]ogk6r@be s

egt rgyalta F61deAk         Onk ntes TQzott6 Egyesilet÷
Szent L. t@ 1, k pviselSje"        Zoltin)

tulajdonosi hozz&j£rui£s me/ad£sa ir nti k relmSt  s az al£bbi
hat£rozatot hozza

F61de k K6zs@gi OnkormAnyzat K#pvisel6-testQlet÷

tulajdo osi hoz ]£ru!£s£t ad]a

F61deAk   Onk@nt÷s  TQzolt6 EgyesQlete r@sz@r÷ az
Onkor £nyzat tula]don£t k@pez5 F61de£k belterQlet 5 hrsz (8922
FIiIe£R, SzeHt L. t r t. sz£m} alatt feivett ingatlanon I v6
tdzolt6szeA£r £pQlet udvar f÷161i falazatanak magasitis£hoz, a

agyar Falu Progra  Falusi Civil Alap keretSb÷  a FOA-KP-I
2020 k6dsz Q ,:,Civil kiziss gi tev kenys gek  s fett teleinek
t£ ogat sa'° ci Q p ly zat keret@ben.

A k6pvisel6-testQlet felhatalmazza a polg&rmestert a szQks ges
int zked sek megt tel reo

ErrSl @rtes[t@st Rap"
-  F61de k k6zs@g polg&rmestere

F61de k - Of61de&k k6zsegek ]egyz6]e
-  F61de qki K6z6s Onkorm nyzati Hivatal Ogyint@z6je
-  F61de&k K6zs g Onk@ntes TQzoit6 EgyesOlete

6922 F61de&k, Szent L. t@r 1.



100 EUSter eszt s
B det[ szerz d s m6dos[tAs, 6922 F61de k, Szent L szl6 t6r t7o

Hajna  G&bor poUg rmester° P6nzQgyi 6s 0gyrendi Bizotts&9 is t&rgyaBta.

P&I Ferenc P n gyi 6s K6zbeszerz si Bizotts g ®tn6ke° PenzOgyi Bizotts&g t&rgyaUta.
Javasoljuk a k pvisel6otestQJet fet6 a b6d6 k6relme alapjfin a b6deti szerz6d6s mddositas to

Herczegn6 Varga Anik6 l{)gyrendi BizottsAg eln6k÷: 0gyrendi Bizotts g is t rgyaita.
Szint6n ]avasoljuk a k6pvisel6otestOlet fel6 a b6deti szerz6d6s mddosit sfit.

Hajnal G&bor polg9rmester: K6rd6s, 6szrev6tel van-e ezzei kapcsolatban?

Ho &th E:va R6pvise 5: Szeretn6m kerni a d6ntesb61 vat6 kiz&r&som az 6dntetts6gem miatto

Hajnat G bor polg9rmester° Aki egyet@ , bogy Horv9th Eva k@pvisel6 asszonyR z rjuk ki a
d6nt@si hozataib61 az @rintetts@ge miatt, k@zfeitarta, ssal szavazzon. EgyhangOo KOszOn6m
sz@peno

A k pvise 8otestQ et 7 igen   ÷gyha sgQ = szavazatta  ÷ ÷r szavazat  s taA6zkodas
n SkQ  az a bbi hat9rozatot ho a:

192/2021 o(Xo27o} Kto h o
T&rgy: Horv&th Eva k pvisel6 asszony dOnt shozatatb61 t6rt n6 kizgrSsa

HAT£ ° 

F61de&k K6zs6gi Onkorm nyzat K pviset6=testOlete Hom!ath
k pvisei6t - k r s re -  922 F6 de k, SzeHt L sz86 t r 17o s m
alatti  ingatlan  =  GOODS  ! IARKET     b rleti  szerz6d£s

6dosit£s/ ak tArgy£ban tO t6n6 dOnt6shozatalb61 kiz&qa.
Err61  rtesit st Rap:
o F61deak kOzs g polg&rmestere
- FOlde&k-OfOldeak kOzs gek }egyz6je

Ha]hal Gibor potga'r ester: Aki egyet6rt a 6922 FOideak, Szent L&sz!6 t r 17. szim alatt
16v6 GOODS MARKET/zlet b@leti szerz6d6sSnek m6dosit&sival, kSzfeltaH&ssal szavazzon.
Egyhang6. KOszOnOm sz6pen.

A k pvise 6otestQ et 6 igen   ÷gyhangQ -  szavazattaS  e e szavazat 8s taA6zkodAs
H kQ8 az a Abbi hatArozatot hozza:

193!2021 ,(Xo27o}Kt, ho
T&rgy: B rleti szerz6d6s m6dosit&s, 6922 F61deak, Szent L&szl6 tSr 17.

HATAROZAT

F61de&k K6zs6gi Onkorm&nyzat K pvisei6-testQlete Magyarorsz&g helyi 6nkormanyzatokr61
sz616 2011.  vi CLXXX X. tv. 107.§o&ban biztositott jogk6reben elj&rva, figyelemmel az
Onkorm&nyzat tulajdon&ban I v6 lak&sok  s nero lak&s c lj&ra szoig&16 hetyisegek b rlet r61
s elidegenit s r61 sz616 14!2019.(X1°28.) Kt. rendelet 23. § (1), (2) 6s (3) bekezd6seben

foglaltakra, megt rgyaita a F61de k K6zs gi Onkorm&nyzat tulajdon&t k6pez6 F61de&k, Szent
L&szl6 ter 17. sz&m alatti 6nkormanyzati tulajdonO ingatlan berleti szerz6d s m6dosit&s&r61
sz616 el6terjeszt st 6s az al&bbi d6nt st hozza



F61de&k K6zs6gi Onkorm&nyzat 6s Horv ith i{va e.v. k6z6tt 16trej6tt- F61de&k K6zs6gi
Onkorm inyzat tulajdon £t k6pez6 F61de k, Szent L szl6 t6r 17. sz m alatti ingatlan
GOODS MARKET- b Heti szerzid s t a b6rbead6  s a b d6 k6zSs elhat roz ssal
m6dositjAko

1. A szerz6d6 f61 neve/b6r16! az al bbiak szerint m6dosuQo

ANTAL-TRADiOIO Kft., Sz6khely: 8922
27452841-2-08, c6gjegyz6kszim" 08-09-027315

Ba csy-Zso Eo Uo 21o, ad6szgm:

A Kf . k6pvisel6]e" Horv th liiva

A K6pvisel6-testilet fethatalma a a polg rmesteR a b6deti szerzdd6s megk6t6s6re,
al ir is&rao

A hat rozatr61 @Resit£st Rap"
1o/F61de k k6zs6g polg rmestere
2.1 F6tde k-0f61de ik k6zs6gek jegyz6je
3oi Antal-Tradici6 KR., 6922 F61de&k, Bajcsy-Zs. u. 2!.
4.1 F61deAki K6z6s Onkorm&nyzati Hivatal, p6nzOgyi f6el6ad6

t t. El6terjeszt s
BArdos lstvAn @s B&rdos UstvAnn8 tAmogatAsi k@elme

Ha]HaU GAbor polg&rmester: P6nzOgyi Bizotts&g t&rgyaltao

PAl Ferenc P@R gyi 6s K6zbeszerz6si Bizotts£g eln6ke: P6nzOgyi Bizottsag t&rgyaltao
K6relmet adtak be. Szeretn6nek szervezni egy n6pzenei ta!&lkoz6t, aho! megkOzelit61e9 160
f6 venne r6szt. Ehhez k6rt6k a k6pvise!6-testQlet segits@g6t. A k6pvisel6-testOlet fel6
100o000,- Ft 6sszeg(] t imogat&st javasol BArdos lstvgn 6s BArdos lstvAnn6 r6sz6re a n6pzenei
tal&lkoz6 t imogat&s&hoz.

Ha]hal GAbor polgar ester: K6rd6s, 6szrev6tel van-e ezzel kapcsotatban? Mas javastat van
e? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy a n6pzenei talalkoz6 megszervez6s6re 100.000,
Ft 6sszeg t&mogatAst biztositson az 6nkorm&nyzat. Aki ezzel egyet6 t, k6zfeitart&ssal jelezzeo
EgyhangO. K6sz6n6m sz6pen.

A kSpvisel6-testQtet 7 igen--egyhangQ - szavazattal  ellenszavazat 6s taA6zkod9s
n61kQl az al bbi hat rozatot hozza°

t 9412021 .(X.27.) Kt. h.
T<¢rgy: Birdos lstvin is Birdos Istvinn/t<¢mogatisi k6retme

HATAROZAT

F61deak KOzs6gi Onkorm&nyzat K6pvisei6-testQtete B&rdos lstv&n 6s B£rdos lstv&nn6
timogat£s ir£nti k6relm6t megt£rgyaita 6s az al£bbi hat irozatot hozza:

A K6pvisel6-testOlet B£rdos istv&n 6s B£ros Istv&nn6nak a Hagyominy6rz6 Nepzenei
Tal&lkoz6 megrendez6s6hez 100.000,- Ft, azaz szazezer forint 6sszeg0 t<¢mogat&st biztosit
az 6nkormanyzat 2021.6vi k61ts6gvetese- P6nzeszk6z£tad£s, tamogat<¢sok tim- terhere.

Err61 6rtesit6st Rap:
- F61de£k k6zs6g poig£rmestere



F61de k-©f6Ude&k kOzs6gek jegyz6]e
- B<¢rdos Istv&n 6s B&rdos astv&nn6 F6ade&k
- F61de&ki K©H p6nzOgyi csoport]a

t2. ElSterjeszt6s
Zsark6 D niel P te  t mogatgsi k elme

Hajnal Ggbo  poUg meste : P6nz69yi BizottsA9 t<¢rgyaUta.

P&I Ferenc P6nz gyi 8s K6zbeszeFz6si Bizottsgg eln6ke: P6nz gyi Bizotts<¢g targyaltao
El6sz6r  is  gratul&iunk  az  eddig  et(£rt  eredm(inyeihez.  Zsark6  D<¢niei  P(£ter  a
H6dmez6v&s&rhelyi ITF Taekwon-do Klub 8s az Algy6i Sportk6r IV. Dan-os vezet6edz6]e 8s
sportoi6ja 2021. november 23-28-ig La Nuci&ban, Spanyotorsz&gban megrendez---6sre ker016
ITF Taekwon-do Eur6pai-bajnoks&g r6szv6tel6re t mogat&st k6rt a k6pvisei64estOlett61.
Javaslom a k6pvisel6-testOtet fel6, hogy 50.000,- Ft 6sszeg5 t&mogat st biztositson.

Hajnal Q£bo  polg£ meste " K6sz6nOm szepen. A k6pvisel6-test/let nev6ben is gratulatunk
az eddig et6R eredm6nyeihez. K6rd6s, 6szrevetel van-e ezzei kapcsolatban? M< s javaslat
van-e? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy 50.000,- Ft 6sszeg timogatist biztositson az
6nkorm<Cnyzat Zsark6 D £niet P6ter r6sz6re az Eur6pai-bajnoks< gon val6 r6szv6tet6hez. Aki
ezzel egyet6rt, k6zfeltartissai jetezze. Egyhang0. KOszOn6m sz6pen.

A k6pvisel6-testQlet 7 igen -egyhangQ - szavazattal, ellenszavazat 8s ta 6zkodis
n61kil az al bbi hat8 ozatot ho a°

1981202"I. 1X.27.) Kt. h.
Ti gy" Zsark6 D£niel P ter t£mogat£sa

£T£ROZ£T

FOtdegk K6zs6gi Onkormanyzat K6pvisel6-testilete Zsark6 Daniel P6ter tamogat s i gnti
k6relm6t megtgrgyatta 6s az al bbi hatgrozatot hozza

A K6pvisel6-testOlet Zsark6 D<¢niel P6ter, a H6dmez6v£s<¢rhelyi ITF Taekwon-do Ktub 6s az
Aigy6i Spo kOr iV Dan-os vezet6edz6je 6s sportol6ja r £szSre 50.000,- Ft, azaz 6tvenezer
forint 6sszegQ timogatast biztosit a La Nuciiban, Spanyoiorsz&gban 2021. november 23-28.
k6zOtti id6szakban megrendez6sre ker/16 ITF Taekwon-do Eur6pai-bajnoks£g r6szv6tel6hez
- az 6nkorm&nyzat 2021.6vi kOIts6gvet6se- P6nzeszkOzitad&s, t<¢mogat<¢sok cim - terh6re.

E i l 6 tesit st Rap:
- F61de,¢k kOzsSg polgirmestere
- F61de<¢k-OfOlde ik k6zs6gek jegyz6]e
- Zsark6 Diniel P6ter
- F61de&ki KOH pSnzQgyi csopoHja

13. El@erjesztSs
ik£cz6 Sa dor 8s csal£d a t£ ogat<¢sa

Ha] al G£bor polg£r ester: PSnzOgyi Bizotts£g t&rgyalta.

P !  Fere c P6nzigyi 6s  K6zbeszerz6si  Bizotts<£g einike"  Szeretn6m  kerni a
d6nt6shozataib61 val6 kizar£som 6rintetts6gem miatt.

Haj at Q,¢bo  polg,£r este " KOsz6nOm szepen. Aki egyet6rt P<¢I Ferenc kepvisel6 Or
kiz&r&s£vai a d6nt6shozatalb61 6rintetts6ge miatt, k6zfeltart£ssal jelezze. Egyhang0.
K6sz6n6m szepen.



A k@pvisel6-testQlet 7 igen -- ÷gyhangQ -  szavazattat, ellenszav at @s taA6zkodAs
n61kil az al bbi hat rozatot ho a°

196/2021 .(X.27.)Kt.h.
T rgy: PA! Ferenc k6pvisel6 Qr d6nt6shozatalb61 t6 6n6 kizir sa

HATAROZAT

F61deAk K6zs6gi Onkorm&nyzat K6pvisel6-testOtete P I Ferenc
k6pvisea6t - k6r6s6re - MiRAcz6 S ndor tAmogatAsi R relm÷
t&rgy&ban t6rt6n6 d6nt6shozataab6U kizgr]ao

ErrSl  rtesit st Rap"
- F61de&k k6zs6g polg&rmestere

F61de&k-Of61de&k k6zs6gek ]egyz6je

Herczegn  Varga ARiR6    s K6zbeszerz si Bizotts£g aleln6k÷: P6nzOgyi
Bizotts&9 t&rgyalta Mik&cz6 S&ndor t&mogat&si k6relm6t. A K6pvisel6-testOlet let6 javaslom,
bogy Mik&cz6 S&ndor 6s csai&dja r6sz@e 2021. november I. napjat61 2022. december 31.
nap] ig k6zOzemi sz&ml&k kifizet6s6hez 500.000,- Ft 6sszeg er÷]6ig t&mogat&st biztos[tson
az 6nkormanyzato Amennyiben az 6sszeg kevesebb, vagy a csal&d &tkOltOzik a 6922 F6tde&k,
J6zsef Attila utca 21. sz m alatti ingatangba, a Kepvise164estOiet O]ra d6nt a t&mogat&sr61o
Mik&cz6 S ndor 6922 F6tde k, Gagarin utca 9. sz&m alatti iakos k6teles a t&rgyhavi kOzOzemi
sz,Cmi kat- azok szolg ltat6 r sz re t6r n6 kiegyenl[t s nek hat ride]e ei6tt legai&bb 5
nappal- a F61de£ki K6z6s Onkorm£nyzati Hivatai pSnzt£riba behozni az utal£s  rdek ben.
Ha]hal Ga'bor polg£rmester: KOsz6nOm szSpen. K6rd s, 6szrevStel, vagy mas ]avaslat van
e? Amennyiben nincs, a P6nz/gyi Bizotts£g javaslatit eifogad£sra ]avaslom. Aki ezzel
egyetSrt, k6zfeltaA£ssal szavazzon. EgyhangO. KOszOnOm sz6pen.

A k pvisel6-testQlet 6 ige    egyhangQ   szavazattal  elle szavazat  s taA6zkodas
nSlkQl az alibbi hatirozatot hozza:

19712021 o(X.I7.)Kt.h.
YirIy: Mikicz6 S£ndor 8s csaladja timogatisa

HATAROZAT

F61deak K6zs@gi Onkorm&nyzat K@pvisel6-testQiete Mikacz6 S&ndor 6922 F6tde&k, Gagarin
utca 9. sz&m alatti lakos t&mogata's iranti k@relm@t megt&rgyaRa @s az ai bbi hat&rozatot
hozza"

A K@pvisel6-testOlet Mik&cz6 S&ndor @s csal&dja r@sz@re (6922 F61deak, Gagarin utca 9.)
2021. november 1. napj t61 2022. december 31. napj ig kOzQzemi sz9ml,Ck kifizet@sehez
500.000,- Ft azaz 6tsz&zezer forint erej ig t mogat,Cst biztosit az 6nkormanyzat 2021. @vi
k61ts@gvet@se, valamint a 2022. evi k61ts@gvet se- P@nzeszk6z&tadas, t,Cmogat sok cim
terh@re.
Amennyiben az 6sszeg kevesebb, vagy a csal&d &tk61t6zik a 6922 F61deak, J6zsef Attila utca
21. sz,Cm alatti ingatlan&ba, a Kepvisei6otestQlet Qjra d6nt a t&mogat,Csr61.
Mik&cz6 S&ndor 6922 F61de,Ck, Gagarin utca 9. sz,Cm alatti lakos k6teles a t&rgyhavi k6zQzemi
sz&ml&kat- azok szolg&ltat6 r@sz@re t6rt@n6 kiegyenlites@nek hat&ddeje ei6tt legalabb 5
nappal- a F61de&ki K6z6s Onkorm,Cnyzati Hivatal p@nzt&r&ba behozni az utal,Cs @rdek6beno
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A k6pvise16otestQiet 7 igen   egyhangC  - szavszatts  ÷lle szavazat 6s tsA6zkodAs
R IkOU az atAbbi hatArozatot hoz :

199/2021 o(X°27°)Ktoho
TArgy: TuUajdonosi hozzAjAruJ&s a Sert6shQs Termea6 Kft. r6sz6re 499,0 kWoos tegjesftm6nyO
napelemes kiser6m5 8s f61dk,CbeB haszn Ratbav6teSi enged6Byez6si elj&r&shoz

HATAROZAT

F61deAk      OnkormAnyzatAnak   K pviset6otestQ!ete   figyelemm÷l
@agyarorszAg hetyi 6nkormAnyzatair61 sz616 201to  vi CL IX. t6 6ny 107.§
ban biztos tott tulajdonosi jogk6r@÷ figyelemmel F61de&k-Of61degk K6zs-6gek

Jegyz6je F61de 3120o3/2021o sz mO k6zOtkezel6i hozz&j rui&s ra, megt rgyalta, a
SeA shQs Terme86 Kft°(6922 F6BdeSk, Tanya 142o } megb zott: Vir g # 6 ika
tulajdonosi hozz&j&rutAs megad sa irAnti k@etm t 6s az al bbi hat&rozatot hozza°

A K@pvisel6otestQlet figyele ÷t  / agyaro °szSg helyi 6nkor A yzatair61
sz6t6 20!to 8vi CLXXXIXo t6 d ny 107°§o9ba  biztos tott tu a do osi

}ogk6r@re

tula do osi hozzA] ru Asat ad]a a

SeA shQs Tercel6 Kft. rSsz@÷ a  61deAk kQlterQlet 0t30122 hrsz alatti ingatlanon
499 kW tel]es t  y  napele es kiser6  napel÷   oduSok, kisfesz 31ts g 
kAbelh 16zat, valamint transzfor gtorgllomSs  s kiszolggl6 kezel6  pit  yek  22
kV-os f61dk bel szakasz vonatkoz saba  a F61de k k lter let 0139/6 hrSZo alatt
felvett - kivett @t  eg evez sd -  s a F61deAk kQlterQlet 0!42/2 hrsz alatt felvett  =
kivett csator a  ÷g evezSs    i gatla ok teki tetSb÷   hasz AlatbavSt÷Si
÷ ged lyez si eljArAshoz az aSAbbi felt telek meSlett:

-  Fakiv&g&s csak kOi6n enged ltyel t6 nhet.
Az enged iy kerelmet a F61deAki KOz6s Onkorm&nyzati
Hivataln&l keil benyQjtanio

A  tulajdonosi  hozz&jArui&s  a  F61de&k°Of61degk  KOzsegek  Jegyz6je
F61de 3120o3/2021° sz&mO kOzOtkezet6i hozz&jarut&sa lej rta- 2022.
okt6ber 27° =  apj ig   nyeSo

Err61 @tes t st kap°
-  FOide,Ck k6zs g polg&rmestere
-  F61deak- 0f61de&k kOzs gekjegyz6je
-  F61de,Cki K6z6s Onkorm nyzati Hivata! Ogyint z6je
-  Taxmoon Kft. 6723 Szeged, Liszt utca 12.

A k pvisel6otestQiet felhatalmazza a polgArmestert a szOks6ges int@zkedesek
megt tel re.

Az igenybevett 6s esetleges felbontott terOlet eredeti  llapotaba vat6
vissza llffgs rt a Se t sh@s Tercel6 Kf o 6922 F61deak, Tanya 142., mint

pfttet6 a felel6so

4,/lnterp÷ll ci6k, k@dSsek

Hajnal Ggbor polg rmester: Az et6terjeszt6seink eifogytak.
k6vetkeznek. Vame valakinek kerd6se, vagy interpell ci6ja? Nincs.

lnterpell ci6k, k rd sek
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