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FSIde k kSzs g Poig rmester t6a

lkt.sz,o       12022.
Oioo Kurunczi=B lint Nikomett

TAJEKOZTAT6
A polg&rmester 2021, @vben &truh, zott hat&skSrben hozo  int@zked@seir61

=.

F81de k KSzs gi Onkorrn&nyzat
F8Ude&k

Tiszteit K pviselS=testQnet!

Magyarorsz&g helyi Onkormanyzatair61 sz616 2011. 6vi CLXXXIX. tSrv6ny 41.§ (4)
bekezd6se 6rtelm6ben a k6pviseiS=testelet egyes hat&skSreit a polg&rmesterre, a
bizottsagaira, a r6sz nkorm, nyzat testQlet6re, a helyi kisebbs6gi 5nkorm&nyzat testQlet6re,
a jegyzSre, a t&rsul&sra ruh&zhatja.
A hat&skOr gyakorl&sahoz utasit, st adhat, a hat&skOrt visszavonhatja. Az &truh&zott
hataskOr tov&bb nem ruh&zhat6.
A szoci lis ell t sokr61  s a szoci#lis igazgat sr61 sz616 1993.  vi HL t  ny 45°§°
@rtelm ben a k pviselS= est J et  nkorm nyzati rendeletben meghat rozo  felt telek
alapj#n telep#l#si t#mogat#st ny#jto  Telep#l#si t#mogat#s keret ben ny#jthat6

mogat s kiilSnSsen a lakhat shoz kapcsol6d6 rendszeres kiad sok visel s hez, a
18.  iet#v#t betSItStt tart6san beteg hozz#tartoz6janak az #po #s#t, gondoz#sat v gz5
szem ly r sz re, a gy6gyszerkiad sok visel s hez,     a  akhat s  kiad sokhoz
kapcsol6d6 h#tral kot felhalmoz6 szem#lyek r#sz#re.
A k pvisel6-test#iet a I#ffenntart#st vesz#lyeztet5 rendkiv#li  lethelyzetbe ker#lt,
valamint az idSszakosan vagy tartOsan I tfenntart#si gonddal k#zd5 szem lyek
r sz re rendkiv#fi,telep#l si t mogat st kSteles nygjtanL
FSIde#k kSzs#g Onkorm nyzata K pviselS=test#let#nek a szoci lis ell#t#si form#k
szab lyoz s r61 sz616  10/2021.  (X.28.)  rendelet ben  (tov bbiakban:  Rendelet)
szoci lis  r szorults gt61  f iggS,  polg rmesteri  hat#skSrbe  utalt  p#nzbefi   s
term szetbeni eli t sok formal a kSvetkezSk:
. telep#l si t mogat s"

[]  Lakhat si t mogat s,
,  Havi rendszeres gy6gyit6 ell t s k its g hez val6 hozz j rul s,
.  50  s 60  ves h zass gi  vforduibjukat #nnepl5 h zasp rok r sz re biztositott

telep#l si t mogat s,
[]  FSIde k kSzs#gben bejelentett lak6heilyel rendelkez6 legid6sebb poig r r#sz#re

biztositott telep il si t mogat s,
[]  A nyugdijas kor#ak egyszeri t#mogat#sa (t rgy#v 31. napj#ig betSItStt 65. #let#v

eset n)
[]  UjsziJiSttek t#mogat sa (O-tOi 3 h6napos korig),
[]  Azonnafi rendkiv#li telep#l si t mogat s  s



[]  Elhunyt
2

e#emettet s nek kS#s geihez vai6 hezz j, rui So

i; A k pvisei6-test Jlet &ital a po,iq&rrnesterre  truh&zott szoci&lis hat&skSrSk°

1. Lakhat&si t, moqat&s"

A lakhat&si t&mogat&s a szoci&iisan r&szorui6 szem61ynek, csal&doknak az &ltaluk lakott
iakas vagy nero iak, s c61j ra szoig, i6 helyis6g fenntart&s&val kapcsolatos rendszeres
kiad&saik visei6s6hez nyQjtott hozz j&rul&s.
A Uakhat, si t, mogat, s egy h6napra jut6 8sszege 3.500.=Ft.
A lakhat&si t&mogat&s p6nzbeli ell, t&s, vagy term6szetbeni szoci&lis ell&t&s forma'j&ban
adhat6. Term6szetbeni szoci&lis ell&t&snak minSsel a lak&sfenntart&si kiad&sok kSr6be
tartoz6 kSzQzemi dijak fizet6se.
A lakhat&si t&mogat&s ugyanazon lak&sra csak egy jogosultnak &llapithat6 meg, fQggetlenQ!
a iak&sban 615 szem61yek 6s h&ztart&sok sz&m&t6!.

:2021. janu&r 1.  s 2021. december 31= kSzStt lakhat, si t, mogat&s 21 esetben  21
p6nzbeli form&ban ny jtott) kerQIt meg, llap t, sra, t  v id6tartamra, havi 3.500.=Ft
8sszegben, visszautasit&s nero t0rt6nt, megsz ntet s 1 esetben tSrt nt a telepQl srS!
t0rt n5 eikSit0z s miatt.

2. Havi rendszeres  6  it6 eli&t&s kSits  eihez val6 hozz& &ru &s_ 

A havi rendszeres gy6gyit6 ell&t&s k01tsegehez val6 hozz&j&rul&s a szoci&lisan r&szorult
szemely reszere az egeszsegi  llapota megSrzesehez es helyre ilit s&hoz kapcsol6d6
kiad&sainak csSkkentese erdekeben biztositott t&mogat&s. A havi rendszeres gy6gyit6
ell t&si szeksegletet a h&ziorvos igazolja, a csak szakorvos &Ira! rendelhet6 gy6gyszereket a
szakorvos, vagy javaslata alapj&n a h&ziorvos igazolja.
A h&ziorvos igazol&sa alapj&n a gy6gyszert&r &ll&sfoglalt ad a kerelmez6 rendszeres
gy6gyit6 ell&t&s nak havi kSitsegerSl.
A havi rendszeres gy6gyit6 ell&t&s kSlts gehez vai6 hozz&j&rul&st egy evre kel!
meg llapitani, es a meg&llapit st k0vetSen a t&rgyh6napot kSvet5 h6nap 5.-ig napj&ig kell a
jogosult reszere penzt&rb61 kifizetni.
Havi 8sszege" a havi rendszeres gy6gyszerkSIts g nek 40%=a, d   egfeljebb havi
4oS00.°Ft=

2021. janu, r 1.  s 2021. december 31. kSzStt havi rendszeres          eli&t&s
kSlts g hez val6 hozz&j&rui&s 2 esetben ker lt meg&ilapit&sra, 1  v id6tartamra
4.500.oFt 8sszegben, visszautasit&s 1 esetben tSrt6nt, tekintve, hogy a k6reirnezSp
nero felelt meg a Rendeletben el6irt felt teleknek, megsz ntet sre 1 esetben kerQIt sor
a telepelesrSi tSrten5 elkOlt5zes miatt.

3. Azonnali rendkivLili telepLil6si tbmoqat&s 

Krizis helyzetben iev5 r&szorul6 szemely reszere azonnali rendkivQli telepelesi t&mogat&s
&llapithat6 meg, ha a kerelmez5 csal&dj&ban az egy fSre jut6 havi j0vedelem nem haladja
meg az 5regsegi nyugdij mindenkori legkisebb 5sszegenek 160%-&t, egyedel el8 szemely
eseten az 5regsegi nyugdij mindenkori legkisebb 5sszegenek 210%-&t. Krizishelyzet, ha a
kerelmezSnek es a csal dj nak nincs anyagi fedezete elelmiszerre, gy6gyszerre,
gy6gykezel sre, lak&sfenntart&sra s a k relem benyejt&sa idSpontjaban l tfenntartasa
k5zvetlen veszelybe kerelt. A t .mogat&s 8sszege nero haladhatja meg a 3.000.=Ft,  s
alkaimank nt ny jthat6=
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2021= janu r 1o    2021= december 31° k z tt  azonnali  rendkiv Mi  telep B si
t mogat s krizishelyzetben I v6 27 f6 r szoruid szem ly r sz re 67 esetben ker lt
meg llapit&sra.

4, Elhunvt szem ly eltemettet s nek k61ts geihez val6 hozz j rul s"

Az elhunyt szem61y eltemettet6s6nek kOlts6geihez vai6 hozz&j&rul&sk6nt rendkivQii
telep016si t&mogat&st nyQjt az Onkorm&nyzat annak, aki a meghalt szem61y eltemettet6s6r61
gondoskodott, 6s akinek csal&dj&ban az egy f6re jut6 havi j6vedelem nem haladja meg a
F61de k K6zs6g Onkorm&nyzata K6pvisel6-test01et6nek 10/2021.(X.28.) Onkorm&nyzati
rendeletben meghatarozott Osszeget.
A temet s k lts g re a telep l si t mogat s m rt ke: 25.000o=Ft°

2021. janu&r 1.  s 2021. december 31o k6z tt elhunyt szem ly e temettet s nek
k61ts geihez val6 hozz j .rul&s 4 esetben kera t meg& ap t sra.

5. 50  s 60  ves h&zass&qi  vfordu |ukat Qnnep 5 h&zasp .rok  sz e biztos tott
tel=_ff =p l si t&mogat&s°

Az 0nkorm&nyzat telepel¢si t&mogat&st biztosit a FOide&k k6zsegben h&zass&got k6t6tt ¢s
FOlde kon bejelentett lak6heilyei rendelkez6 azon h zasp&rok r¢sz¢re iiletve a hem
F5lde,Ckon h, zass got kOtOtt, 8s FOide&kon a k relem benyOjt&s ,t megel6z6 25  vben
bejelentett lak6hellyel rendelkez6 azon h&zasp&rok r8szere, akik adott ¢vben 50 ¢ves,
valamint 60 eves h&zass&gi Cvfordul6jukat Qnneplik.
T mogat s  sszege 50  ves h zass gi  vfordu 6jukat  n epl6 h zasp rok r sz re
egyszeri 15.000=-Ft/p&r, 60  ves h&zass&gi  vfordui6jukat  nnepl6 h&zasp& ok t sz re
pedig egyszeri 2O.OO0.-Ft/p, ro

2021o  vben 50  ves hAzass&gi  vfordu 6jukat Qnnep 6 4 h&zasp&r rCszCre ker t
kifizet sre te ep si tAmogat °
2021.  vben  0       h, zass gi  vfordu 6jukat  nnep 6 h zasp r nero voBt a
te ep J sen=

. F6ide&k k zs gben be elentett  ak6hel            id6sebb  .....  op__g l&r r sz re
biztos tott telepLil si t .moqat&s°

Az 0nkorm&nyzat telepQiesi t&mogat&st biztosit a F61de&k k6zsegben bejelentett lak6hellyel
rendelkez6 legid6sebb fillampoigar rCszCre. A t mogatfis egyszeri 20o000o°F f6°

2021.  vben a F61de&k k6zs gben bejelentett  ak6hellye  rende kez6 legid6sebb po g r
I f6 volt.

7, F6lde k k6zs .qben beielentett lakbhelivel rendelkez6 nvuqdijas kor ak (t&r_qy v
december 31, na i&i_q bet61t6tt 65,  iet vLiket) r sz re biztositott telepLil si t&mo at&s"

Az 0nkorm&nyzat telepelesi t&mogat&st biztosit lak&sfenntart&si kOlts¢geik enyhit¢s¢re a
F01de&k kOzs¢gben bejelentett lak6hellyel rendelkez6 nyugdijas korQak r¢szere, akik t&rgyev
december 31. napj&ig bet01tik 65. ¢ietevQket. A t&mogat&s egyszeri 6.000.-Ft/f6 (kifizet6s
minden  v december ben t rt nik.

2021.  vben a F61de k k6zs gben bejelentett  ak6hellye  rendelkez6 nyugdijas kot 
lakes 643 f6 volt.



8..L_ 0"sz iSttek t&moqat&sa:

Az Onkorm&nyzat egyszeri telepQI6si t&mogat&sban r6szesiti a F6ide&k
bejelentett lak6hellyei rendelkez6 Qjszel6ttek (0461 3 h6napos korig) szQleit.
A t mogat s 8sszege 20.000.-Ft/f6.

k6zs@gben

2021. @vben 25  jsz lStt gyerrnek szQnei r sz@re kerQIt kifizet sre a t mogat s.

9. Rendkiv li telep l si t mo#at&s

Magyarorszag  Korm nya  az  6let=  6s  vagyonbiztonsagot  vesz61yeztet6  tOmeges
megbeteged6st   okoz6   SARS-CoV-2   koronavirus-vii&gj&rv ny  k6vetkezm6nyeinek
elharit&sa, a magyar &llampolg&rok eg6szs6g6nek 6s 61et6nek meg6v&sa 6rdek6ben
Magyarorsz&g eg6sz terQlet6re a katasztr6fav@delemr61 @s a hozz  kapcsoi6d6 egyes
tSrv nyek m6dosit s r61 sz616 2011o @vi CXXVIRI. tSrv ny 46.§. {4) bekezd s ben
foglalt vesz lyhelyzetet hirdetett ki.
A vesz61yhelyzet kihirdet6s6rSi &s a vesz&lyhelyzeti int&zked&sek hat&lybal&p@s&rS! sz616
21/2021. (1.29.) Korm&nyrendelet szednt ezen id6szak alatt a fenti jogszabAlyok &rtelm&ben
a Szoci& is Bizotts&g  l@st nero tarthatott, hat&sk6r ben a po g rrnesterk nt j rtam e 
a katasztr6fav de emr6   s a hozz& kapcsol6d6 egyes tSrv nyek m6dos t s&r6  sz6 6
2011.  vi CXXVII . tSrv ny egyes rendelkez .seinek citer6 aikalmaz s&r6  sz6 6
307/2021. (Vi.5.) Korm&nyrendelet 1.§oa szerint 2021= jQnius 15. napj&ig.

RendkivQli telepQl si t&mogat&st nyQjt az 6nkorm&nyzat azoknak a szem@lyeknek, akik
6nmaguk, illetve csal&djuk l tfenntart&s&r61 m .s m6don nem tudnak gondoskodni vagy
aikalmank nt jelentkez6 t6bbletkiad&sok - igy kQl6n6sen betegs ghez, hal&lesethez, elemi
k&r eih&dt&s&hoz, a v&ls&ghelyzetben l@v6 v&rand6s anya gyermek nek megtart&s&hoz,
iskoi&ztat&shoz, a gyermek fogad&sanak el6k szit s hez, a nevei sbe vett gyermek
csai&dj&vai val6 kapcsolattart&s&hoz,  a gyermek csaladba vai6 visszakerQi s nek
el6k6szit s hez kapcsol6d6 kiad&sok-- vagy a gyermek h&tr&nyos helyzete miatt anyagi
segits gre szorulnak.
A rendkivQii telepelesi t&mogatas adhat6 alkalmank nt, vagy havi rendszeress ggei.
A rendk v 3 i telep 31 si t rnogat s 6sszege nero haladhatja meg"

-  egyszeri seg y eset n az 6regs@gi nyugd j rnindenkori  egkisebb 6sszeg t,
-  havi rendszeres seg@ y eset n az 6regs gi nyugd j mindenkori  egkisebb

6sszeg t.

A fenti id6szakra vonatkoz6an poig, rmesteri hatbskSrben rendk v ii
t, mogat&s 25 esetben kerLi t meg, ilapit, sra, ame yb6  7 esetben havi
form j ban. Visszautasit s 1 esetben tSrt nt.

10. Bursa Hunqarica

.°

F61de&k   K6zs@gi   Onkorm&nyzat   K@pvisel6-testQiete   az   Ember   Er6forr&s
T&mogat&skezel6vei  egyettm(Jk6dve  2022.  ewe  Bursa  Hungarica  Fels6oktat&si
Onkorm nyzati Oszt6ndijp&ly&zatot irt ki.
F61deak K6zs@gi Onkorm&nyzat K@pvisel6-testelete a Bursa Hungarica Feis6oktat&si
Onkorm&nyzati Oszt6ndijp&lyazat helyi szab&lyoz&s&r61 sz616 12/2015.(VI.25.) rendelet 3.§
a alapj&n a p&ly z6 t&mogatasra, azaz az 6szt6ndijra akkor raszorult, ha a csal&dban az egy
f6re jut6 j6vedelem nem haladja meg a mindenkori 6regs@gi nyugdijminimum k@tszeres
6sszeg@t. (57. 000 .-Ft/f6)
2021.  vben FSIde k telep il sen nero ny jtottak be Bursa Hungarica 8sztSndi  ir nti
k6relmet,



1 t. K6ztemet s

F lde&k k zs gben 2021=  vben nero ker it sor k ztemet sre,

A k pvise164est ilet &ltaH a op_o l  m esterre  truh&zott e b hat&sk r ko

1. K zter let°haszn&lat

Ebben az Qgyk6rben a k6vetkez6 megoszl&sban ker01t sor 6rdemi hat&rozat meghozatal&ra"

- Hirdet6-berendez6s, c6g-6s ,¢rut bla elhelyez6se
- Kereskedeimi tev6kenyseg v6gz6s6vel kapcsolatban k6rt

k6zterelet haszn&iati enged61y
- Mutatv&nyos 6s cirkuszi tev6kenys6g v6gz6se
- Aut6busz parkoi,Cs

0 db

22 db
0 db
0 db

2. Nevem s=oktat&ssaU kapcsoUatos hat, sk6r

A  tank6teles  tanul6k  els5  6vfolyamra  t6rt6n5  felv6tele,  beirat,Csa  idSpontjAnak
meghat,Croz sa, illetve az 6vodai ielentkez6s idSpontj,Cnak meghat&roz sa tArgy&ban 1=1
hat&rozat szQletett.

Tiszteit K pvisemS_-testQ et!

KCrem a Tisztelt K¢pvisel6-testOletet, a t&j¢koztat6ban foglaltakat vitassa meg, Cs d6nts6n
az elfogad&sr61.

FOlde k, 2022.02.02.

...............    l-Jajna  G, bor

poig, rmester

" 6922 F61de&k, Szent L&szl6 t¢r 1.
• " (62) 524-092  " (62) 524-090  : foldeak@fodleak.hu
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F6idebk K6zs gi Onkorrnbnyzat K pvisel6=test let
Szoci lis Bizotts g nak EIn6k t61

6922 F61de k, Szent L szl6 t6r 1.

TAJE KOZTAT6

A Szoci, lis Bizotts, g = 2021.  vben =  truh zott hat sk6rben hozott
d6nt seir6m, vaUarnint a bizotts g rnunk&j&r61

F61de&k k6zs g K pvisel6=test lete

F61de&k

Tisztemt K pvisel6-test let!

A szoci&lJs eilatasokr61 6s a szocialis igazgat&sr61 sz616 1993. Cvi !11. tOw6ny 2015.
m&rcius 1-jet61 hat&lyos m6dosit&sa Crtelm6ben FOide&k KOzs6gi Onkorm&nyzat
K6pvisel6-testQlet6nek a szoci lis ell t s szab&iyoz&s&r61 sz616 10/2021.(X.28.) ren=
delet 2.§ (1) bekezd6s6ben foglaltak alapj n

m=

,,F lde4k K zs gi Onkorm4nyzat K pvise 5- es e e   Szoci4 is Bizo s4gr 
ruh4zza a szoci fisan r4szorui6k r sz re biztesitet  rendkiv H  e ep s   4meo
gates meg flapit s t, megsz ntet s t, valamint   jegesuladanu   s rosszh o
szem en ig nybe vett eH t s visszakSvete S to"

,.
FOlde&k kOzs¢g Onkorm&nyzat Kepvisel6-testLilete Szervezeti ¢s M(ik6desi Szab&ly=
zat&r61 sz616 9/2013.(IV.29.) rendeletenek 7.§.(2) bekezdeseben foglaltakra tekintet
tel a bizotts&g &truh&zott hat&skOrben - 2021. ¢vben = hozott d6nt¢seir61 sz616 be
szamol6mat az al&bbiak szerint terjesztem a Tiszteit K¢pvisel6-test iet el¢.

Magyarorszag Kormanya az elet- es vagyonbiztonsagot vesz¢iyeztet6 t6meges
megbetegedest okoz6 SARS-CoV-2 koronavirus-vilagjarv&ny k6vetkezm¢nyeinek
elh rit sa, a magyar  llampolg rok egeszsegenek es eletenek meg6v sa erdekeben
Magyarorszag egesz terQlet¢re a katasztrbfav6delemr61 6s a hozz& kapcsolbd6
egyes t6rv nyek mbdosit s r61 sz616 2011.  vi CXXVlll. t6rv ny 46.§. (4) be=
kezd s ben foglalt vesz lyhelyzetet hirdetett ki.
A vesz¢lyhelyzet kihirdet¢s¢r61 es a vesz¢lyhelyzeti int¢zked¢sek hat&lybal p¢s¢r61
sz616 21/2021. (1.29.) Korm&nyrendelet szerint ezen id6szak alatt a fenti jogszabaly
ok ¢rteimCben a Szoci lis Bizotts&g Lil st nero tarthatott, hat&sk6r ben a poi=
g rmester j, rt el a katasztrbfav delemr61  s a hozz,  kapcsolbd6 egyes t6rv =
nyek mbdosit s r61 sz616 2011.  vi CXXVlll, t6rv ny egyes rendeikez seinek
elt r6 alkalmaz&sbr61 sz616 307/2021. (VI.5.) Kormbnyrendelet l.§=a szerint
2021. j nius 15. napj&ig.



1= A Bizotts&g  l sei,  s az ott sz Uetett dSnt sek.

um

1. I. Ul#sek.
A Szoci&lis Bizotts&g 2021.6vben 6 alkalommai QI6sezett. Az QI6seken a megjelen6=
si ar&ny , tlagosan 80%-os volt, hatArozatk6ptelens6g miatt bizotts&gi 016st nem kei
iett elhalasztani.

1.2. Hat#rozatok.
Az QI6seken az ai&bbi sz&mO 6s tipusQ hat .rozatok szQlettek.

januar

hat&rozat
sz m

febru&r
m rcius

-&prilis

majus
jenius
jQlius
augusztus
szeptember
okt6ber

....

november
........

december
5sszesen:

0

0
0
0
0
0
1

12
3
9

75
4

104

hat, rozat tipusa
megszantet5 }  ....  hi, ayp6ti, s visszautasit6

0
0
o
0
0
o
6
0
0
o
0
0

00 o
0

0
0
0
o
0

.................

0
0
0
0

..............

0
.............

0
0
0
0
0
0
1

0
1

0
0
2

0
0
0
o
0
1

11

3
8

75
4

102

0
meg&llapit6

EIj&r&s meg
szQntet6 v g°

z s
rnegsz ntet5

0
0

0
0
0
0

1.3. V#,gz#sek.
Az &ltai&nos k5zigazgat&si rendtart&sr61 sz616 2016.6vi CL. t0rv6ny 80.§.(1) bekez
d6s6ben foglaltak alapj&n ,,... az Qgy 6rdem6ben hat&rozatot hoz, az eU&r&s sor&n
hozott egy6b d nt6sekv6gz6sek  ....  "
2021.6vben a Szoci&lis Bizotts#.g eij&r&s megszQntet6 v6gz6st nem bocs&tott ki.

2. A 8izotts, g dSnt seinek r szletez se

0
0
0
0
0
0
0

2.t. Rendkiv li telepLil6si t&mogat&s 2021. janu&r t-tSU 2021. december 31-ig"
- meg&llapit6 hat&rozat: 33
- elutasit6 hat&rozat' 2
-eii&t&s megszentet6" 0
- hi&nyp6tl&s" 0
= elj, r, s megszQntet8 v6gz6s:0

2.2,   Szoci&lis  c61d tezelSanyag t&mogat&s  (barnakSsz n) t&mogat&s
2021. november 25.
- meg&llapit6 hat&rozat: 69
-elutasit6 hat&rozat 0
-elj r s megszentet5 vegzes 0

2



3. A Bizotts, gi munka  rt kel se.

Tisztelt K pvisel6=test 31et!

A bizotts&g dSnt6seit tartalmaz6 jegyz6k nyvek  ttekint6sekor vil goss  v&lt, hogy a
szoci&lis 6rz6kenys6g, a lojalit&s a neh6z helyzetL  embereken tSrt6n5 segiteni aka=
r s.

2021. 6vben vegzett munk&t &ttekintve a dSnt6seken v6gigvonul az emp&tia, az a
tudatos, 6rz6keny felel6ss6g melynek egyik leghitelesebb m6r6sz ma, hogy az 5sz=
szes d5nt6sbS! nero volt olyan k6relem, amit elutasitottunk volna. A bizotts&gi tagok
igyekeztek elfogulatlanul, t&rgyilagosan dSnteni. Ez azonban sok esetben rendk[vQI
neh6z volt, hiszen a bizotts#.gi tagok is csal&dos emberek, valamint a k6relmez6k
csal&di helyzet6t egyedileg kell megiteini, hisz sok esetben a k5zel azonos j0vedeimi
viszonyok kSzel sere hasonl6 szoci iis h Stteret t0krSznek.
Mivel minden bizottsagi tag itt 61, nyitott szemme! j r a k0zsegben, sz munkra &t61he=
t6ek, meg6rthet6ek voltak a d0nt6sre el6nk terjesztett k6relmek, meg akkor is, ha
esetenk6nt tudtuk (vagy tudni v61tek) hogy az eiutasit&s igazs&gosabb lenne, &m fi
gyelembe keilett vennQnk, hogy a csal&dban gyermek, id6s, vagy megromlott eg6sz
s6gi  ilapotQ csai&dtag is van. Tudjuk, milyen neh6z a meg61het6s, tai&n ez6rt is van
az (m&r 6vek 6ta), hogy szinte minden bizotts&gi d0nt6s a k6relmeknek helyt adott.

A Tisztelt K6pvisel6-testQiet is tanQbizonys&g&t adja j6 szoci&lis 6rz6kenys6g6nek,
hiszen 6vr61 6vre biztositja kSIts6gvet6s6ben azt a p6nzSsszeget, meiyb61 a sajnos
egyre nagyobb sz mQ rcSszorui6nak tudunk tart6s, hathat6s, vagy eseti enyhit6st
nyQjtani anyagi-szoci&lis helyzeteben t&mogat&st adni.

A kereimek 2021.  vben is megfele[5 eiSkeszitest k0vet6en ker0ltek a bizotts&g e[ ,
nem megfeiel6 felszerelts g, hi&nyos el6keszites, vagy a t0rv nyi feit telek meg nem
lete miatt nem keliett a kOvetkez6 Qlesre halasztani dSntest.

Tiszte t K pvise 5-testQ et!

Kerem OnSket, hogy a Szoci iis Bizotts g 2021. evben  truh zott hat&sk5reiben ho
zott dSnteseirSI, valamint a bizotts&g munk&j&r61 sz616 besz&mol6mat vitass&k meg,
es dSntsenek az elfogad&sar61.

F 5 l d e & k, 2022. febru&r 2.

Szoci&lis Bizotts&g eln0ke

3
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T j@keztat6 a P@ igyi @s K6zbesze @si Bizottsig 2@21. @vi munk£]£r61

F6tde£k k6zs6g K6pvis÷16-t÷stilete
F61de£k

Tisztelt K@pvisel6-testilet!

A Bizo s g mQk6d6s6t meghatarozza a r9 vonatkoz6 SZMSZ, amety az Onkorm nyzat
szab tyzat9val egyQtt @w@nyes. Munk9nkat is e szednt v6geztQk, Tev@kenys6gOnk kiter]ed a
k6zbesze 6si fe]adatokra is.
Ennek alapjan terjesztem a P6nzQgyi @s K6zbeszerz@si Bizottsag 2021, 6vi munkajar6! k6szOR
t9]@koztat6t a K@pvisel6-testQlet el@, szives eFogad9s v6getto

A Bizo sagi tagok 16tszama 5 f6. Ebb61 3 f6 k@pvisel6, 2 f6 nero k6pvisel6o 2019. okt6ber 30. napign
megta£ott atakul6, nyiR 8]6sen kerOR sor a P6nzSgyi 6s K6zbesze @si B]zotts&g tagjainak
megvAlaszt&sgban, igy az eln6k Pgl Ferenc k pvisel6, tagiai Herczegn@ Varga Anik6 @s Honigth
Eva k@pvisei6, valamint Hajdu Attilan@ @s Nagy-Gy6rgy ltdik6 nero k@pvisel6=testOteti tagokat
vglasztott&k meg, akik felk@szOR szakemberek, szakmailag is 16t meg tudi k k6zeliteni az
el6terjeszt@seketo

i16s   die

A k pviset6k el6 kerOl6 p6nzQgyi @s k6zbeszerz6si Qgyekkel kapcsolatos testOteti anyagok et6zetes
==

megtirgyat£sa a Bizottsig feladata volt. Ezt k6zvetlenOl az Onkorminyzat Ol@se el6tt taHottuk. Az
et6teriesztett napirendek et6k@szit@se alapos 6s megfelel6. A BizoRsig t6bbs@gi szavazata alapiin
kerQlt a javaslat-napirend a K6pviset6-testOlet el .

egjelenis-@I it@s

A meghiv6t @s a t rgya[and6 anyagot mindenki a K@pv[sel6-testQleti Ol s el6tt megkapta0 hogy
annak tanuimgnyozasa    felk6szQt6se megt64@njeno A BizoRsag 202!, 6v folyaman - a
virushetyzetre val6 tekinteRel- 5 alkaloidal Ql e tt:

21o ]a @r @s 2021.  jus k6z6    a K@pvisel6-testQlet hatSsk6r6ben e! r6 Hajnal Ggbor
potggrmester a katasztr6fav@detemr61 6s a hozz  kapcsoJ6d6 egyes t6 @nyek m6dosit s r61 sz616
2011. @vi CLXXXI. t6rv@ny 46°§ (4) bekezd@s@ben foglatt felhatatmaz s alapjgn, a Magyarorsz g
Kormgnya  ltaJ a vesz@tyhetyzet kihirdet@s6r61 sz6t6 2712021.(I,29o} Kormgnyrendelet atap] n
etrendett v@szheJyzetre tekintettel a P@ igyi @s K6 esze @si Bizo s g hem Qtt 6sszeo A
K@pviset6-testL let tagjai v@tem6nyez6s Qtjgn, a vesz@lyhelyzetre val6 tekinte el, a K@pvise[6-testQlet
k@pvisetet@ben etjg a a polg rmester d6nt6tt az el6terjeszt@sek, vatamint rendetetek t rgygban,

1e2t. iQnius @s 2@21. december k6z6tt 8 atkalo  Ql@s eft a Bizotts£q ave @1 hely 
felold sa  t n:
2e21o ]Qnius 23.
2e21o szepte ber 15o

2!o okt6ber 27.
2e21o november 24.
2e21o december 18o

Az Qt6sek sot,On 47 hat rozatot hozt nk, az O! sek hat rozatk#pesek voRak.
Alapos t rgyal sok jellemezt@k az #v folyam n az QI6seket. Az 6v sor, n k6zbeszerz6si etj rgs nero
t6rt6nt.

A Bizott g az al£bbi fo tosabb t6 £kban v6te @nyezte a K@pviset64estilet el@ ker@16
re deleteket,  6dosit sokat @s  eg llapod sokat:
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I, A heiyi termeJ6i piac O.zemeitet6s6r6i sz6 6 rendeiet megaikot _sa
2, Meg llapod s kSztemet6 fenntaR sara
3, F6!de k K6zs6gi Onkorm nyzat 202!o 6vi kSzbeszerz6sJ tewe
4. 20i8°2023dg sz6J6 heJyJ es6Jyegyent6s6gi program fel ]MzsggJata
5, Beszgmot6 a Somogyi K roly V rosi    Megyei K6nwtgr  ltal nyOjtott 2020, 8vi

szolg ttatisr6i
6, A Mak6 6s T6rs6ge lv6v[zmin6s6gjavit6 Program - Beszimol6 a Tirsulisr61
7, Aj nlat Oztetr6sz v s d s&.ra
8o F6ldeSk belter8!et !89 hrsz kivett k6zOti hid aj ntattev6 kivglaszt sa tewez@si fe!adatok

ellgt s ra
9, Tuta]donosi hozz j rul s a KASOSV LL K o r6szSre a F6tde k, Ba]csyoZs;E° utca 42/a0 sz m

atatti (898 hrsz)ingatlan vi!!amos energia eiiat s hoz
i0, F6 deak, Szent Laszl6 t r 1. szgm alatti ingatlan b rleti szerz6dSs fetmondasa
!1, F6tde k  Szent Lgszl6 t6r 1, sz&m alatti ingatlan b6rieti szerz6d6s
12. F6tde9k, Vasarhetyi u° 19/A° szam ala i ingattan bSdeti sze 6dSs
13, A k6pviseJ6otestOlet 2021.  . f616vi Munkaterve
14, Az 6nkormSnyzat 202!, 6vi k6!ts6gvet6si rende et6nek m6dositasa
!5, Taj6koztat6 F6tdeak k6zs6g Onkormanyzata 202!o  vi k6Rs6gvetSse !o f vi

gazd lkod s r61
i6. A k6ztisztvisel6knek adhat6 szocia'tis, kuRur lis, ®g6szsSgOgyi juttatAsokr6!, szociglis 8s

kegyeleti t&mogat&sokr6t sz616 rende!et m6dosit sa
i7. Talajv[z megfigye 6kE t e h®tyez6s6t biztosit6 k6zSrdekO haszn& ati iog
18, F6tde&k, Szent L&szt6 t@ 1. sz m alatti ingatlan bets6 9tatak{t s ir nti k6r®tem
!9, Sziv H ny n6pdatk@ tgmogat sa
20° A Term6szetben ny@ott tOzel6anyag tgmogatgsr6t sz6 6 r®ndelet megalkotgsa
2!, A szoci&!is ei &t&si form&k szab&!yoz&s&r6! sz6!6 rendetet megatkot&sa
22, A gyermekek vSde m6r6i sz6i6 rendelet megalkot sa
23. F61de k 11° sz m  h zio ,osi k6rzet orvosi rendet6 fe jitgsa a BetOgyminiszt rium

6nkormSnyzati fe adatettat st szolg t6 feiteszt6sek t9mogat9sa keret n beiOt kivitelez6
kivalaszt sa

24, Onkormanyzat tuJajdonaban J6v6 kORerOleti f6 dek hasznosi tasa
25: Tutajdonosi hozz&jarulas a DI LOT Kilo r6sz6re a TOPo2olo3o16oCS1o2019o00003

keret6ben F6ldeak belterOieti vizelvezet6 hal6zat  I. @tern (Bacs6 B@la utca)
26, Tu!ajdonosi hozz j ru! s a F6!de k K6zs6g Onk6ntes TS.zoR6 EgyesOlet r6sz6re F©AoKPo

1-2020 p ly zat keret6ben t zoJt6sze Sr 6p tetr6sz falazatanak magas t sahoz
27. B6deti szerz6d@s m6dositas, 6922 F6Jdeak, Szent Laszl6 t6r !7,
28, B rdos !stv n 6s B rdos Jstvann6 t _mogat si k6retme
29. Zsark6 Daniel P6ter t mogatasi k6relme
30. Mik cz6 Sandor t mogatasi k6relme
31, Helyi ad6 rendeletek feiOlvizsg lata
32°F61de k I1. sz m  h zior osi k6rzet o osi rendel6 fe!O]it sa a Bel0gyminiszt@ium

6nkorm nyzati fe!adateli t st szoig i6 fejleszt6sek t mogat sa keret6n beJO! m szaki
eilen6r kiv laszt sa

33. F61de k, V s rhelyi u. i9!A sz m alatti ingaflan b6det ir nti k6relem
34, Bels6 eiJen6rz6s tePvez6se 2022, 6vi bels6 e!len6rz6si terv
35. F61de ki KOH kl{ma beszeret6sre kivitetez6 kivglaszt sa
36, Tulajdonosl hozz j rul s az Investment M@rn6ki 6s F6v !talkoz6 Kfl, r6sz6re a Modern

V rosok  Program  H6dmez6v sgrhety     t6rs6g6ben  proiekt keret6ben  3,  r@sz
H6dmez6v sgrhely  4415.  ]el6  Ot  melle i  ker@kpgrforgalmi  hgl6zat  fej eszt@se
(H6dmez6v s rhe!yoF6!de k)

37, 2022, 6vi Bels6 Ellen6 6si Terv elfogad sa- Mak6i Kist6rs6g T6bbc6 O T rsuf s
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38. Rendelet-tervezet F6tde k k6zs6g Onkormgnyzata 9tmenel gazdgtkodgsgr6t
39. Elhunyt szem61y k6zk6Rs gen t6rtgn6 egemet s6nek k6Jts6ge 2022.6vre
40. Afogowosi alapeJ! t si Qgyelet mQk6dtet6sShez csatlakozgs elfogad, sa
41. ,,Ovodai ] tsz6udvar  s k6zterLiteti i tsz6t6r fe]teszt6se" k6dsz ma: MFP-OJKjFt2021

alprogram keret6ben k0tt6ri i<¢tsz6eszk6z6k 6s k01t6ri pad beszerz s6hez a] ntattev6
kiv, laszt&sa

42.,,Kommun tis eszk6z beszerz6s" F6tde kon k6dsz ma: MFP-KOEBI2021 a!program
keret6ben AjAnla ev6 kiv9taszt sa kommun9ls eszk6z6k besze 6s6hez

43oTutajdonosi hozz j9rut9s az         Kff. r sz6re eloszt6 gs         g9zvezetgk
16tes[t6s6hez

44. Tutajdonosi ho ij rut s L6k6s G bor 6922 F61de k, T< ncsics M. utca 37. sz m alaW iakos
r6sz6re megl6v6 szikkaszt6  rok f6tddel val6 feR6R6s6hez

45. Tulajdonosi hozz ] rul s  s k6zdtkezel6i ho ] rut s 6922 F6tdeAk, Kossuth L. utca 52.
szam a!atti ingalant e!lat6 k6z6pnyomgsO fbldg9z teagaz6 vezet6k 6pit si munk9ihoz

46. Begpit6si k6tetezetts6g meghosszabbit9sa kanti kSrelem
47. Villamosenergia 9ra] ntatok 2022.  vre az Onkormgnyzat  s int zm6nyei vonatkozgsaban

ga sotataink

A Bizotts/g Ot sein rendszeresen r szt vett Polgirmester Or, Atpo!girmester Or, Jegyz6 Asszony0
a Hivata! t6bb dolgoz6]a, k6ztOk a ]egyz6k6n 7-vezet6s A fetel6s k6ztisztviset6. A Bizottsig ke!16
informici6k alap}in minden esetben megfontott, reilis d6ntSs-el6k#sz[t6 hatirozatot tudoI hozni.
Az e!6ter]eszt#sek, ]avastatok, igy ker/ttek a K pvisel6-testOlet elg.

Megk6sz6n6m a B[zottsag nev6ben mindazon sze ek,
seggeS6k eredm6nyes tev kenys6gOnket.

F61degk, 2022. febru r 03.

sz  ........  [iL unki]it0 akik 2021-ben

R°

P nz gyi gs K6zbesze gsi Bizo s g Eln6ke

7,



0gyrend[ B[zoAs&g ElnSk6tSm
6922 F6ide k, Szent L szt6 t6r I °,(62) 524°092 fax: (62) 524=090, 2:    ak@   akohU

TAJF.KO AT6

Az 0gyrendi B[zo s g 2021, Cvi munk j r6[

F6[de k KSzs6g Onkorm nyzati K6pv[seJSotest [et÷

Tisztemt K6pvisel6oteSt@let!

0gyrendi Bizotts&g 2021. 6vi munk j r6t k6szOlt t j6koztat6t a K6pvisel6otestQ et e 6
terjesztem elfogad&srao
A Bizotts&gi tagok l tsz&ma 3 f6o 2019. okt6ber 30. napj&n megtartott alakul6, nyilt Qt6sen
kerQtt sor az 0gyrendi Bizotts&g tagjainak megv&laszt&s&ban, [gy az eln6k Herczegn6 Vacga
Anik6 k6pvisei60 tagjai Szab6n8 B nfi Erika 6s P&l Ferenc k6pviseJ6 tagokat v&taszto &k meg.

2 1°  anu r 2!° m us k6z6    a K6pvisetSotest let hat&sk6r6ben eli&r6 Hajna  G bor
polgArmester a katasztr6favSde emr61  s a ho 9 kapcsol6d6 egyes t6H nyek m6dos[tgsgr6 
sz616 20!1. 8vi CLXXX o t6HSny 46°§ (4) bekezd s ben fogta t fe hata maz&s atapj&n° a
Magyarorszgg Korm&nya &ttal a  vesz yhe[yzet kihirdet s r61 sz6 6 2712021o( °29o)
KormAnyrendelet alapi9n elrende t vSszhelyzetce tekintettel az 0gyr÷ndi Bizotts g nero 0 t
5sszeo A K pvise 6otestO et tagjai v lem nyez s Qtign, a vesz lyhetyzetre va 6 tekinteAet, a
K pvisel6=testOiet k pviselet#ben etj Ha a po!g&rmester d6nt6tt az e 6terieszt sek, va amint
rendetetek t. rgy, ban o

Ogyrendi Bizo s g 2021.  v folyam&n 6sszesen 5 a[ka o a  @ @sezett:
÷  2021, ] [ s  s 2021. december k6zStt 5 a ka om°

2021. ]e i s 23.
2021, szeptember 15°
2021, okt6ber 27.
2021. november 24,
2021, december 15.

A  O sek hatgrozatk pesek vottak. Az et6terjeszt sek, napirendek et6k szit se megfelet5
volt, 29 hat rozatot hozt nk, mellyel el6kSszi'tettQk a K pvise 6otestQtet d6nt#seito

Ugyrendi B[zotts g az a bb[ fontosabb t  kba  v e  yezte a K pvise 6otest [et
®  ker@ 6 rende eteket0 m6dos[t sokat Cs meg apod sokat:

1, A helyi termel6i piac Qzemeltet@s r61 sz6 6 rendelet mega kot&sa
2. Meg llapod&s k6ztemet6 fenntaA&s&ra
3o F6Jde k K6zs&gi Onkorm&nyzat 2021. @vi k6zbeszerz@si terve
4o 2018o2023oig sz6J6 heJyi es lyegyenJ6s@gi program feJQ vizsg tata
5. Besz&mol6 a Somogyi K roly V&rosi  s Megyei K6nyvt,¢r &ltal nyQitott 2020. 8vi

szolg ltat, sr6t
6o A Mak6  s T rsSge  v6vizmin6s gojavit6 Program - BeszAmol6 a Tgrsut&sr6t
7, Aj,Cnlat ezletr sz v s ri&s&ra
8o F61de k belterQ et 189 hrsz kivett k6z ti hid aj nlattev6 kivg aszt sa teHez si

fetadatok e]l t&s&ra
9. Tulajdonosi hozz i ruJ,Cs a KASOSVILL Kft. rSsz#re a FStde k, Baicsy-Zs.E° utca 421ao

sz m alatti (898 hrsz)ingat]an vi!lamos energia e!l t s hoz
1@. F6Jde&k, Szent L szl6 t r 1o sz&m ata i ingatlan b rleti szerz6d s fe mond&sa



i i, F6tde k, Szent L szJ6 t6r !. sz m atatti ingatlan b6deti szerz6d6s
12, FSlde k, V sa, rheJyi u. i9/A. sz m ala i ingat an b@leti szerz6d6s
130 A k pviset6otest0iet 202!, EJ, f61 vi Munkate 'e
14, Az 6nkorm nyzat 2021, 6vi k61tsegvet6si rendeiet6nek m6dosit sa
i5, T j koztat6 F61de k k6zs6g Onkorm nyzata 2021,6vi k6Rs6gvet6se J, f6!6vi

gazd lkod sgr6t
i6o A k6ztJszMsei6knek adhat6 szoci lis, kuttur lis0 eg6s 6g0gyi ju tAsokr6m0 szoci !is 6s kegyeleti

moga sokr61 sz616 rendebt m6dosit sa
17o Talajviz megf@'el6k t elhelyez6s6t b osR6 k   dek  haszn tafl j 
18, Tuiajdonosi ho i rul s Leie Zsu anna 6922 F61degk0 D6zsa GyOrgy u  !8o s m ala i

lakos resz@e meg!6v6 nyiR vize ezet6 9rok f6Jddei vaB fett6R 6hez
t9, Csattako s a Bursa Hungadca Fe! ktat si Onko nyzati Os Snd[jp ty zat 2022° e zi

fordul6j hoz
2Co A Term6sz®tben ny jtott t0ze!6anyag tgmogat sr61 sz6t6 rendelet megatkot sa
21, A szoci lis ett t si form k szab tyo s r6  sz616 rendetet mega kotgsa
22, A gyermekek vSdetmSr61 sz616 rendelet mega kot sa
23, Beszamol6 a Gyermekmosoly 0voda munkajar6t
24, F61deak k6zs@g  o szam@ h ziopvosi k6rzet@nek m0k6dtet@s@e t tre]6R feiadatoei 9tgsi

szerz6d@s m6dos[t@sa
o Tulajdonosi hoz ja tas a Di LOT Kft. r@sz@e a TOPo2olo3o16 S1o2019@O003 pro]ekt

keret@ben F61deak beRe£1teti vize ve   haJ6 t  !o 0tern (Ba 6 B@Ja u a)
28, Tulajdonosi ho  a las a F61deak K6 @g Onk@ntes T zoR6 EgyesOJet r@sz@e FCAoKPo!o

2020 p ly  t kere n t _zolt6s  r @p@b @sz fala nak magasi s hoz
2i, B@leti sze @s m6dosit s, 6922 F61deak, S nt   6 t@ 17.
28, 2022.  vi Bels6 ElJen6  si Terv etfogad9 - O ngrad M yei T®tep l@sti   s9gi Nonp

KR°

29, Helyi ad6 rendebt÷k fet Mzsgala 
o F61de k  , s mO h zio osi k6         rende!6 fe!Oji sa a Be!Ogymhis @dum

6nko n ti fetadatelta st szolg !6 fejbszte, sek  moga  ke e n be!@J m s ki ellen@
k 9las sa

31, F61de k, Va's eiyi uo !91A s m ala  ingaflan b@det irgnti k@e em
32, Bels6 ellen6£@s te ezSse 2022. @vi bels6 eJlen6 @si te 
33, A DAREH Onko n9n @ti TaBulasba k@.pv 16 megvalas sa

o F6tde k K6  g R K6 tapi ,Sny AlapR6 okirat m os[ sa
35° 2022° @vi Bets6 Ellen6 @si Te " eJfogadasa- Mak6i Kist@ g T6b   8 T9rsulas
3 o Rendeletotervezet F6[deak k6zs g Onkorm nyzata  tmeneti gazdalkodas r6i
37, Taj koztat6 a Navay Lajos Attalanos  skota munk jar61
38, Elhunyt szem iy k6 61ts gen t6 n6 eltem   @nek k6Rs ge 2022. @we
39oA F61de ki Gyermekmosoly Ovoda pedag6giai programi nak @s hazirendj@nek

eifogadasa
o A fogorvosi atape!!atasi Ogyetet m k6dtet s@hez csattako s etfogadasa

4t, Tulajdonosi hozzajarui qs az SZ&GY Kffo r sz@re e!oszt6  s lea'gaz6 gazvezet@k
letesitesehez

42, Tulajdonosi hozzaj rut s L6k6s Gabor 6922 F61degk0 Tancsics M, utca 37, szam ataRi
lakos r sz re meg! v6 szikkaszt6 arok f6Jddel val6 feit61t s@hez

43, Tulajdonosi hozz jarul s @s k6z tkezet6i ho j Srut s 6922 F6tdeak, Kossuth Lo utca
52, sz m alatti ingatiant eliot6 k6z pnyomgsO f6tdg z  eggaz6 vezet@k @pit si
munk ihoz

44, Be@pJt@si k6te!ezetts g meghosszabbJt Ssa ir nti k@relem
450EIn6ki besz mo!6 a D@lkeletoAjf61d Regiong!Js Huitad@kgazd, Jkod si Rendszer

L@trehozasgt C@iz60nkormanyzati T9rsuJas 2021.  vi tev kenys@g@r6!
4 o A k pvise!6otest !et 2022, 1o f l vi Munkaterve

ill
iliill



A vagyonnyiJatkozatok kezeiSs6t a Bizotts g tartja nyiJv&n.
0gyrendi Bizotts g munk j nak e!6kd sz t6s6ben a Jegyz6 Asszony 6s a Hivatal dotgoz6i

202!. 6vben is mindenben segfts gQnkre voRak, megyet a magam 6s a Bizotts&g minden tagja
nev6ben ezQton is k6sz6n6k.

Tisztelt K6pvisel6otestOlet!

K@em a Tisztelt K6pviset6otest0tetet, hogy az 0gyrendi B
tg]Skoztat6t vRassa meg, 6s azt fogadja el.

1.6vi munkgj r61 sz616

F6 de&k, 2022° febru&r 03.

Herczegn6
Ugyrendi Bizo

e n6ke


