
Óíöldeák kó2aEÍ5laámé6leétól
69x Óföldeák' Baj€y_zs' E. u' 2' TeL./Fax: 6229+603

+ma l: hivata].oÍoldéak@omail'com

óFÖIDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

í272o2o.(xl26.) sá Ú l'lATÁRozATA

Tá.gy: H e y adó Íe nd6{9t f6lü lvlagá láta

HAT^RozÁT

Óíóldeák Közséq Polgámós16re a vNélyhélÍ2oi kih rdétésóÍól sótj 4732o2o' (X' 3') Kom'
Bnd6{sle, vá]áminl a katasáofavedelemól és a hozá kap.$lódó egyes lóruényér(
módosiÉsaól szóló 2011' áv c/vxvlll. löNány 46s. (4) bék6zdég'b€n íogbn
veszélyhély2étre lokintéttél ' a Kópviso ó_lgsiül€l ha'isköóbgn gljáryá' a holyi adóréndéléték
Íé|i]''&á|áláó| !zó|ó é|ótoi6szt .ól az álábbi hálábztot hoe]

Ófókjéák (özsé! Polqámésl6ré 2021 évÍé . _ hélyi ]pa ÍÚzósi ádó rénd.l€tét

- új ádónér bevez€lésl ném lédézi'

Eróénesúéslkáo:

Óíöldóák Kózségi Önkományat Po|eámgsl6€,
_ Földéákóíóldéák kózí'g6k J6oy2ój6'
_ Óiijldsák] Közós lnkományzáli H válál Hofráhné szlai Móniká úayinlózó

ólöld.ák' 2o2o' nowmb.r 26'



Ó'fóldeák kóÉég Potgánn8t.éról
6923 Óft'doák' Bajcsy_zs' E u' 2.Iel'lFax:6a295-6o3

e-mail: hlvalal.ofoldoak@omai.@m

óFÖLoEÁK xözsÉc
PoLGÁR ÉsÍERÉNEK

123/2o2o'(xl.26.) sál'Ú HAÍÁRoZATA

Táay| Az ónkÓmányatlulajdonában lévó bépii9Üén lédlel6k méqvásáÍlásá Íánti ké.éleh

xAÍ^RozAÍ

óíöldeát Xö2.óq PolqámeíeÉ a veszéty'hoirz6i khiÍdeiéséró szób 473,2o2o. (X ' 3 ) Kom.
€írd6l€lo, va]amint . ká156áróLvédél€mról é3 á hozá kápc6olódó égyes tórvónyek
dódosÍtá9aról s.óló 2oíl' évi cxxvlll. tódény /t6.l' (4) bék.zdé9éb.n 

'oqláltEsélyhotytolo retlnr.íél . e Kópvl3eló.tGt0l.t hí&löóbe. .ljá a' az inkományzl
tulajdonában lóvó b6épilédén téÍijéték éíék6síÉséÍól szó6 elótsa6sz1ósnó és áz alábbi

ölöld6ák Közséq Polqám€slér€ az önkományzal lulajdonában lévó ltóideák. be[eBlél
25al5 25a16' 25BE hélyíajzi számú b4jp(oll6n 16 éték6t n.m adra .l'

Haláridó: 2020 novenbeí 30.

' Ólóldoák kÖzsóg poloám€stéB
- Föld€ák_óiijld€ák kó^ég€k]€9y2ó]€
- KÖH Pénzüqv .::..

óíóldeák, 2o2o' íov.rber 26.



Óíöldéák kÓzség Polgámés|éréról
6923 ÓÍoldeak' Barsv'zs' E u ? ÍéllFal 62l2g5-t)o3

e_máil: hivalal'oíold€ak@omai]'@m

óFóIDEÁK KözsÉG
PoLGÁRMESÍERÉNÉX

l2l2o2o.(xl'26') szÁMÚ HAÍÁRoZ^TA

Táay: Az MNV zlt' lijékozalásá á 0203/6 hrez' áálti inoát|án havnositásánák Úgyében

t|ATÁRozAT

sinonnó sinkó EÍiká' Ófóld6ák kó5é9 Polgámeslere a katasaólav&€lomról és a ho22á
kap.so]ódó égyos löryén'€k módosiúúól szóki 20]1 évi cxxvlll' !óNény,Í6 s (4)
bekozd*ébén Ío9lált félha(almazás alap]án' a Mag'tÍ06á9 Komá.ya által a vészólyhol}z6t
kihirdeléséÍó s2óó 473/2020' (xl'3') KÓmányBndélél á]apján allendeh vevélyné\zelre
lekinlelte a Ké pvise]ó_loslÜ]él h aÉsköre ben eljá fr5 

' 
áz alá bbi d ónlésl hozom

l'óld eák közséq Polgá m ssls ré úgy dönl hogya Magyáo6áq hélyiőnkománr2alakólszóló
2011. óv cD(yülx l.'ruóny a3 s (2)bék6zd&'b6n foqla[ joqkótéb6n óljáNá

az Óíóldeák 0203/6 hÉz' á]átli álláni Vágyonbá tánozó inaállán
inqy€ nss ön komán}% ! lu aidon ba adá sáÍój szó b megá llapodás V '4.
pÓnljában 

'oglahákÉ 
Ílgyo €mmd 2020' éw vonáíozóan e alibbl

hálalozalol hoza:
A polaáT*ld láié\Ó'álié é Mógvá. Nef2é'' V.gyÓ_kze|ó zí j
áaó ' hogy a 0203/6 he' álélt nga||an Jz onlomán'al lu aldonál
kóp6zi. mely a blhagyoli hulladók]eÍakó Ielep Íekultivációjának
.lvóqzégél szolqála és továbbÍa is Íé.zél kópézi a DAREH
Önkomán}at] ÍáBULássa 6gyÜttrnűkódésb.n vóqÍ€hájlándó
Rég]onálb H!I ádékkezéló Pogamnak
A 'oó k6lol _ Aföd Rogionális Huladékgá2dálkodási Rends2éÍ
Léiréhoá$l célzó Önkomán'"at ÍáÉul& Terülétén tévó
f.lh.oyoft r.bpltlé.i szilárdhulladótlerakó{ll')üt r3'kkász!ó
óvárck cnd9.r & 3 db monitoring kth _ n.gv.ló5!ll. Az l''a6a
vhlkönyv .2!frú vl'jool o'.funetad .ngedóv olólrág|na*
megíol.lóen óíó|d.ák köBég Ón*omáíyuá. a vki
létesimény.két í.nnla.tj.' uz.rehéli.

Eíól é.t6Ít&t tap:_ Ófóldeák kÓ5ég polgámeslere
Föld€ák _ Ólbldéák kózslig€k J€gyzójé
Eoldell' Ko2os Önrof á-yzál' H'v.la uey'ntézqe_ Maoyal Nemzeli Vagyonkezé]ó zn (1 1 33 Budáp6st PozsÍyYi's*|

óíóld6ák' 2o2o' nowmbor 26. iij s 1\



óíöld€ák kÖzaEÍ'ólaánnéstéélól
6923 Óföld6ák' Báj€y_zs' E u'2'Íe lFa':62j2gí6a3

ema l: hivatal oÍoldéak@omaí '@m

ÓFÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

13or2o2o.(xl'26') szÁMÚ HATÁRoZA'Á

Tárgy: A2 MNV zr1. tájékoaa|á$ a 153/2 h6z' alati] ingallan hasznosilásának Ügyébén

HAÍÁRozAÍ

simÓnné snkó Edka, Ófóld€ák kőzsóo PobámésléE á kala*irófavedolemról és a hozá
kap.glodó égyés bryónye{ módositásáról sá]ó 2011' évi cxxvlll. töNény 46' s (4)
békézdésében logla[ f.lhatálmaz& álap]á., á Íva9yarc6á9 Kománt€ által á v6zélyhel'2et
kihi.déléséól szóó 478,2020' (xl'3') KományBndél.l al.pján .lÍ€ndéh vé*él'h.lyz.l'€
lékinbn6] _ á Képviselt'lésl0lel hatásköÉbs élláNa 

' 
áz álábbi dö.tésl hozom

Ólöld€ák kózséq Po gámesle€ úqy dönl. hoqy a MagyaoÉzág he yl önkomárrzataól szólj
201 1 . évi cL/v\xlx löNóny 3a' s (2) bok€zdósbs Íooláfi jogköÍ'aó6n 6ljáNá

Á polgámeslér tálétoí.t]a. Magyár N.roet| v.Eyoíké2.ló zÍl.{.Íól. hogy á
16312 hBz' -lJh inqállán léhénéntó..n. iel.nlóg I. oföldoák löBég
onkomany2d rubjdonár kép.zi' TovábbE B é..ét képezi. aló és TéBé9é
MvÍzmin&ag:|.v'ró Önkomány2íl TáBÚL.9I .gyi}ttnlit{'dasb.í
vóoÉh.ir.ndó lvóvlzninóség_i.víó P@gr.mn.k' A prcgram lgá.á$

_ oídldéák kozséq oo|qámés'éÍé
_ Fodéák _ Óíoldéék rÓzsgék Jégyzojé

Födeak' Bozös ÖnrománÍ2at HNálá ueynleöé
_ Mágyár Ném z6t] Vágyon kézáió zn (1133 Budáp€sl Po^onyiút56.)

Óföld.et, 2o2o' nÓÉmb.r 26'
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óíóld.ák kÖ!$éq Polgáífl éstéélöl
6s23 Ólöldeák' Bajcsy_zs' E u' 2' Tel'/Fáx: 6229!603

e_mail: hiVátál'oíoldeák@omai]'@m

lFÖl_DEÁK KözsÉc
PoLGÁRMESTERÉNEX

13ír2o2o.(xl'26.) sáMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Napelemes kóaiiágiiás l6lopilésé Bajcsy_zs E' ut€ ós Rózsá ú.á saÍok

HATÁRozÁT

Óli'ld6ák Kózsóg poloámésl6Íe a Ves2élyhelyzel kihiÍdetéséól szóló 473/2o2o'(xl'3') Kom '
.endél6le, valaminl a kálaBzrjíávád6l6mról ós á hozá kapc$lódó egyos lóNények
módositá.íól3zóló 20] 1' évic)dv l' (óryény 46's (4)b.k.zdésb€n íogla[ f61hala mázás
alapján - á Képviséló_ léslÜlél háláskótébén .ljáfua az alábbi dónlést hozom:

Ófód€ák Közsóg polgámosléÍ€ áz 
'Aánbnóteli 

lelhívás' ajá.lalkéÍésl Íé _ hátáÍidób6.
éíl@ze( áján álok á ápján kó&ilágllásl szolgáló 1 db 6 méleres napol.m6s fe épihény (min'
l0 Wan log}d>.tst - b**za.E voíllldóan & lLsT Hung.ry Klt' {6100
xict dnlé éa r'-ázá Á.ány J ula 2 / ] bltom mg noltó lt7o'ooo Ft + 27% AFA' .Bz bfunó
5t6'9oo'- Ft. *.z öt'zázkil.ncEnh.l.2.r*il.nrázlorinr &.z.gé.t'

Érróléí.6né6lk p:
' olbldeál tózséa @laárm€9loré
' Fójd 6ák _ Ófoldéá k kÓzséq ek J eq 

'zójeFöldoáki Kózós Ónkrmányzáli H ivalá l Úgyinlézóie

ó'óldoát. 2o2o' nov.mbeÍ 26.

l,^.l.;
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ólöld.ák kóz!ég Polgám..terétól
6923 Óföld6ák' Bajcsy_zs' E u' 2.Íd'lrax:62t2gí@3

e'mail hivatál'oíoldeak@omáil'@m

ÓFÖLDEÁk Kö2sÉG
PoLGÁRI EsÍERÉNEx

'322o2o'(xl.2o') 
szÁilÚ HATÁRoZATA

Íarqy|Belsó e lenózés iofoezése 2021' évibelsó ellénóEésliefo

HATÁRoz^Í

simonné s]nkó Enk., Ólődéák kóÉé9 Polgáméslér€ . v4é'né!el khÍd6tjéól sáb
4732020' (xl' 3.) Kom' €ndél€t6, válaminl á k.bgárófuvédélmÍól é9 . hozá káp6oÉdó
égyo3 iÓfoények mód$ílásáról *óló 201 1 évi c)(Wlll löryény l 19. s_a áláp]án blztosfuon

]ogkóÍóbsn - Kópvis€líl.slÜlél haláskóréb€n sljáNa - az ónkomány2al és kó1tsóq!6!93i
3zéfoeL' va anlni á kolsó 32éNék iefoé2eli ollénóEéséÍe ö$zeál]Ílotl 2021' évi oll.nóEési
lsryól a hátáÍo2a| m.llákl€téb€n Íogbltsk szBÍinl]ó!áhágyjá

HaÉndó az ell€nóz& i.Nben foglaliak sze.i.t' a képvis.6n$Elol a haláoat
végBhajlá.árd énélil&l n€m kér'

.ó6E;!Ii&B;Fohám.6t rs

.FÖld€ák Óbbóál koBagér Jégfzó]é

.loEéa[] KUH . Ponzuoy caopon
- Mekói Po gáÍmesi.ri H]vátal- 86só.ll.nóÉés

ófóld.át. 2o2o' nov.nb.r 26. .,z{aóíoJo\
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Óíóld6ák kóséq Potgámésl.éról
6923 Óftlld€ák' Bajcsy_zs' E' u' 2. Í el'lFax:6229í603

+mail] b!!E].pbk|9a!ía9!ail'a9n

Íáay| 2021' évi Belsó EllenóÉésiTeN elíooadág _ csongnád M€yei Telepúléslisziag'qi

HAÍÁRozAT

simonné sinkó EÍiká Óft'ldéák kózg'o PolgámésiéB á kálászlÍóÍávédolomól
ósa hÓz' kap@lodó eqyes lóryények módGílásjól szóló 20l1' évicxxvlll
löryény 46 s (4) békézdásób6n frgláh íBlháialmáá€ álápján' a lvlágyá.orezág
Kománya á[al a v6szólyh€'zol kihirdoiéséÍó szóló 473/2020'(xl'3')
KományEnd6lét alapián e]Endéll v6száyhely26Le tékin|él1él a Képliséló_
l6st-l€l hdrásloBb€. éljáftá á/ álábbi dón'ósl ho/om

Óíódéák kóá.ig PÓlgám69léE úgy dónl hoqy á MagyáloBzq helyi
ónkománr2alá ról szóló 2011' év cLxxxlx töNény 33' s (2)békezdésébén
loglall iogkölében eljárua m€tárqyalia á c$noiíd Megyoi Telepi]lésliszl,asági
Nonprcft Kfi. (672a szégéd, Városgázdá soÍ 1 ) 2021 évi bélsó 6ll6nó2é9
l€Net és tájékoztatásl, aí €líogad]á'

Eí6l art sltóí t.p:

ÓFÖLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRI{ESTERÉNEK

í33/2o2o'(xl'26.) szÁilÚ HAÍÁRoZÁTA

_ Óiold6ák ko4ég Polqámésl€ré
. Foldsak_oíóldéal kozs€qol J€gtzöo
_ carng rád Meg'éi Íélé pÜ lésiisáá sá g i N Ó nprcfil Kfi.

Ólöldták, 2o2o' noEmbor 26'

l. \"



óFöloEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMÉSÍERÉNEx

!34l2o2o.(xl'26') szÁMÚ HAÍÁRoZ^YA

Tárgy: 2020' decámbel 3l napÉ]g 65' évét béóhón 9émó }€k lémó€z6lb6ni limogati$

HAÍÁRozÁÍ

óíóldeál l<öBé9 Polgám.r.B á v6zélytEly2et kihirdelééiól *óló 4732o2o (xl 3') Kom
Bndélolé, válámht a lalastúí.védelémíól & . hozá kapcaolódó egyB !örvény.k
nódosltá.áÍól szÓló 20t1. éü cxxvlll' törúíy a6's. (a) bék zdésab.í íogLl
Bzélyhólyzeh r.llntctt l - . Kópvl$lór6íi|et h.tá.kd.éb.n .!áM, áz óíóldéáki
*aládok lészéE lemégélbeni lánogaÉsáÍól szó]ó élól.iésaés !ÓMtkÓásáb.n áz alább

Ótóldéá* kóÉé9 Polgármégtéélól
692] Ölöldéák Bár.sy_7s F' U 2'Íél']Fá\ 62]29r6oj

€_mail: hivatal'ofold6ak@omail'@m

Ófö déák Kózségi onkományzt 70 dáÉb bere'iftt vásárcl - 1 ooo'_Fl. azaz ezél
fonn| / daiab áÍon 7o'ooo..ft' aa holvon.zór íod.l érlélÓon _ Fóld.ák Közsógi
önkomány'aíól áz Ólóldéák Kóxégi onkomán}%l2o2o' évi kóhyigvÓié$ _ á
107060 égyéb sz6ki b pénáéi é€ lémégéIb€ni éljátások, úmoqátásÓk kományzti

Óíöldeák KózBig] Ónkományal iemészolbehi ]utlátaské az ófóld.álon
béi.Lnloü' l'kó wgry t.íózkod&l h.lly.l Bnd.llcza ae . t.l.polé3.í
áletvhél3z.ríj.n éló íyugdÚás korÚ {eíúly.t.t _ tlvóÉ . caong.ád MegFi
sulváMny otlhon oíóldéákl Náhy Aranl. ldó*k o(hon. bróil _ al(it 2020.
d.@mb.. 3'l' n.pjáig b.lóltlt 65' ól.lóíjr.i l d.r.b] haááÍiá. .gyurI
t€mé*elbeni (bároÍíi} támÓg.tá.bán ószBftl 2020. óvben'

A l''nÓgalásra laló jÓgÓsultság mégállapiiis á nópésség_ nyifuártaíás adananamát
íEyé]emb€ vévé rónénik.

ÓfodeókiozséqPobáneíéE'

Fóldoáki KÓB ó'óldéáki K .6nd6l!s€g._ ponzÜoy 6lóádó

1.

Ótóld.al, 2o2o' noÉhb.r 26'



Óíöldeál kó'ség Polqánn*téÍéiöl
6923 Óíöldeák' Bajcsy_zs' E' u' 2' Tel'/Fáx: 6229$003

emáil] hivalal'oÍoldéák@omail'@m

óFóLDEÁKKözsÉc
PoLGÁRtlEsÍERÉNEK

1352o2o.(xl'26') sállÚ HAÍÁRoZ^IA

ÍáÍ!y: csonqÍád M69y6i sziváeány oflhon Óíóldéák Návay ÁÉnká ldós6k othona

HATÁRozÁT

Óíöbsák Xöz5éq PolgamesléE á vésá'h6lyu6l k]h rdéléáól szalÓ 473/2o2o' (xl 3.) Km'
€ndélél€, valáminl . k.lastróf.védelenól & a hozá tapcaolódó egyB róMnyér
mód8ilásáról 3zóló 2ol1' óú cxxvlll' lórúny a6's' (4) b.k.zdósóbon foglat
ws'alyh.lyzetre l.riíi€tol _ a Kópvi3aló{.aol€l lr.láalóÉban oliÁNá| a Mároshenti
szociális ].tézmény Návay Aranka ldósék othona támoq aÉsánj l szó ló javaslatólaz á!ábbi

Óii'déák Közgiq Pobám6sl.Íé m€ghoza á szijkssgés inlézkédés méqlétslél.

- Ór'deák kóaég polgáméstérc
_ Föld€áki Közös onkomán'zai] Hivala] jegyzójé
_ csÓnqnid Mégyoisziváruány oIthÓn Óíóld€ákiNávay Aránke ldósek otttlona ÓÍóldéák

FóldeákiKÖH ÓíódeákiXitendeltségé pénzÜoi6]óadó

ófóld.ák kóBag Po|gám.61eÍé támoe.i]e e csongád .gy.l szlváNány otthon
Óíóld.á*i NáEy AEnlo ld&ek otlhon,t 6o.(x!o'_ Ft_l.l, . k.rácaonyi geBi.ic5on !

Óli'ldéák Község Poloámésielé á lámogálásl d ÖnkÓmányzál 2o2o' évi kóhségvélós -
islé pü lési lá mogá lás i.óéío b ársílja'

óföld.á*, 2o2o' noÉnb.r 26'


