
Jegyzőkönyv

Óttiloeat [ozsQsi o-1kormányzat Képviselő{estületének 2o2o. október 29én megtartott,
rendes, nyíIt üléséről.

Az ülés helye: Községháza nagyterem Ótoloeax

Jelen vannak:

Simonné Sinkó Erika polgármester
Zsarkő József alpolgármester
Papp Endre képviselő
Mihalik Jánosné képviselő
Vass József képviselő

JeIen van továbbá:
Rákóczi Edit Jegyző

Simonné Sinkó Erika polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testÜlet tagjait és a
jegvző9s9zo1vt. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az 5 települési képviselő közÜl 5
települési képviselő van jelen. A megjelenési arány 10Ó%-os, Ülésijnk hatáiozatképes, aá
megnyitom.
,Javaslom, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok szerint haladjunk' Kérem,
aki ezzel e gyeté rt, kéÍelta rtá ssa l sza vazzo n.

A képviselő_testület 5. igen - egyhangú _ szavazatta!, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

97t2020.(x.29.)Kt.h.
Tárgy: A képviselőtestület 2020' október 29-i rendes, nyílt Ülésének napirendje

HATÁRozAT

Ótoloear Községi .Önkormánpat képviselő{estÜlet 2o2O' oktÓber 2g-i _ rendes, nyílt -
Ülésének napirendje:

1-i Polg-ármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

ElőadÓ: polgármester

2'l Előterjesztések

3./ lnterpellációk, kérdések

4./ Egyebek

5.l záft Ülési előterjesztések

MELLÉKLET
A meg h ívó 2.I Előterjesztések pontiának részletezése

1.I Az önkormányzat2020' évi költségvetési rendeletének módosítása
2.l Tájékoztató Ótotoear község Önkormányzata 2o2o' évi költségvetése l. félévi
gazdálkodásáról
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3.l AE önkormányzat tulajdonában lévő termőfoldterületek hasznosítása
4.lFotana Valéria 6923 Óföldeák, Széchenyi u. 28' szám alatti lakos támogatási kérelme

í./ Naplrend
Polgármesteri tájékoztató az előző ütés óta történt fontosabb eseményekrőt,
tárgya lásokról, valami nt a tejárt határidej ű határozatok vég rehajtásáró!

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. Kérdés, észrevétel van-e ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom a polgármesteri tájékoáató elfogadását. Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon Egyhangú. Köszönöm szépen.

A képviselő-testület 5 igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

98/2020.(X.29.)Kr.h.
T.argy: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

HATÁnozAT
Ótotoear Községi Önkormányzat Képviselő-testÜlete az előző Ülés Óta
történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló polgármesteri
táj é koztatót m eg tárg y alta, aá tu dom ás u l veszi.

Erről értesítést kap:
- Ótouear község Polgármestere
- Földeák-oföldeák községek jegyzője

2./ Napirend
Előterjesztések

í./ EIőterjesztés
Az ön korm ányzat 2020. évi költségvetési rendetetének módosítása
Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. A költségvetési fő-összeget
növelő gazdasági események miatt kell a módosítás. kérdés, észrévétel van-e ezlel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, és aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen - egyhangú - szavazattal, eIIenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

99/2020.(X.29.)Kt.h.
Tárgy: A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai 2O2o. év

HATÁRozAT

Ótotoear Községi Önkormányzatának Képviselő{estülete az államháztartásról szőló 2011'
évi CXCV. törvény 91-35 $-ai alapján - figyelemmel az államháztartásról szÓló törvény
végrehajtásáról szóló módosított 368t2o11.(Xll.31.) Kormányrendelet 25 s. (Yé)
bekezdéseire, valamint a 42-43' $-aira _ a Földeáki Közös Önkbrmányzati Hivátal'ző[o'.
évi költségvetését az alábbiakra módosítia:



A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiés kiadásai

2020.év

Eredeti
Ei.

Módosított
Ei.

Bevétel

Földeák intézményi finanszírozás 73 367 73 367
Működési célú támogatás ( EP, önk. Válasáás )

lntézményi működési bevéte!

Költségvetési pénzmaradvány 2 549

BEVÉTEL Összesen: 73 367 75 9í6

Kiadás

Személyi juttatások 56 546 57 950
Munkaadói járulék I 154 I 154

Személyi kladások összesen: 65 700 67 104
DoIogi kiadások 7 667 I 692
Felhalmozási kiadások 120
KnDÁs Összesen: ' 73 367 75 9í6

A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása beépÜl Földeák
község Önkormá n yzata 2o2O. évi költségvetési iendeletébe.

Erról értesítést kapnak:
- Földeák község polgármestere
- oföldeák község polgármestere
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- Földeáki KÖzös Önkormányzati Hivatal Földeák pÜ. csoport
- FÖldeáki Közos Önkormányzati Hivatal Ótotoear pÜ.. csoport

Simonné Sinkó Erika polgármester: Aki egyetért a 2O2O' évi költségvetéséről szóló
rendelet módosításával, kéÍeltartással jelezze. Egyhangú' Köszönöm szépein.

A képviselő-testület 5 igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkülaz alábbi rendeletet hoza:

oföIdeák Községi Önkormán yzata
képviselő-testü letének

9/2020.(x.30.) önkormányzati rendelete
az önkorm ányzat 2020. évi költségvetéséről

szóló 212020.(l,l.04. ) ön kormányzati rendeletének m ódosításáró!
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Ótotoeat Községi Önkormányzatának KépviselőtestÜlete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikr (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kÖvetkezőket rendeli el:

1.S
A rendelet 3. s (1) bekezdésében az:
Ótotoear Községi Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit _ 2o2O. évi
költségvetésének

a) bevételifőosszege: 95 567 e Ft_ra módosul
b) kiadásifőösszege: 95 567 e Ft_ra módosut

2.S

('t ) A rendelet 4. $ (1) bekezdésben meghatározott főösszegeken belÜl

a) a működési célú bevétel: 50 433 e Ft_ra
b) a felhalmozási célú bevétel: nem változik
c) finanszírozási bevétel: 45 í35 e Ft_ra
d) a működési célú kiadás: 89 137 e Ft-ra
e) a felhalmozási célú kiadás: 5 85í e Ft _ra módosul
f) finanszírozási célú kiadás: nem változik

(2) 
^ 

rendelet 5.$ (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott műkodési célú kiadási
főösszegen belÜli kiemelt előirányzatai

a) a személyijellegű kiadások: 25753 e Ft-ra
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

4131e Ft-ra
c) a dologijellegÚ kiadások: 20 54o e Ft-ra
d) ellátottak pénzbelijuttatásai: nem változik
e) egyéb működési célú kiadások: 36 546 e Ft_ra módosut.

(3) A rendelet 5.$ (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott felhalmozási célú kiadásai

a) intézményi beruházások 5 546 e Ft_ra
b) Felújítások 305 e Ft-ra
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 e Ft-ra módosul.

3.S

(1) A rendelet 6. $ (1) bekezdése szerinti 1. melléklete e rendelet 1 . mettékletére mÓdosut.

4.S

A rendelet 7. s (1) bekezdése szerinti 3 melléklete e rendelet 2. metlékletére midosul.

A rendelet 7. s (5) bekezdése szerinti 4 melléklet e e rendelet 3. mellékletére modosul-

5.S
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(1) A rendelet 8. $ szerinti 5. melléklete e rendelet 4. meltékletére midosul.

6.$

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.



adatok Ft-ban

Sorszám Bevételi jogcím megnevezése: Eredeti EI. Módosított  EI.

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 6,138,415 6,138,415

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3. Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tám. 6,417,000 6,417,000

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1,800,000 1,800,000

5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai+elszámolásból származó bev. 704,850

6. Önkormányzatok működési támogatásai (1-6. sor) 14,355,415 15,060,265

7. Egyéb működési célú támogatás Áht.-én belülről. (8-9)össz.:*2.2.sz.m. 20,812,375 20,932,375

8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Áht.-én belülről *2.2.sz.m.

9. Magánszemélyek kommunális adója 3,000 3,000

10. Helyi iparűzési adó 13,000,000 13,000,000

11. Gépjárműadó (önkormányzatot megillető része) 457,000 457,000

12. Egyéb közhatalmi bev.

13. Késedelmi pótlék bevétele+magánszem.jöv.adói+termőföld bérbead.szárm.

14. Közhatalmi bevételek összesen 13,460,000 13,460,000

15. Működési bevételek :*2.3.sz.m. 900,000 900,000

16. Felhalmozási bevételek

17. Működési célú átvett pénzeszközök: 80,000 80,000

18. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 

19. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 49,607,790 50,432,640

20. Hitel-, kölcsönfelvétel (forráshiány)

21. Áh-t belöli megelőlegezés /MÁK előleg kiutalás 

22. Maradvány igénybevétele: 45,134,785

23. Finanszírozási bevételek (22-24. sor) 0 45,134,785

24. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 49,607,790 95,567,425

1.melléklet a …./2020(…..) önkormányzati rendelethez

Óföldeák község Önkormányzat 2020. évi bevételei kiemelt jogcímcsoportonként



adatok Ft-ban

Eredeti EI. Módosított  EI.

46,613,690 50,424,540

23,652,390 25,753,390

4,130,671 4,130,671

18,830,629 20,540,479

2,167,000 2,167,000

252,883 36,545,668

20,000

252,883 252,883

200,000

36,072,785

5,546,000

305,000

5,000

49,033,573 94,993,208

VII. Finanszírozási kiadások (Áht.megelőlegezés) 574,217 574,217

49,607,790 95,567,425

Tartalék

Elvonások és befizetések

V.Felújítások

IV. Beruházások

Költségvetési kiadások összesen

                 Kiadások főösszege

VI. Egyéb felhalmozási célú kiadások

                 Foglalkoztatottak száma

2.melléklet a …./2020(…..) önkormányzati rendelethez

                 Közfoglalkoztatottak száma

        Személyi juttatások

                           Munkaadókat terhelő járulék

Dologi kiadások

III. Egyéb működési célú kiadások

II. Ellátottak pénzbeli jutatásai

Működési költségvetés

Megnevezés

I. Önkormányzati feladatok

Óföldeák Község Önkormányzata 2020. évi kiadások főösszesítője

Egyéb műk.c.tám ÁHT-én kívülre

Egyéb műk.c.tám ÁHT-én belülre



adatok Ft-ban

Megnevezés Eredeti EI. Módosított  EI.

Beruházások

Informatikai eszközök 189,000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ( fényképezőgép,fűnyíró 

traktor,sövényvágó,fűkasza,sarokkörszörű,játékok, 

fémállvány,formaöntő )

4,160,000

Előzetesen felszámított ÁFA 1,176,236

Összesen 0 5,525,236

Felújítások 0

Üzletviteli tanácsadás

Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése

Műszaki ellenőri tevékenység

Emlékház energetikai korszerűsítése

Padlólap

Kötelező nyilvánosság biztosítása

Energetikai tanúsítványok elkészítése, épülethasználók képzé

Előzetesen felszámított ÁFA 10,630,000

Összesen 0 50,000,000

 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 0 55,525,236

3.melléklet a …./2020(…..) önkormányzati rendelethez

Óföldeák Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási kiadásai

39,370,000



4.melléklet a …./2020(…..) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése Eredeti EI. Módosított  EI. Kiadások megnevezése Eredeti EI. Módosított  EI.

Önkormányzatok működési támogatásai 14,355,415 15,060,265 Személyi juttatások 23,652,390 25,753,390

Egyéb működési célú támogatások 20,812,375 20,932,375 Munkaadókat terh.jár.  4,130,671 4,130,671

Közhatalmi bevételek 13,460,000 13,460,000 Dologi kiadások 18,830,629 20,540,479

Működési bevételek 900,000 900,000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,167,000 2,167,000

Működési célú átvett  pénzeszköz 80,000 80,000 Egyéb működési célú kiadások 252,883 36,545,668

Működési bevételek összesen 49,607,790 50,432,640 Működési kiadások összesen 49,033,573 89,137,208

Felh. Célú támogatás 0 0 Beruházás 0 5,546,000

Felújítás 0 305,000

Felhalmozási bevételek 0 0 Felhalmozási kiadások: 0 5,851,000

Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,000

Áht.megelőlegezés 574,217 574,217

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 45,134,785

Finanszírozási bevételek 45,134,785 Finanszírozási kiadás  összesen: 574,217 574,217

Mindösszesen: 49,607,790 95,567,425 Mindösszesen: 49,607,790 95,567,425

Működési kiadásokMűködési bevételek

Működési és felhalmozási célú bevétele és kiadások előirányzata mérlegszerűen 

2020.év



adatok  Ft-ban

Bevétel nó Kiadás nő

Önkormányzatok működési támogatásai 704,850

Egyéb működési célú támogatások 120,000

Közhatalmi bevételek 0

Működési bevételek 0

Működési célú átvett  pénzeszköz 0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45,134,785

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 45,959,635

Személyi juttatások 2,101,000

Munkaadókat terh.jár.  0

Dologi kiadások 1,709,850

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

Egyéb működési célú kiadások 36,292,785

Beruházások 5,546,000

Felújítások 305,000

Felh. célú támogatás 5,000

Áht.megelőlegezés 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 45,959,635
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2.l Előter1esztés
Tájékoztató Óttitoear község Önkormányzata 2o2o. évi költségvetése l. félévi
gazdálkodásáról

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. A költségvetési bevételek
teljesítése félévkor 80,41 o/o, akiadások teljesítése 26,07 %o' Azönkormán|zat2o2o.l. félévi
kiadási teljesítési mutatója 26,o7 o/o' Az önkormányzatnak lejárt tartozásá, nitele nincs. Az
önkormányzat l. féléves kÖltségvetésének végrehajtását megiontolt, takarékos gazdálkodás
jellemezte. Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban van-ei Amennyiben ninci, javaslom
elfogadásra' Aki egyetért, kézfelta rtássa l jelezze.

A képvise!ő_testület 5 igen - egyhangú - szavazattat, ellenszavazat és taÉózkodás
nélkül az aIábbi határozatot hozza:

1 OO t 2020.(X.29. ) Kt. h.
Tárgy: Tájékoztato Ótotoeak község Önkormányzata 2o2O. évi költségvetése l. félévi
gazdálkodásáril

HATÁRozAT

oföldeák KQzség Ó_nkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2o2O.
költségvetéséről sző]ő 212020.(lL'04.) önkormányzati rendelettel elfogaáott 2o2O.
költségvetésének első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak sze-rint fogadja el:

adatok ezer Ft-ban
Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat Teljesítés Telj.%-ban

bevétel 49 607 790 94 862 575 76 282662 80.41
kiadás 49 607 790 94 862 575 24 726 742 26.07

évi
évi

Erről értesítést kap:

- Óroneak község Polgármestere- Földeár-Ótotoearköiségek jegyz$e_ KÖH pénzÜgyi előadó
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Tájékoztató a Földeáki Közös önkormányzati Hivatal 2o20.l. félévi költségvetésének
végrehajtásáról

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. Kérdés, észrevétel ezzel
kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra. Aki egyetért, kéáeltartással
jelezze.

A képviselő-testüIet 5 igen - egyhangú - szavazattal, elIenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

101 t 2020.(X.29.) Kt. h.
Tárgy: Tájékoáató a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal2o2o' l. félévi költségvetésének
végrehajtásáról

HATÁRozAT

o|oldeá! Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Földeáki Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi kÖltségvetésének első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak
szerint fogadja el:

Földeáki Közös önkormánpati HivataI

adatok ezer Ft-ban
Bevétel: Kiadás

MÓdosított
Et.

Te!jesítés
2020.06.30.

Teljesítés
%-ban

MÓdosított
Et.

Teljesítés
2020.06.30.

Te!jesítés
olo-ban

Személyi
jellegű
kiadások 57 523 22 169 38,5%

Földeák
intézményi
finanszírozás 73 367 31 615 43,10/o

Munkaadói
iárulék I 154 3 825 41.9o/o
Személyi
kiadások
összesen: 66 677 25994 39,0%

lntézményi
mÚködési
bevétel 34

Dologi
kiadások 9 íí9 2 607 28.6%

Költségvetési
pénzmaradván
V 2 549 2 549 100,0%

Felhalmozási
céltj kiadás 120 76 63-30/"

BEVETEL
ÖsszEsrN: 75 9í6 34 í98 45.0%

KIADAS
Összrseru: 75 916 28 677 37,9o/o

A Földeáki közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének l. féléves teljesítése beépÜl
Földeák kÖzség Önkormányzata2O2O.l. féléveó köftségvetésitájékoztátójába.

Erról értesítést kapnak:
- Földeák község polgármestere
- oföldeák község polgármestere
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- FÖldeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- KQH pénzügyicsoportja, Földeák
- KoH pénzlrgyi Ügyintéző, Ótouear

3./ Előterjesztés
Az ön korm ányzat tu lajdonába n lévő termőföldterü letek hasznos ítása
Simonné Sinkó Erika poIgármester: olvast ák az anyagot. Az önkorm ányzat tulajdonában
lévő termőföldek bérleti szerződései 2o2o. október 31-én lejárnak. Áz onrormányzat
tulajdonában 48 db, átlagban 6-10 AK értékű bérlet útján hasznosított földterület van. Ezóket
a földeket 13 fő bérlő használja. A bérleti díj összege 2FtJm2. Kérdés, észrevétel van-e ezzel
kapcsolatban, esetleg más javaslat? Amennyiben nincs, javaslom, hogy az önkorm ányzat
tulajdonában lévő termőföldeket folyamatosan, változatlan feltételekkéí adja bérbe zozo'
november1-től 2025. október 31-ig, 5 éves időtartamra. A haózonbérleti díj
négyzetméterenként 2 Ftlm2' Aki egyetért,. kéÍeltartással jelezze.

A képviseló-testület 5 igen - egyhangú - szavazattat, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbl határozatot hozza:

1 02t 2020.(X. 29. ) Kt. h.
Tárgy: Az ön korm ányzat tu lajdon á ba n lévő termőföldterü letek hasznos ítása

HATÁRozAT

Ótotoeat Községi Önkormányzat Képviselő{estÜlete az önkorm ányzat tulajdonában lévő
ÍÖldek hasznosításának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megiárgyalta és az alábbi
döntést hozza''

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldeket folyamatosan,
változatlan feltételekkel bérbe adja 2020. november 1-től 2025. október 31-ig, 5 éves
időtartamra'

A haszonbérleti díj négyzetméterenként 2 Ftlm2.

Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Polgármester

Errőlértesítést kap:
- oföldeák kÖzség polgármestere
- Földeák-Óföldeák kö2ségek jegyzője
- KÖH pénzÜgy

4./ Előterjesztés
Fofana Valéria 6923 Óföldeák, Széchenyi u. 28. szám alatti lakos támogatásl kéretme
Slmonné Sinkó Erlka polgármester: olvasták az anyagot' Fofana Valéria, 6923 Óföldeák,
Széchenyi u. 28' szám alatti lakos azzal a kéréssel fordul a Képviselőtestülethez, hogy
nehéz anyagi körülményeikre hivatkozva pénzbeli támogatást kérnek. Az ingatlan háztete]ó
lyukas, a cserepek és a széllécek rossz állapotban vannak, a' kémény É begyulladt, a
kályhacső kilyukadt. A katasztrófavédelem hivatalos figyelmeztetése okán a kéiiényt újra
kell rakni, vagy kijavítani. A tető felmérése is folyamatban Van. Személyi hitelt nem tudnak
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Íelvenni, a babavárÓ hitelt sem igényelhetik, mivel a férj harmadik országbeli állampolgár. Az
életkörÜlményeik megóvása érdekében kérik azanyagitámogatást. Kéróés, észrevétá ezzel
kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, javaslom, hogy a tsaÉd részére 100.000,- forint
összeg támogatást biztosítsunk az ingatlan felújításához _ háztetőjavításhoz, kályhacső
cseréhez szlikséges építési anyag, illetve a kályháhoztartoző kályhaóső megvásárlásához'Az építési anyag, illetve a kályhához tartozó kályhacső megvásádását köteles az
onkormányzat részére számlával igazolni. Más javaslat? Nincs. Áxi egyetért a 100.000,-
fori nt összeg ű tá mogatássa l, kéáeltartássa l jelezze'

A képviselő-testület 5 igen - egyhangú _ szavazattal, ellenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

1 03 r 2020.(x.29. ) Kt. h.
Tárgy: Fofana Valéria 6923 Óföldeák, Széchenyi u. 28. szám alatti lakos támogatási
kérelme

HATÁRozAT

p1t1oeat község Önkormányzat Képviselő{estÜlete megtárgyalta Fofana Valéria, 6923
oföldeák, Széchenyi u. 28. szám alatti lakos kérelmét, és azalábbi határozatothozza..

Ótotoear Községi Önkormányzat Képviselő-testÜlete Fofana Valérla, 6923 Órtildeák,
Széchenyi u. 28. szám alatti lakos részére az ingatlan felÚjításához _ háztető1avításhoz,
kályhacső cseréhez szükséges építési anyag, illetve a rárynánoz tartoző 

'kályhacső
megvásárlásához 100.000,- Ft összeg támogatást biztosít az Önkormányzat a iozooo
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások terhére.

Fofana Valéria az építbsi anyag' illetve a kályháhoztartoző kályhacső megvásárlását
köte Ies az ön korm ányzat réJzéie szám lával iiazot ni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtétetére.
A Képviselő-testület felkéri a Földeáki Közös önkormányzati Hlvatat pénzügyi
csoportiát a támogatás jogosult részére történő kifizetésére.

Erről értesítést kap:
- oföldeák község polgármestere
- FÖldeák-Óföldeák kö}ségek jegyz(>1e
- Fofana Valéria oföldeák, Széchenyi u. 28.
- Földeáki KÖH pti főea

3./ Napirend
lnterpellációk, kérdések

Simonné Sinkó Erika polgármester: Az előterjesáéseink elfogytak. Van-e valakinek
interpellációja, kérdése?

Papp Endre képviselő: Az útfelújításról lehet-e tudni valamit?

Simonné Slnkó Erika polgármester: JÖvő héten kezdik a munkálatokat.
Papp Endre képviselő: Napelemes lámpa a Bajcsy utcában?
Simonné Sinkó Erika polgármester: Új árajánlat van kérve, a következő ülésre be lesz
hozva. Van-e még valakinek kérdése? Nincs.
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4./ Napirend
Egyebek

Simonné Sinkó Erlka polgármester: Az egyebekbe Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Az (lthoz mÚszaki ellenőrt kell biztosítani. A DélÚt jövő héten felvonul' A Rózsa utca alapot
most, a záró réteget tavasszal viszik fel, hogy addig ülepedjen. A templom Ülésfűtés
megoldódik, mivel erre a Plébánia kap támogatást. December végéig megl'esz, mondta a
plébános úr. A harangot a felújítás előtt az önkormányzat megjavítta1ta, oe kbzben elromlott,
új nincs. A Plébánia a biztosítÓval intézi. A FÖldeák-Ótotoéar közti Útszakasz felÚjítása
tavasszal kezdődik. Megyei Önkormányzat kerékpárút támogatást nyújt. Kérdés, észrévétel
van-e? Nincs.

5./ Napirend
Zárt ülési e|óteriesáések
Simonné Sinkó Erika polgármester: Zárt Ülési előterjesztéseink nincsenek. Miután a
képviselő-testÜlet megtárgyalta a kiadott napirendet, megköszönöm a jelenlévők részvételét,
aktivitását és az ülést bezárom.

L^rr*r*
Simonné SinRó Erika

ooloárm{ster
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