
Jegyzőkönyv

Óttiloear Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2o2o. szeptember í0_én
megtartott, rendes, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Községháza nagyterem Ótotoeák

Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá:
Rákóczi Edit Jegyző

Simonné Sinkó Erika polgármester: Tisztelettel kÖszöntöm a képviselőtestület tagjait és a
jegyzőasszonyt. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az 5 települési képviselő közÜl 5
telepÜlési képviselő van jelen. A megjelenési arány 100%-os, ülésÜnk határozatképes, aá
megnyitom.
Javaslom, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat akként módosítsuk,
hogy a 2. és a 3. napirendi pontot levesszÜk napirendről, a következő képviselőtestÜleti
ülésen fogjuk tárgyalni. Van-e más javaslat? Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon

A képvlselő-testüIet 5 igen - egyhangú - szavazattaI, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

86/2020.(lx. í 0.) Kt. h.
Tárgy: A képviselő-testület 2020. szeptember 10-i rendes, nyílt ülésének napirendje

HATÁRozAT

oföldeák Községi Önkormányzat képviselő-testület 2o2o. szeptember 10-i - rendes, nyílt _
Ülésének napirendje:

1-l Polgármesteri tájékoztató az előző Ülés ita történt fontosabb eseményekről,
tá rgyalásokról, va lam i nt a lejá rt hatá ridej íi h atá rozatok vég rehajtásáról

ElŐadó: polgármester
2.l PE önkormányzat2020. évi költségvetési rendeletének módosítása

ElőadÓ: polgármester
3.ITqékoztató Óföbeák község Önkormányzata2020. évi költségvetése l' félévi
gazdálkodásárÓl

Előadi: polgármester
4./ Előterjesztések
5.i lnterpellációk, kérdések
6./ Egyebek
7.l Zárt Ülési előterjesztések



MELLEKLET
A meghívó 4.I Előteriesztések pontjának részletezése

1./ ,,Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás'' kódszáma: MFP-ÖTU/2o2o
felh ívásra, Ajánlattevő kiválasztása

2.l ,,Temetői infrastruktÚra fejlesztése'' kódszáma: MFP-FW2020 felhívásra támogatási
igény benyújtása, Ajánlattevő kiválasztása projektmenedzserifeladatok ellátására

3./ Tulajdonosi hozzájárulás az EL-CO TECH Kft. részére Ótoloeax 159 hrsz villamos
hálizat építés

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat2021. évi
fordulójához

5.lPályázat benyújtása telepÜlési önkormányzatok rendkívÜli önkormányzati támogatására -
Makó és Térsége lvóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás átmeneti ivóvízellátás
költségeinek felmérése 201 9.09.0 1 _ 2020.08'31 . időszakra vonatkozóan

í./ Napirend
Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekról,
tárgya lásokró l, valami nt a leiárt határidej ű határozatok vég rehajtásáról

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvastákaz anyagot. Kérdés, észrevétel van-e ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom a polgármesteri tájékoáató elfogadását. Aki
ezzel egy etért, kézfeltqrtással szav azzon Egyhan g ú. Köszönöm szépen.

A képviselő-testület 5 igen - egyhangú _ szavazatta!, ellenszavazat és tartózkodás
néIkül az alábbi határozatot hozzal

87 I 2020'(lx. í 0.) Kt. h.
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

HATÁnozAT
Ótonear Községi Önkormányzat Képviselő{estülete az előző ülés óta
tÖrtént fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló polgármesteri
tájékoztatót megtárg y alta, aA tudomásul veszi.

Erről értesítést kap:
- Ótotoear község Polgármestere
- FÖldeák-Óföldeák községek jegvqe

4./ Napirend
Elóterjesztések

1./ Előterjesztés
,,onkormányzati tulajdonban lévő út_, hídépítés/felÚjítás'' kódszáma: MFP_öT wzozo
fe!hívásra, Aján lattevő kiválasztása
Simonné Sinkó Erlka potgármester: olvasták az anyagot. Az önkormányzat az
1003804377 azonosítószámú támogatói okiratban foglalt 28 fia 84o Ft vissza nem térítendő
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támogatásban részesÜlt. A támogatás összegből a projektmenedzseri feladatok ellátására a
pályázat az elnyert támogatási összeg 7o/o-át, vagyis bruttó 1 971 959 Ft-ot biztosít, tehát az
utak felújítására bruttó 26 198 881 Ft összeg használható fel. Az önkormányzat tulajdonában
lévő utakÍelújítása szÜkséges az alábbi utcák esetében, melyek a pályázatban megjelölésre
kerÜltek Oföldeák belterÜlet 154 és 172hrsz alatt lévő természetben Rózsa utca útalappal
nem rendelkezik, a Ótotoear belterület 125 hrsz alatt lévő természetben József Attila utca
illetve az Ófoldeák belterÜlet 48 hrsz Návay Lajos utca útfelújítási munkákra. Négy
ajánlattevőből három határidőben megkÜldte az árajánlatát. A legkedvezőbb ajánlatot-a
DELUT Kft. adta bruttó 26161576 forint összegért. Javaslom az ára1ánlat elfogadását' Aki
egyetért, kéleltartással jelezze.

A képvise!ő-testület 5 igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkü! az aIábbi határozatot hozza:

88/2020.(lx. í 0.)Kt' h.
Tárgy: ,,Önkor'mányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás'' kódszáma: MFP-ÖTU/202o
felh ívásra, Ajánlattevő kiválasztása

HATÁRozAT

Ótotoear Községi Önkormányzat Képviselő-testÜle-te - figyelemmel - Magyarország
Kormánya általa Magyar Falu Program keretében ,,önkormányzatituIajdonbaí lévő út_,
hÍdépítés/felújítás'' kódszáma: MFP_öTUt2ozo az Önkormányzat tulajdonában lévő
oföldeák belterüIet í54 és 172 hrsz alatt lévő, természetben Rózsa utca útépítési
munkák, az Ófötdeák belterüIet í25 hrsz természetben József Attila utca illetve az
oföldeák beltertilet 48 hrsz természetben Návay Lajos utca útfelújítás építésl munkák
elvégzésére ajánlattevő kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatothozza:

A Képviselő-testület a 2020'.. augusztus 1.1-én megkÜldött ,,Ajánlattételi felhívás,
ajánlatkérés''- re - az MFP-öTU/2020 _ Önkorm áiyzati tulajdonban Iévő út-;
hídépítés/felújítás című projekt keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő
oföldeák belterület í54 és 172 hrsz aIatt természetben Rózsa utca Útépítési munkák,
az Óföldeák belterület 125 hrsz természetben József Attila utca illetve "' órtiiJ"ai
belterüIet 48 hrsz természetben Náv-ay- Lajos utca útépítés és útfelújítás építési
munkák elvégzésére vonatkozőan a oÉlÚr Kft.-t (6750 Algyő, Kastélykert ű. lzl'\-bízza
meg nettó 20 599 666 Ft + 27o/o ÁFA, azaz bruttó 26161576,_Ft, azaLhuszonhatmil|ió_
százhatva negyezer_ötszázhetve n hat fori nt.

A KépviselőtestÜlet felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére,
aláírására, a szükséges intézkedések megtételére'

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

ErróIértesítést kap:

- Ótotoeak község polgármestere
- Földeáki Közos Önkormányzati Hivatal jegwője

Földeáki KözÖs Önkormányzati Hivatal pénzugyi csoportja- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője
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2.l Előteriesztés
,,Temetői infrastruktúra fejlesztése'' kódszáma: MFP_FW2020 fethívásra támogatási
igény benyújtása, Aiánlattevő kiválasztása projektmenedzserifetadatok ellátására
Simonné Sinkó Erika polgármester: olvastákaz anyagot. Az önkormányzat tulajdonában
álló Óföldeák külterület 01bo/2 hrsz alatt lévő temet-ő íelújítását tervezi. Három árqánlat
érkezett be határidőben' A legkedvezőbb ajánlatot a projektmenedzseri feladatok ellátására
a KRASZKÓ Projekt Kft. adta bruttó 21oo000 forini összegért. Javaslom az qánlat
elfogadását. Aki egyetért, kéÍeltartássa l jelezze.

A képviselő-testület 5 igen - egyhangÚ - szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkü! az alábbi határozatot hozza:

89/2020.(lx. í 0.) Kt. h.
Tárgy: ,,Temetői infrastruktÚra fejlesztése'' kódszáma: MFP-FWt2o2o felhívásra támogatási
igény benyújtása, Ajánlattevő kiválasztása projektmenedzserifeladatok ellátására

HATÁRozAT

Ótotoear Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - figyelemmel - Magyaro rszág
Kormánya által a Magyar Falu Program keretében ,,Temetői lnfrástruktúrá
fejtesztése''Óföldeákon kódszáma: MFP:FW2020 kiírt felhívásra támogatási igény
benyÚjtásáról, ajánlattevő kiválasztása projektmenedzseri Íeladatok ellátásáról s}otó
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület Magyarország Kormánya álta! a Magyar Falu Program
keretében ,,Temetői infrastruktúra fe!újítása'' Óföldeákon kódszáma: MFP_FVT/2o2g
kiírt felhívásra támogatásl igényt nyúit be _ az Önkormányzat tulajdonában álló Óttilaear
külterüIet o180l2 hrsz alatt lévő temető felújítására_ Úi ravatalozó építése;

- Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése
_ Ravatalozó épÜletéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal 1 kialakítása, bővítése,

felújítása (maximum 5 millió forint);

- A ravatalozó épÜletének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az
ingatlanon belÜli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);

- Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő (maximum 5 millió
forint). -beszerzésére az alábbiak szerint:

Támogatási intenzitás: í00%

Projekt költség: bruttó 30 000 000,_ Ft

lgényelt támogatás: bruttó 30 000 000,- Ft

1. A Képviselő-testÜlet felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó
i ntézkedések megtételére, nyi latkozatok'aláír ására'
2. A Képviselő{estÜlet a 2020' szeptember O2-án megküldött ,,Ajánlattételi felhívás,
ajánlatkérés''- re - az MFP-FVTI2020 _ ,,Temetői infrastruktúra fetújíiása'' Óföldeákon _

határidőben érkezett ajánlatok alapján a Projekt menedzsment tevékónység elvégzésére a
Magyar Falu Program keretében ,,Temetői lnfrastruktúra fejlesztéé'' ÓfBlaeákon
kódszáma: MFP-FW2020 kiíft felhívásra az Önkormányzat tulajdonában álló Ótoloeat
külterület 018012 hrsz alatt lévő temető felÚjítására_ Úi ravatalozó építése;
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_ Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése
- Ravatalozó épületéhez kozvetlenÜl kapcsolódó urnafal 1 kialakítása, bovítése,

felÚjítása (maximum 5 millió forint);
_ A ravataloző épÜletének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az

ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
- Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgálÓ tároló, halott hűtő (maximum 5 millió

forint).

- beszerzésére az alábbiak szerint: projektmenedzseri feladatok ellátására
vonatkozóan a Kraszkó Projekt Kft-t (5666 Medgyesegyháza, Arany János u.

25. ) bizza meg nettó í 653 543 Ft + 27o/o ÁFA, azaz bruttó 21oo ooo Ft,_
Kettőmillió - százezer forint összegért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére,
aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

ErrőléÉesítést kap:_ Ótotoeak község polgármestere
_ Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzqe
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyicsoportja_ Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője

3./ Előterjesztés
TuIajdonosi hozzájárulás az EL_co TECH Kft. részére Óftildeák í59 hrsz villamos
hálózat építés

Simonné Sinkó Erlka polgármester: olvasták az anyagot. Az NKM ÁramszolgáltatÓ Kft.
mint engedélyes megbízásából az EL-co TECH Kft. Óföbeák Községi Önkormányzat
tulajdonát képező Ótotoear belterület 159 hrsz alatt felvett kivett saját használatú út,
megnevezésű ingatlanra a mellékelt tervdokumentáció alapján kértek tulajdonosi
hozzájárulást villamoshálizat építés megvalÓsításához. Kérdés, észrevétel van-e ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adjuk meg. Aki
egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

90/2020.(lx. í 0.)Kt. h.
Tárgy: Tulajdonosihozzájárulás a EL-CO TECH Kft. részére Ótotoeat 159 hrsz villamos
hálőzat építés

HATÁRozAT

Óttitoear község Önkormányzatának Képvisető_testülete figyelemmel
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi cL[ütX' törvény í07.s_
ában biztosított tulajdonosi jogkörére, flgyeIemmel a Földeák-Ófoldeák Községek
J eg yzőj e Ótot o ea v+ i l -zt zozo. Jzá m ú közútkezel ő i hozzájárul ásá ra, me gtá rgya lti az
EL-co TEGH Kft.2100 Gödöl!ő, Repülőtéri út íí., képviselője: Erdei Györgyi
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tervező asszlsztens) tulajdonosi hozzil1árulás megadása iránti kérelmét és az alábbi
határozatothozza:

A Képvlselő-testtiIet figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
201 1 . évi C UüXIX. törvény í 07.$-ában biztosított tu lajdonosi jog körére

tulajdonosi hozzájárulását adja a

EL-co TECH Kft. részére az ÓtoIoear belterület í59 hrsz, alatti ingatlan
természetben Óföldeák, Bajcsy_Zs.E. utca vonatkozásában megvatósúIó 1

fázisról 3 fázisra , 3x25 A_ re való áttérés villamos hálózat építési munkái
tekintetében az alábbi feltételek meIlett:

- Az igénybevett és esetleges felbontott terület eredeti állapotába való visszaállításáért
NKM Aramhálózati Kft., mint engedélyes megbízásából a kivitelező, mint
megbízott a felelős.

- Fakivágás csak kÜlön engedéllyeltörténhet.
Az engedély kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal
oföldeáki Kirendeltségén kell benyújtani.

- A tulajdonosi hozzájárulás a Földeák-Ótonear Községek Jegyzője orclaeawn+
212020. számÚ közÚtkezelői hozzájárulása lejárta - 2o21. szeptember í0. napjáig
érvényes.

A képviselő-testÜlet felhatalmazza a polgármestert a szÜkséges intézkedések
megtételére.

Errőt értesítést kap:
- oföldeák község polgármestere
- Földeát< - Ótotoeak községek jegyzője
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője_ EL-co TECH Kft. 2100 Gödöllő, RepÜlőtéri Út '1 1.

4./ Előterjesztés
Csatlakozás a Bursa Hungarica Fe|sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjp ályázat 2021.
évifordulójához
Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. pc. Emberi Erőforrások
Minisztériuma 2021' évre ismételten meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat következő fordulóját, a s1ociális helyzetÜk miatt rászoruló egyetemi-
főiskolai hallgatók, valamint a felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok }észére.
Kettő határozati javaslat van' Az első a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulÓjához való csailákozás. Javaslom elÍogadásra. Aki
egyetért, kéáeltartással jelezze.

A képviseló-testület 5 lgen - egyhang ú - szavazattat, ellenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbi határozatothoza:

91 /2020.(tX. I O.)Kt. h.
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztondíjpályázat
2021' évi fordulójához

HATAROZAT



Ótotoear közsé.g Képviselő-testülete megismerte, és megtárgyalta a Felsőoktatási
Önkormányzati.Ösztöndíjpályáz.atról szóló elóterjesztést, és figy;lemiTel a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szolő 51t2oo7. (lll.26.) Korm. reádelet
18.s'(4) bekezdésére, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásárol szóló 13t2o12'(x.18.) Kt. rendeletének 1'$, 2.$-
a i ba n fog l a lta k ra a következ ő határ ozatot hozza:

Óttiloear község önkormányzata csatIakozik a hátrányos szociális helyzetÚ
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndiipályázat2021. évl fordulójához,
annak Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és köte'iezettséget váltal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás
összegének továbbítása során maradéktalanul annak szellemében jár el.

Egyben felhatalmazza a polgármestert, a csatlakozást tanúsító nyilatkozat, valamint az
on-line adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására.

A képviselő-testÜlet a rendszer működéséhez szÜkséges helyi pénzÜgyi forrást az
önkormányzat2o21. éví költségvetése szociális segélykerete terhére biztosítja'

Határidő: 2o2o. oktÓber 0't.
Fele!ős: polgármester

Erről értesítést kao:
@polgármestere,- Földeáki Közösőnkörmányzatiílivatal jegyzqe,
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pÜ.csop.- Ófoldeák,- Kurunczi-Bálint Nikolett szociális ügyintéző

Simonné Sinkó Erika polgármester: A második a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjp ályázat kiírása. Javaslom elfogadásia. Aki egyetért,
kéáeltartással jelezze.

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

92 r 2020.(tX. 1 0. ) Kt. h.
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösáondíjpátyázat 2021. évi
ford u lójá ho z pály ázat ki írás

HATÁRozAT

Ótotoear közsé.g Képviselő{estülete figyelemmel a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormányzati osztöndíjrendszerről szóló 5112007 ' (lll.26.) Korm. rendeletben foglaltakra -az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyuttmÚködve _ 2021' évre Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormá nyzati Ösztönd íj pá lyázatot ír ki

- felsőoktatási hallgatók, ('A" típusÚ) és
- felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok

(,,B'' típusú)

számára a melléklet szerinti tartalornmal.



Határidő: 2020. október 01.
Felelős: polgármester

Erről értesítést kao:
@polgármestere,- Földeáki Közösőnkörmányzati ílivatal jegyzqe,
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pü'csop. Ófoldeák,
- Kurunczi-Bálint Nikolettszociális Ügyintéző

5./ EIóterjesztés
Pályázat benyújtása telepÜlési <inkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására Makó és Térsége lvóvízminőség_iavító Önkormányzati Társulás
átmeneti ivóvízellátás költségeinek felmérése 20í9.09.0í - 202o.o8.3í. időszakra
vonatkozóan

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 lgen - egyhangú _ szavazattal, ellenszavazat és taÉózkodás
nélküI az alábbi határozatot houa:

93/2020.(!x. í 0.)Kt.h.
Tárgy: Pé|lyázat benyújtása telepÜlési önkormányzatok rendkívÜli onkormányzati
támogatására - Makó és Térsége lvóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás átmóneti
ivóvízellátás költségeinek felmérése 2019.09.01. - 2020.08'31. időszakra vonatkozÓan

HATÁRozAT

Ótotoear Községi Önkormányzat Képviselő-testÜlete úgy határoz, hogy felhatalmazza Makó
Város Önkormányzatát, mint gesztor Önkormányzáiot, hogy páyazatot nyújtson be
Magyarország 2020' évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet
l. 6. pont és az l. 9. pontja szerinti megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a
telepÜlési önkormányzatok rendkívüli önkormányzatitámogatására az alábbiak szerint:

1' ltotoear Községi Önko-rmányzat Képviselő-testÜlete akként határoz, hogy
felhatalmazza Makó Város Önkormányzatát, mint gesztor Önkormányzatot, hogy a tvtakó
és Térsége lvÓvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társult telepÜlésein az Alföldvíz
zrt., mint Üzemeltető által ideiglenesen elhelyezett ivóvíz-konténerek üzemeltetési
költségeinek biztosítása érdekében az 1' számÚ melléklet szerinti tartalommal,
18'879.995 ,- Ft, azaz TizennyolcmilliÓ-nyolcszázhetvenkilencezer-kilencszázkilencvenöt
Forint összegben pályázatot nyújtson be.

2' Ótotoeat Községi Önkormányzat Képviselő{estülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy kedvező elbkálás esetén Makó Város Önkormányzatával a pénzeszköz átadási
megállapodást megkösse.

3. Óroloear Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Íelhatalmazza Makó Város
Önkormányzatának polgármesterét a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatok
megtételére és nyertes pályázat esetén a támogatási megállapodás megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármest er, jegyző



Értesítést kap:
- Ótoloeax község polgármestere
- Földeák-Óföldeák községek jegyzője
- Földeáki KÖH pénzÜgyicsoportja
- Makó Város Önkormányzata
- Makó és Térsége lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás
- lrattár

Simonné Sinkó Erlka polgármester: Miután a képviselő_testÜlet megtárgyalta a kiadott
napirendet, megköszönÖm a jelenlévők részvételét, aktivitását és az Ülést bezárom.

I "{jst\\-tgs+- ,í'r*'*]''SimonnéSink{Erika ,i,;' ii;,,ipolgárme$ter {\(;ur,,
olü,u ql,y
Rákóczi Edit '.]

jegwő


