Jegyzókönyv

Óftilaeár Községi Önkormányzat Képviseló{estületének 202í. június 24én megtartott,
rendés, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Községháza nagyterem Óföldeák
Jelen vannak:
Simonné sinkó Erika
zsarkó József
Mihalik Jánosné
Vass József
Jelen van továbbá:
Rákóczi Edit
Kunos Ágnes

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Jegyző

Pénztjgyi csop.Vez.

Simonné Sinkó Erika polgármester: Tisáelettel köszontöm a képviselő{estÜlet tagjait és a
jegyzőasszonyt. A jelenléti ív alapján megállapítom' hogy az 5 telepÜlési képviseló közÜl 4
telepÜlési képviseló van jelen. Papp Endre képviselő úr jelezte, hogy a mai Ülésen nem tud
részt Venni. A megjelenési arány 7so/o-os, ülésünk határozatképes, azt megnyitom.
Javaslom, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok szerint haladjunk' Kérem,
aki ezzel egyetért, kéáeltartással szavazzon.

A

képviselő-testület 4 igen - egyhangú _ szavazattal, ellenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

58/2021.(Vt.24.)Kr.h.
Tárgy: A képviselő-testület 202'l. június 24_i rendes, nyílt üléséneknapirendje

HATÁRoZAT
Ótotoeat Községi Önkormányzat képviselő{estület 202.l. június 24_i
Üléséneknapirendje:

-

1./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb

tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejÚ határozatok végrehajtásáról
Előadi: polgármester

2'l Előterjesztések
3./ lnterpellációk, kérdések
4./ Egyebek
5./ Zárt ülési előterjesztések

A meghívó
1.

2.
3.

MELLEKLET

2./

Előterjesztések pontjának részletezése

Ótotoeár Községi Önkorm ányzat2021. évi közbeszezési terve
2018-2023-ig szóló helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Ajánlat üzletrész vásárlására

rendes, nyílt eseményekről,
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4.
5.
6.
7.

1./

Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Kónyvtár által nyújtott 2O2O. évi
szolgáltatásról
A Makó és Térségelvóvízminőség-javító Program - Beszámoló a Társu|ásról
Berta Róbert ingatlan vásárlási kérelme
A képviselő{estijlet 2021' ll' féléviMunkaterve

Napirend

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta töÉént fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról' valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. A Vírushelrzet miaft sokáig nem
ült össze a testÜlet. Aprilis 30-án elültetésre kerÚltek a TeleptJlésfásítási Program keretében
belül elnyert fák' 15 darab nyírfa és 15 darab juharfa. A mobilizált kormányablak
ügyíélszolgálat a telepÜlésen minden hónap második péntekjén fogadja az ügyÍeleket. így

aki nem tud valamilyen okból városra bemenni Ügyet intézni, helyben is megteheti. Mél1us 27én felköszöntötttjk az alpolgármester úrral Vass Jánosné óföldeáki lakosunkat g0'
szÜletésnapja alkalmából. Június 3-án Trianon 10'l . évfordulója alkalmából koszorút és
mécsest helyeáünk el a Trianoni emlékkeresánél'Szintén koszorúval tisztelegttink dr'
Kertész Dezső néhai körzeti orvos' illetve Buzás János néhai tanító úr munkássága előtt a
tisáeletÜkre állított emlékoszlopoknál. Résá vettem a földeáki Návay Lajos Általános lskola
ballagási Ünnepségén,ahonnan 2 fő óföldeáki diák is ballagott, akiket virágcsokorral
köszöntöttem. Valamint a makói Egészségfejlesztési lroda ingyenes egészségszűrést
Végzett településÜnkön' ahol 'l5 fő jelent meg. Kérdés,észrevételVan_e a tájékoztatóVal
kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom a polgármesteri tájékoztató elfogadását. Aki
ezzel egyetért, kéáeltartással szav azon. Egyhang ú. Köszönöm szépen.

A

képviselő_testület 4 igen - egyhangú _ szavazattal, ellenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

59/2021.(Vr.24.)Kr.h.

Tárgy: Polgármesteri t{ékoztató
tárgyalásokról

az előző ülés óta

történt fontosabb eseményekról,

HATÁRozAT
Órotoear Községi Önkormányzat Képviselő{estÜlete az előző ülés óta
történt fontosabb eseményekről' tárgyalásokról szóló polgármesteri
tájékoztatót megtárgyalta, aá tudomásul veszi.
Erről éÉesítést
kap:
- Ótotoeár község Polgármestere
- Földeák-Óföldeák
községek jegyzője
2./ Napirend

Elóterjesztések
í'./ Előterjesztés

..

oföldeák Községi onkormányzat 2021' évi közbeszerzési terve

'

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. Az Önkormányzat 2021 . évre
közbeszerzést nem tervez, amennyiben viszont változás történne, akkor mÓdosítani kell a
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kÖzbeszerzési tervet. Kérdés, észrevételvan-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, és
aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kéíeltartással jelezze.

A

képviselő-testület 4 igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

60/202í.(Vl.24.)Kt.h'
Tárgy: Óföldeák Községi Önkorm ányzal2021. éVi kÖzbeszerzési terve

HATÁRoZAT
Ótolaeat Községi Önkormányzat Képviselő{estülete - figyelemmel a kcjzbeszerzésről szóló
20'15. évi CXLlll. törvény 5.$ (1) bekezdés c) pontjára, és a 42. $ (í) és (4) bekezdéseire,
valamint Magyarország 2021 ' évi központi költségvetéséről szóló 2O2o. évi XC törvény 74. $
(1) bekezdésébenfoglaltakra az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéról szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A

Képviselő-testület - Ótolaeár Községi Önkormányzat vonatkozásában
közbeszerzési eljárást nem tervez.

_ 2021'

évre

Amennyiben az Önkormányzatnál elóre nem látható közbeszerzési igény merÜl fel, úgy a
közbeszerzésekről szóló 20í5' évi CXLlll. törvény 42. s (3) bekezdés szerint a Képviselőtestület a közbeszezési tervet módosítja.
Erről értesítéstkap:
- Ófotoeát< község polgármestere
- FÖldeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
_ Földeáki KÖH, Pénzügyi csoport

Előterjesztés
2018-2o23-ig szóló helyi esélyegyenlóségi program felülvizsgálata

2./

az anyagot. Javaslom helyi
esélyegyenlőségi program elfogadását. Más jaVaslat? Kérdés,észrevétel ezzel kapcsolatban
van-e? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra. Aki egyetért, kézíeltartással jelezze.
Simonné sinkó Erika polgármester: olvasták

a

A

képviselő-testület 4 igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

61 I 2021 .(V t.24.lKt.h.
Tárgy: 2018_2023-ig szóló helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

HATÁRoZAT

Ótouear Községi Önkormányzat Képviselő{estÜlete az egyenlő bánásmódról és az

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. oXXV. torvény 31. s (1) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva, figyelemmel a helyi eiélyegyenlőségi program elkészítésének
részletes
szabályairól szőló 212012' (Vl.5.) EMM| rendeletre az alábbi határozatot hozza:

Ótoloeat Községi önkormányzat Képviseló-testülete a 89/20í9. (Vl.27.) számú
hatáÍozattal fogadta el a Helyi Esélyegyenlóségi Programot. A képviselő{estÜlet az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elómozdításáról szóló 2003' évi CXXV.
törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétéVente előÍrt áttekintésnek eleget tett, a
program határidőre megvalósult intézkedéseinekteljesítésételfogadja, megállapítja,
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hogy felÜlvizsgálat nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan
formában helyben hagyja.
Erről értesítéstkap:
- oföldeák község Polgármestere
- Földeák-ÓÍöldeák
községek jegyzóje
- KÖH esélyegyenlőségi referens
3./ Előterjesztés
Ajánlat üzletrész vásárlására

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. A hulladékgazdálkodás állami
koncessziós rendszerbe kerÜl' A szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vételi ajánlatot
tett. Kérdés,észrevételezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, javaslom, hogy az
ajánlatot ne fogadjuk el. Aki egyetért, kéÍeltartással jelezze.

A

képviselő-testület 4 igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

t.24.lKt.h.
Tárgy: Ajánlat üzletrész vásárlására
62 t 2021 .(V

HATÁRozAT
Órotdeák Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az
üzletrész vásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatoi hozza:

A

Képviseló_testület a szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft'
íizletrészvásárlásáról szóló ajánlatát nem fogadja el'

Erről értesítéstkap:
oföldeák község Polgármestere

-

_

Földeáki Közös

- Földeáki Közös

Önkormányzati Hivatal jegyzője
Önkormányzati Hivatal pü. csoport

Előterjesztés
Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott 2o2o. évi
szolgáltatásról
4./

M előző év beszámolója' Az
óföldeáki könyvtár tavaly évben 10 darab könywel gyarapodott' A járványhelyzei alatt
kötelező zárva tartás során az óföldeáki könyüárban tavaly 'l0 közösségi rendezvény volt'
_85
Rendszeres kapcsolattartás folyik. Az óföldeáki könyvtárban a beiratkozóttak száma
fő.
Az olvasók közel harmada 14 év alatti korosztályhoz tartozik' Kérdés,észrevétel Van-e a
beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom a beszámoló elfogadását. Aki
ezzel egyetért, kéÍeltartással jelezze.
olvasták az anyagot.
llmonné sinkó Erika polgármester:
'l

A

képviselő-testület 4 igen - egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkiil az alábbi határozatot hozza:

63 t 2021 .(V

t.24.)Kt.h.

Tárgy: Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott 2O2O. évi
szolgáltatásról

HATÁRozAT
Óttitaeár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a somogyi Károly Városi
melléklet
szerinti taÉalommal elfogadja.

és Megyei Könyvtár 2020. évi szolgáltatásról szóló beszámolót a
Erről értesítéstkap:
_ oföldeák község polgármestere
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- somogyi Károly Városi és Megyei Könyúár

5./ Előterjesztés
A Makó és Térségelvóvízminőség-javító PÍogram - Beszámoló a Társulásról

Simonné Sinkó Erika polgármesteÍ: olvasták az anyagot.

A
a

Makó és Térsége
lvóvízminőség_javító Önkormányzati Társulás bonyolítja a Makó és Térségelvóvízminőség_
javító KEHoP-2'1.4-1í2017-00006 azonosítószámú projekt és lll. Új, kiegészítő
beruházást' Kérdés,észrevételvan-e a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs,
javaslom annak elfogadását. Aki egyetért' kézfeltartással jelezze.

A

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

64/202í.(Vl.24.)Kt'h.
Tárgy: A Makó és Térsége lvóvízminőség-javító Program _ Beszámoló a Társulásról

HATÁRoZAT
Ótotoeax Község Önkormányzat Képviselő_testÜlete a Makó és Térségelvóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 2O2o. évi beszámolóját megtárgyalta, és azi elfogadja.
ErÍól értesítéstkap:
Ótoueax község polgármestere
- Földeák Közos Önkormányzati Hivatal jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi lroda Számviteli csoport
-

- lrattár

6'/ Előterjesztés

Berta RóbeÉ ingatlan vásárlási kérelme

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. Az Önkormányzat tulajdonában
léVő Óföldeák, belterület 212t2 helyrajzi számú beépÍtetlen területet szeretné megvásárolni.

A vételánól ingatlanszakértő véleményétkell kérnie az önkormányzatnak. Kérdés,észrevétel
ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, javaslom eladásra Berta Róbert Ófotoeat,
Széchenyi lstván utca 49. szám alatti lakos részérea területet, de ingatlanszakértő
bevonása szükséges. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

A

képviselő-testület 4 igen - egyhangú _ szavazattal, ellenszavazat és taÉózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

65/202í.(vl.24.)Kt.h.
Tárgy: Berta Róbert ingatlan vásárlási kérelme
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HATÁRozAT
Ótotaeár Községi Önkormányzat Képviselő{estülete az önkormányzat tulajdonában
lévő oföldeák, belterület 21212 hlsz alatt felvett beépítetlenterÜlet e|idegenítéSére
Vonatkozóelőterjesztéstmegtárgyaltaésazalábbi.döntésthozza:

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Ótotoeár,

belterÚlet 21212

helyrajzi számÚ 32o m2 terÜletű mÚVelés alá nem tartozó beépítetlen terÜletet el
kívánja adni Berta Róbert Ófoloeár, Széchenyi lstván utca 49. szám alatti lakos
részére.A vételárat ingatlanszakértő bevonásával határozza meg a Képviselő_
testÜlet. A Képviselő{estÜlet felhatalmazza a polgármestert, hogy ingatlanszakértőVel
felbecsÜltesse az Ófoldeák, belterÜlet 212t2 hÍsz alatt Íelvett belterÚleti ingatlant,
majd azt követően a vételár meghatározása érdekébenterjessze a Képviselő{estület
elé.

Erról értesítéstkap:
oföldeák község polgármestere

-

- Földeák-Óföldeák
- KÖH Pénzt]gy

községek jegyzője

7./ Előterjesztés
A képviselő-testúlet 2021.

l

l.

féléviMu nkaterve

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták

az

A

anyagot.
Képviselő{estület
munkatervéhez javaslat nem érkezett. Mondanám a dátumokat: szeptember 16., október 28.,
november 25., és december 16. Kérdés,észrevétel,más javaslat van-e? Amennyiben nincs,
aki egyetért a2021.ll. félévimunkaterv dátumaival, kézfeltartással jelezze.

A

képviselő-testület 4 igen - egyhangú _ szavazattal, éllenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

66/2021.(Vt.24.)Kt.h.
Tárgy: A képviselő{estÜlet 2021. ll. féléviMunkaterve

HATÁRoZAT
Ófotaeák község Önkormányzati Képviselő{estÚlete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 20'11. évi CLXXXIX. törvény 44.$-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az
önkormányzat képviselő{estÜlete Szervezeti
Műkodési Szabályzatáról szóló
8/2019.(Xl.29.) önkormányzati rendelet 'l2.$-ára - Ótouear község Önkorm ányzata 2O2,l.ll.
félévimunkatervét a mel|éklet szerint elÍogadja.

és

A

képviseló{estület Íelkéria jegyzőI, hogy

foglaltak szerint gondoskodjon.

Erről értesítéstkap:

- Ótcitoear község Polgármestere
- Földeák-Óföldeákközségekjegyzője
_ SZMSZ_ben meghatározottak

a

munkaterv közzétételéről az SZMSZ-ben
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ÓröloeÁx

xözsÉc

ÖHxoRttlÁNvzm xÉpvlsetÓ-TEsTÜLETÉNEK
2021. ll.

rÉÉvtttuxxnrenve

Július - ÜlésszÜnet
Augusztus - ülésszÜnet

szeptember í6.
./ Polgármesteri tájékoáató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, Valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Az önkormányzat 2021 ' évi költségvetési rendeletének módosítása
ElőadÓ: polgármester
3./ Tájékoztató Ótoloeár község Önkormá nyzata 2021. évi költségvetése l. félévi
gazdálkodásáról
Elóadó: polgármester
4./ Előterjesztések
5./ lnterpellációk, kérdések
6./ Egyebek
7 j Zárt üési előterjesztések
1

október 28.
1-l Polgármesteri tájékoztató az előző Ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2./ Előterjesáések
3./ lnterpellációk, kérdések
4./ Egyebek
5./ Zárt ülési előterjesztések

November 25.
1-l Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról
Előadi: polgármester
2./ Előterjesztések
3./ lnterpellációk, kérdések
4./ Egyebek
5'/ Zárt ülési előterjesztések

December í 6.
1'l Polgármesteri tá.jékoáató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejrj határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2'l Rendeleltervezet Óföldeák község Önkormá nyzaIa 2022' évi átmeneti gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
3./ Elóterjesztések
4./ lnterpellációk, kérdések
5./ Egyebek
6./ zárt ülési előterjesztések

3./ Napirend

lnterpellációk, kérdések

Simonné Sinkó Erika polgármester: Az elóterjesáéseink elfogytak. Van_e valakinek
interpellációja, kérdése?Nincs.
4./ Napirend

Egyebek

Simonné Sinkó Erika polgármester: Az egyebekbe Van-e valakinek kérdése,észrevétele?
Nincs.

5./ Napirend
ZáÉ ülési előterjesztések
Simonné Sinkó Erika polgármester: Zárt Ülési előterjesztéseink nincsenek. Miután a

képviselő{estÜlet megtárgyalta a kiadott napirendet, megköszönöm
aktivitását és az ÜléSt bezárom.

a jelenlévők részvételét'

- Ímf'

\^o'c*r

Simonné Sinf,ó Erika
polgárm\ster

i.':3

iia, i
'':r:l

.
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Önkormányzat 2021. évi
közbeszerzési terve

2018-2o23-ig szóló helyi
esélyegyenlőségi program
felülvizsoálata
vásárlására
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somogyi

és Megyei

Könyvtár álta|

nyújtott

lvóvízminőség-javító

.
-.---. (V....-.
t.24.)Kt.h.

65 I 2O2

1

.

Program

Társulásról

-

Beszámoló a

Berta Róbert

vásárlási kérelme
66 I 2021 .(V t.24.)Kt.h.

A

ingatlan

képviseló{estület 2021

ll. féléviMunkaterve

'

6-7

