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Tárgy: Polgármesteri tájékoáatő az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

HATÁRozAT

Simonné Sinkó Erika ÓfoHeár község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosítasáról szóló 201 1. évi CXX/lll. törvény 46.$ (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya áttal a Veszélyhelrzet
kihirdetéséről szóló 2712021.(l.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre
tekintettel a Képviselő_testület hatáskörében eliárva, az oföldeák község Önkormányzatának
a Polgármesteri t{ékoztató az előző iilés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
az alábbi döntést hozom:

Simonné Sinkó Erika Óroneát község Polgármestere a katasáróÍavédelemról és a hozá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011' évi CXXr'lll. törvény 46.$ (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27l2o21 '(l.29.) Kormányrendelet . alapján elrendelt veszélyhelyzetre
tekintettel a Képviselő_testület hatáskörében eljáÍva, ofóldeák község Képviselő_testülete
2021. Íebrlár 1't._re tervezett rendes - nyílt - Ülésének í. napirendi pontjában szereplő

"Polgármesteri tájékoáató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról"
szóló tájékoáató nem készÜlt.

ErÍól értesltést kap:
_ oföldeák község polgármestere
_ Földeák_Óföldeák községek jegyzője

Órouear, 2021' ápriais 29'

Simonné Sid <fL.
polgármester
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T árgy ; Baszámoló Ófóldeák község kcizbiáonsági helyzetéről

Óföldeák, 2021' április 29.

L'.uY
Simonné Sink

polgármestei

HATÁRozAT

Ótoneát k<izség polgármestere a katasáróÍavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi
cXXVlll. törvény 46. s (4) bekezdésben foglalt Íelhatalmazás,
Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27l2o21. (l.29') Kormányrendelet alapján elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testület hatáskörében
eljáwa, az ofóldeák község közrend - közbiáonság helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja.

Simonné Sinkó Erika a Képviselő-testül6t néVében eljáró
polgármester megköszöni a rendőrség elmúlt évben végzett
munkáját, további eredményes szolgálatteljesítést kíván'

Enől értesíté8t kap:
- Ótotaeák község Polgármestere
_ Földeák-Óföldeák községek j egyzője

- Rendőrkapitányság Makó
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Tárgy: Csongrád Megyei Katasárófavéd elem 2020. évre vonatkozó beszámolója

HATÁRozAT

Ótoneár község polgármestere a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szőló 2011' évi
cXXVlll' törvény 46' s (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás,
Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
2712021 . (l'29.) Kormányrendelet alapján elrendelt
veszélyhelyzetre tékintéttél a Képviselő-testÜlet hatáskörében
eljáwa' a Csongrád Megyei Katasárófavédelmi lgazgatóság
Szegedi Katasárófavédelmi Kirendeltségének 2020. évben
végzett szakmai feladatairól szóló éves beszámolóját tudomásul
veszi.

Erról értesitést kap:
- Ótoloeáx kozség Polgármestere
- Földeák_Óföldeák községek Jegyzője
- Földeáki Kózös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ea.
- Csongrád Megyei Katasárófavédelmi lgazgatóság Szegedi
Katasárófavédelmi Kirendeltsége Makói H ivatásos T íjzoltó-
parancsnokság (6900 Makó' Vofiand rabbi tér 1.)

Óföldeák, 2021. április 29.
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Tárgy: ,,Óvodai játszóudvar és kÖáerijleti játszótér fejlesáése' kódsáma: MFP-IJKJFj2}21
9|Pr9s|1m keretében támogatási igény benyújtása, Ajánlattevő kiválasáása projektmonodzser
f€ladatok ellátására

HATÁRozAT
simonné sinkó Erika Ótoueár krizség Polgárm€gter€ a katasárófavédele mről és a hozzá
kapcso|ódó egyes törvények módosításáról szóió 2o1í . éVi c)fiVlll. törvény 46's (4) bekezdésben
l"-ql_"l^f"|h9!"]T'"zás, a Magyarország Kormánya által a veszólyhetyzát rÉlioáteséről szóló
27 12021 .(.l '29 ') Kormányrondelet alapján elrendelt vészélyhelyzetre tát<iniettet, a Kópviselő_testület
hatáskórében eljárva, az alábbi döntést hozom:

í. A Képvi3eló-té3t{ilct hatá3körében eljáró Simonné sinkó EÍika polgáÍmester a KépviBélő-
test{lleÍ tájékoztatásáv€l égyi.lejűleg Magyarorezág Kormánya átál á uagyar Falu Érogram
!el9!é!9! ''ovodal |átszóudvar Ó8 köztorÜlotl JátszÓtór f9rlegztóse'' 

-*ódszáma: 
MFP-

oJKJFl2021 alprogram keretÓben klírt folhÍvásra támogatásl lgÓnyt nyúlt be - az
Önkormányzat tulajdonát képező Óföldeák b€tterolet 152 hr:sz atatt Íélvei otáú'eari xozsegi
onkormányzat kizárólagos tulajdonban lévő - kivett sportpark - fejlesáésére, játszóeszközök
beszezésére az alábbiak szerint:

Támogatásl lntonzltág: í 00olo

PÍojokt költség: bÍuttó 5 0oo o00,. Ft

lgényelt támogatás: bruttó 5 000 0o0'- Ft

2' A Képvj3€ló-te3tallet hatfukörében euáró simonné Sinkó Erika polgármester a Képviseló-
te3t{ileltájékoáetfuával egyidej űleg a2021' április 20. napján m€gkÜldött /jánlattételi ielhívás,
ajánlatkérés''-re - az MFP{JKJF|2ü?1 - ,,Óvodai játszóudvár é3 köiter{ileti játazótér
fojlosztóse'' - határidőben érkezett ajánlatok alap!án a Projekt menedzsment tevékenység
elvégzésére a MagyaÍ Falu Program keretóben ,,Óvodal Játsióudvar ó3 köztorülotl JátsiótÓr
fejle3ztésé'' kódszáma: MFP-oJKJF/2o21 kitÍt pályázali félhlvá3ra a Óföldeák belterÜlet 152
hrsz alalt felvett lÍöHeák Községi Önkorm anyzai xizárótagos tulajdonában álló sportpark
fejle9áésére, játszóeszközök beszerzésére projektmenéd*eÍi feladatok eliátáa*a
Y9!!t!o4an a Kunog Agnes-t (5811 Végegyháza, JózseÍ Attila utca 72.) blzz'a mog n9ttó
300 000 Ft + 0o/o AFA, azu. brultó 300 000.- Ft, azaz háromszfu.z.r torlnt össz€górt'
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Erról érte3íté6t kap:
_ oíóldeák község polgármestere
- Fóldeáki Közös Önkormányzati Hivatal jqyzője
- Fóldeáki Közös onkormánpati Hivatal pénzügyi csoportja
_ Földeáki Közös onkormányzati Hivatal ügyintézóje

Órouear, 2021. áprilií 29' t\t,\
Slmonn
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Tárgyz 'Közöss{7szervezéshez kapcsolódó eszkózbeszezés és kózö33égsz6rv6ző
bértámogatása'' kódszáma: MFP-KEBI2021 alprogram keretében támogatási igény benyújtása,
Aánlattevő kiválasztása projektmenedzser fe|adatok ellátására

HATÁRozAT

simonné sinkó Erika Óroneár kózség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hoz.á
kapcaolódó egyes tőrvények módosításáról szóló 20'Í'l. évi CXXVlll. törvény 46.s (4) bekezdésben
foglalt felhatalmazás, a MagyaloÍszág Kormánya állal a veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló
2712021'(l'29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintenel, a Képviselő-testület
hatáskörében eljáNa, az alábbi dontést hozom:

1. A Képvi3eló-testület hatáBkörében eljáró Simonné sinkó Eraka polgáÍm$ter a Képviseló-
te3tíilet tájékoztatásával egyid6jűleg Magyarország Kormánya által a llagyar Falu PÍogram
kerétében''Közö3séggzervezéshez kapc$olódó eszközbeezerzés ér közösségszervező
bóÍtámogatága'' kód3záma: MFP-xEB/202í alpÍogÍam korotóbon kllÍt felhlvásra támogatásl
lgónyt nyúJt bo közögségszervezéshez kapcsolódó eszközbegzezés és közösségszervező
Mrtámogatás beszerzésére az alábbiak szerint:

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt költség: bruttó 5 035 340'- Ft

lgény8lt támogatás: bruttó 5 o35 3'lo'- Ft

2. A Képvlseló.test0let hatáskörÓben e[áró Slmonnó Slnkó Erlka polgármestor a Képvlsoló-
tostallet táJókoztatfuával ogyldoJűlog a2021' április 20' napján megkűldött Ájánlattételi felhÍvás'
ajánlatkérés''-re - az}lFP-KEBl202í - ''Közö$ég3zervezéshez 

kapcsolódó eszközbeszerzés
é3 közösség3zervező Mrtámogatá3a'' - határidőben érkezett ajánlatok alapján a ProjeK
menedzsment tevókenység elvégzésére a Magyar Falu PÍogram keÍetébén
,,Közögsóggzgrvozóghez kapcsolódó gazközbaszeÍzés és közösgógszorvozó
bóítámogatása'' kód3záma: MFP-KÉBI2021 kllrt pályázatl felhÍváera kózősségszervezéshez
kapcsolódó eszközbeszezés és közósségszervező bé;támogatás beszerzésére
projeltmenedzseri feladatok ellátá3ára vonatkozóan a Kuno3 Agnes-i (5E'l1 Vógggyháza'
józóet nttita utca 72.) bízza meg nettó 3oo ooo Ft + o% AFA' azaz uruttó 3oo ooo._ Fl, azaz
háromgzázgzgr forlnt ös3zegórt.

Felelós: polgármester
Határidő: azonnal

EÍÍól értesíté3t kap:
- oíöldeák kÖzség'.polgármesteIe
_ Fóldeáki Közös onkormán}zati Hivatal jegyzője
_ Fóldeáki Közos Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja
_ Földeáki Közös Önkormán}zati Hivatal ügyintézője

ÓÍöldeák' 2021. áplilÉ 2s.
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Tárgy: 'Önkormán}zati tulajdonban léVő ingatlanok íejlesztése' kódszáma: MFP-ÖTIK2021
atpróram keretébén "szotóálati lakás felújÍtása, fejle3ztése' kódEzáma: MFP-ÖTlK212'll2
pátvizati kategóriában támogatási igény benyújtása, Ajánlattevó kiválasztása projektmenedzseri
feladatok ellátására

HATÁRozAT

slmonné slnkó Erlka Ótorueat község Polgármestere a katasztrófavédelemról és a hozzá
kapcsolódó egyes tórvények módosÍtágáról szóló 20í 1 . évi CXXV|ll' tórvény 46'S (4) bekez!ésben
foglalt Íelhatáúrraás, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
2ít2o21.(l.29') Kormányrendelel alapján elrendelt ve9zélyhelyzetre tekintettel, a Képviselő-testűlet
hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozom:

1' A Kópvlsoló-togtall€t hatásköróben e[áró slmonnó slnkó Erlka polgármegt3r a_Kó!vlsglő-
tostoloa táJókoztatfuával egyldejoleg Magyarország Kormánya által a Magyar Falu PÍogÍam
kéretében ,,Önkormányzati tulajdonban lévó angatlanok Íejl$Íése'' kód3záma: MFP-
öT1'wzoz,t alprogram keretében ,,szolgálati laká3 íelújítása, féjle3íé3é'' kód3záma: MFP_
ÖTl(2o21t2 pályázatl kategórlában klírt Íelhtvásra támogatásl lgónyt nyúJt bo - az
Önkormányzat tuÉjdonát képezó ÓÍöldeák b€ltorolgt 2g7 hÍ.z alatt felvett természetben 6923
Ótotoeár, i'ark utcá 3' szám alatt lévó ÓföHeák Községi Önkorm ányzat kizárólagos tulajdonában
lévó szolgálati lakás - felújítására az alábbiak szerint:

Támogatási intenzitá3: í00%

Proiekt költ3ég: bnrttó 30 000 000'- Ft

lgónyolt támogatás: bruttó 30 000 000'- Ft

2' A KÓpvlsolö-tegttll9t hatáaköÍóben e|áró Slmonnó slnkó Erlka polgármester a Képvlsolö-
te3t0lei tájékoztatásávat egyidej űlag a2021. áplilis 21. napján megküldött 'Ajánlattételi 

felhívás'
ajánlatkórés"_re - az MFPóTlK/2o2'u2 - ,,szdgálali laká! felújÍtfua, fejle3zt&e'' - határidőben
éikezett ajánlatok alapján a Projekt monedzsment tevékenység elvégzésére a MagyaÍ Falu
Program i<eretóben 'Szolgálatl_ 

lakás ÍelúJítása, Íejlesztóso'' kódszáma: }lFP-ÖÍlw2021l2
kllÍt-ÍolhÍvá3ra a Ótolőear b]efterület 287 hrsi alatt felv-ett természetben 6923 ÓÍöldeák, Park utcá
3. szám alatt lévő Óföldeák Kőzségi Önkorm án:|z:al kiáÍólagos tulajdonában álló szolgálatí lakás
épületének felújításához projektménedzs€ri feladatok ollátá3áÍa vonatkozóan a Projéct
Áoui"e-t (6726'Szeged, ruemétn n. u. 15.) bÍzza meg nettó 95o ooo Ft + oo/o AF A, azaz bÍulqó
9ít 000._ Ft, azaz kiléncazázötvenezer íorint összegéÍt.

Ótoloeár

Felelősl polgármester
Határidő: azonnal

EÍÍ6l értesítést kap:
- Órulaeal község polgármestere
- Fóldeáki Közös Önkormán]lz?]liHivalal jegyzőie
_ Földeáki Közös Önkormánrzati Hivatal pénzügyi csoportja
- Földeáki Közös Önkormán}zati Hivatal ügyintézője
_ Project Advice KÍl.6726 sz€g€d, Németh A. u. 15.

Órotoeát, 2021' ápíilÉ 29' L.'rN'
Slmonné Slnk Erlka

polgármester
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Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen terület bérlése iránti kérelem

HATÁRozAT

Simonné Sinkó Erika Órcitoeák község Polgármestere a
katasárófavédelemről_^ és -a hozzá kapcsolódó 

"g'y"" t<irványer
módosításáról szóló 2011. óvi C)üVlll. törvény 46.s (4'bekezdésében
foglalt felhatalmaás alapján, a Magyarorúag Körmánvá_lriái-"
veszélyhelyzet kihirdetésóről szóló iitzozl.[áq rcormanyrenaetet
alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettei, a' répviseÉi+esititei
hatáskörében el1áwa azalábbi döntést hozza:

Simonné Sinkó Erika Ótotoeat kózség Polgármest.re az önkormányzal
tuIajdonában lévő Óföldeák, belterület 9l hel|ra1ziszámú termőÍoldet bárbe
adja Berta Mária Földeák, Köáársaság tér-6' lzám alatti lakosnak 2021'
május 'l-től 2025' október 3í_ig.

A haszonbérleti díj négyzetméterenként 2.-Ft.

Határidő: 2021. ápnhs 3o'
Felelős: Polgármester

Enól értesítést kap:_ ltotaeáx község polgármestere_ Berta Mária
- Földeák_Ófóbeák községek jegyz(4e
- KÖH Pónztigy

Óföldeák, 2021' április 29.

polgármester
Simonné Sink
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Tárgy: Balázs Zoltán kérelme

HATÁRozAT

Simonné Sinkó Erika Ófoneak község Polgármestere a
katasárófavédelemről és a hozá kapcsolódó egyes törvények
módosÍtásáról szóló 2011. évi CXXVlll' torvény 46.s (4)
bekezdésében foglalt Íelhatal mazás alagán, a Magyarország
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséról szdó
2712021.(l.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testület hatáskörében
eljárva, nem tud biáosítani raktárhelyiséget Baláz-s Zoltán
óföldeáki lakos bútorainak elhelyezéséhez.

Határidő: 2021. április 30'
Felelőg: Polgármester

Erről értesítégt kap;- Ófotaeák község polgármestere
- Balázs Zoltán- Foldéák_Óföldeákközségekjegyzője

KÖH Pénzugy
oföldeák, 202'l. áprllis 29.


