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Jegyz6k6nyv
6f61deak K6zs6gi ©nkormgnyzat K6pviseJ6-testQtet6nek 202!. okt6b÷ 8= n megtaRott,
rendkivQt[ nylt i316s6r61.
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Jelen van tov£bbi"

Rik6czi Edit

Jegyz6

Simon,s6 Sink6 Irika lsolg/rmester: Tisztelettel kOszOnt6m a k6pvisel6-testOlet tagjait, a
jegyz6asszonyt, 6s a p6nzOgyi csopo vezet6 asszonyt. A jelent6ti iv alapj&n meg£llapitom,

hogy az 5 telepOt6si k6pvisel6 kOzOt 5 telepOi6si k £pvisel6 van ]eten. A megjelen6si ar iny

100%-os, Ol6sQnk hat £rozatk6pes, azt megnyitom. Javaslom, hogy a kikOldOtt megh[v6ban
szerepi6 napirendi pontok szerint hatadjunk, vatamint vegyQk fel a napirendi pontok kOz6 a
,,Tula]donosi hozzi]aruiis Papp Sindor r6sz bre a 6923 Of61de&k, Tincsics Mihaly utca 5-7.

szim alatti (85 hrsz)ingatlan iv6viz bekOt6 vezet6k t6tesit6s6hez" sz616 el6terjeszt6st.
K6rem, aki ezzel egyet6rt, k6zfettart£ssal szavazzon.
A k gviseli-testQlet 5 igen =-egyhar gQ - avazattal ellenszavazat 6s taA6zkodis
n61kQl az alabbi hat rozatot hea°

Ti gy: A k bpvise!i-testilet 2021. okt6ber 8-i rendkflvili, nyflt iI£s£nek napirendie

HATAROZAT
©fOide&k KOzs6gi Onkorm&nyzat k6pvisel6-testQlet 2021. szeptember I-i = rendk[vOli, nyilt

Ol@s@nek apirendje:
1./,,Tanya-falugondnoki busz beszerz(ise" 0f61de£kon k6dsz ima: MFP-TFB/2021 p£ly&zat

keretSben Aj£nlattev6 kiv£laszt£sa falugondnoki busz beszerz6sShez
Eldad6: polgbrmester
2./Tulajdonosi hozz£j£rulis Papp Sandor r £sz6re a 6923 0f61de£k, T incsics Mih£ly utca 5
7. szim alatti (85 hrsz)ingatlan iv6viz bekOt6 vezetSk I(£tesit(isShez

1 .I Napirend
,,Tanya-falugondr oki busz beszerzSse" Of 6tde£kon k6dsz£ma" MFP-TFB/2021

pAlyAzat keret beR A]iRlattev6 kivAlasztAsa falugondRoki b sz beszerz s£hez
Si onn8 Si R6 Erika polg£r ester: Olvast£k az anyagot. A Magyar Falu Program
keret(iben ,,Tanya- 8s falugondnoki buszok beszerzSse - 2021" 0f61de£kon az 6f61de ik
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p Siy Szati kiir Ss szerinti mSszaki eU6ir sok szerint felszerelve, m(Jszaki vizsga,- &tad si

k6Rts g (illet6k}, ilietve regisztr ci6s ad6 k61ts6g veJ egyQtto Az Aut6oLargo Kft-t adta a
gegkedvez6bb a]&niatot a bir nati szempont aJap)gn nett6 10 925 908. Ft + 0%, 27% AFA,
azaz brutt6 13 827 551.- Ft 6sszegerto K6rd s, 6szrev6tei ezzeU kapcsoJatban van-e?

Amennyiben nincs, javaslom az Aut6oLargo Kfto aj SnaatcSt eBfogad&sra. Aki ezzei egyet6rt,
k6zfettart&ssat szavazzon. EgyhangO. K6sz6n6m sz6pen.
A k@pvisel6oteStQ et 5 igeH ÷gyhang@ o szavazatta ÷ tenszavazat @s taA6zkodAs

n £!kil az alAbbi hat rozatot ho a:

9 o(XoSo}Ktoho

TArgy: ,,Tanyaofalugondnoki busz beszerz6se" 0f61degkon k6dsz ma: MFP-TFBi2021
pglya'zat keret6ben A]&ntattev6 kiv iasztcSsa falugondnoki busz besz÷rzes6h÷z

HATAROZAT
©f61de&k KOzs6gi ©nkorm&nyzat K6pvise164estOlete = figyetemme! Magyarorsz&g
Korm nya ital a Magya Fal . Prog -am keret6beH ,,TaHya- s falugoHdHoki buszok
beszerz s÷ 2021" 6f6 de kor k6dszSma° FPoTFBt2021 pglyazat keret ben
falugondnoki busz beszerz shez aj&nlattev6 kivSlaszt s&r61 sz616 ÷16terjeszt st
megtArgyalta s az al&bbi hata'rozatot hozza:
A K pviset6-testQlet @agyarorszig Kor iRya 91tal a la yar Falb Progra keret beH
,,Ta ya- s falugo d oki buszok beszerz s÷ 2021" Of61de ko k6dsz a" @FP

TFBI2021 p,Cly at keretSben - az ©fOtde&k KOzsSgi ©nkorm&nyzat rSszire kerOljOn
beszerz6sre I db Toyota Proac÷ Shuttle L2 2.0 D-4D falugondHoki busz a pilyizati
ki rAs szerinti szaki ÷ 6 rAsok szerist f÷ szere v÷, m szaki vizsga,o 9tad si k6 ts g

(illet6k), illetv÷ regi tr£ci6s ad6 k61ts6g6vel egyQtto

Az Aut6-kargo Kft-t (7100 Szekszird, Pisztor u. 8.) bi a ÷g a birilati szempont
alap aH Herr6 I0925908.- It + 0%, 27%
azaz brutt6 13827 551o- Ft,
tizenhiro milli6-nyolcszhuszonh£tezer-6tszaz6tvenegy forint 6sszeg£A=
A KSpvisel6 testQlet felhatatmazza a polg9rmeste l az ad&s-v6teti szerz6d6s megk6t s6re,
alair Ss Sra, a szOks ges int6zked sek megt tel6reo
Felel6s polgcSrmester
Hat9rid6: azonnal
Err61 6rtesitest kap:
- ©f61de Sk k6zs@g potg Srmestere
F61decSki K6z6s Onkorm nyzati Hivatat jegyz6je
F61decSki K6z6s Onkorm Snyzati Hivatal p nzQgyi csoportja
o F61de ki K6z6s OnkormcSnyzati Hivatai 0gyint z6je

2.1 Napirend

Tulajdonosi hoz j£rul£s az Papp S£ndor r szSre a 8923 6f61de£k, TiHcsics I]ih£1y
utca 5-7. s m alatti (88 hrsz} ingatlan iv6v z bek6t6 vezet k letesit s hez

Sir or n6 Sink6 Erika po g rmester: Papp S ndor k6pviselet6ben N6meth Csaba
okleveles viz pit6 m rn6k, tervez6 a megrendel6 ital az Onkormanyzat tulajdonosi
hozza'j&rul Ss,Ct k Re ivdviz bek6t6 vezet k ! tesit s hez kert tulajdonosi hozzajarulcSSto Az
ingatlan jelenleg mez6gazdas gi mLivel s alatt 11, a jOv6ben az ingatlan tulajdonos egy
csal di h z epit s t tervezi. K rdes, szrev tei vanoe ezzet kapcsolatban? Amennyiben
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csal&di h&z 6pit6s6t tervezi. K6rd6s, 6szrev6tel van-e ezzeU kapcsoiatban? Amennyiben
nincs, ]avasUom a tuta]donosi hozz&j ruJ s megad s t, 6s aki egyet6rt, k6zfeltart ssal
jelezze.

A R6pvisel6otestQlet 5 igen egyhang : - szavazatta1 ellenszavazat @s ta 6zkod s
n k az a bbi hat ozatot ho a:
es/£o£ °(XoSo}Ktoho

TArgy: TuUa]donosi ho Aj&ruU&s Papp S&ndor r6sz6re a 6923 Of61deak, T&ncsics Mihgly
utca 5-7. sz&m alatti (85 hrsz) ingatlan iv6v[z bek6t6 vezet6k t6tesit6s6hez

HATA ZAT
Of 6 de R OnkormSnyzat naR K pvise 6ot÷stQ ete figye emm÷
agyaro °szAg he yi 6nkormSnyzatair6 sz6 6 201 !. vi CL XIXo t6 Sny 107o§O

9ban biztos tott tu a]donosi ]ogk6r@÷, figyelemmel a F61de&k-Of61de k K6zs6gek
Jegyz6je &ttal kiadott Of6RdeA 674o2!2021o sz&mO k6zOtkeze 6i hozz&j&ru!&s&ra,
megtArgya ta, az AquaoV zt÷ Bto {6900 ak6, Ho d utca 25.} k pvisel6je° N meth
Csaba okbvetes v[z p[t6 m@n6k, tep]ez6 tula]donosi hozzai rul&s megadgsa irgnti
k@etmSt s az al bbi hat rozatot hozza°

A K pv[se 6otest et f[gye e me @agya o °szag he y[ 6nko anyzatai °6 6 6

2011. vi OLX IX. tS ny !07.§-iban biztositott tula]donosi ogR6 e
tu a donosi ho $] u 8sgt ad]a a

Ssa e az

az Aqua-Vizt÷ 7 Bt. (6900 aR6, Hold urea 25.}

OnRo anyaat tula donat

6f6tdeak

belte itet 89 h sz alatt f÷lvett o Rivett R6zte let ÷gnevez s = ingatlanon

t6 t6n6 a Of61de k belte Qlet 85 h sz atatt felvett te m szetben 6923 Of 61de R
T ncsics lihg y urea 5O o s£9 a atti ingat an vonatRozasaban ®gva 6se 6

vizbek6t s 6pit si munk9i teRintet ben am al bi fett te eR ellett:
ig6nybevett 6s esetleges felbontott terOlet

eredeti a!tapot9ba vat6

vissza llit s rt a Rivite ez6 mint megbizott a felel6so

Fakiv&g s csak kOlGn enged611yel tOrt6nheto
Az enged6ly k6relmet a F61deaki KOz6s Onkormanyzati
Hivatat (::)f61de ki Kirendeits6gen@t kelt beny0jtani.

o A tutajdonosi hozz j rulas a F61deSk-0f61de k K6zs@gek Jegyz6}e ltal kiadott
(Df6 d÷ 4o2/2021o sz m k6z 3tkezel6i hozz j rul sa lej rta- 2022. oRt6b÷
08. o napj ig nyeSo

A k6pvisei6otestOlet felhataimazza a polgarmestert a szOks6ges int6zkedesek
megt6te!6re.
Er '6 tes t st Rap:

- (:)f61de k k6zs6g polg rmestere
- F61de k Of61de$k k6zs6gekjegyz6je
F61de ki K6z6s Onkorm6nyzati Hivatal 8gyintez6je
- Aqua-V[zterv Bt. (6900 Mak6, Hold utca 25.)
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Simonn6 Sink6 E ika polgi mest÷ :

Az el6tetieszt6seink elfogytak, a rendkivOBi

bez£rom. KOszOn6m a ]elen!6tet.

}-, :, , ,:, ......... ,,,4¸; (i,i

Simonn@ Si k6 Edka
polgarmester

/

jegyz6

it ................

