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JegyzSkSnyv

([:)f61de< k KOzs6gi Onkorm inyzat K6pvise064estOlet6nek 2021. november 12- n megtartott,
rendkivQli, nyilt QIisStSl.

Az i16s hely÷" K6zs6ghgza nagyterem 0f61de k

Jelen vannak:

Simenn6 Sink6 Erika
Zsark6 J6zsef
Mihalik Jgnosn8

potg<¢rmester
aipoiga" rmester
k6pvisel6

Jelen van tov£bb£"
Rik6czi Edit Jegyz6

Simonn6 Sink6 EHRa Ioig£rmester: Tisztelettet kOszOntOm a k6pvisei6-testOlet tagiait, a
jegyz6asszonyt, 6s a p6nzQgyi csopo£vezet6 asszonyt. A )elent6ti iv alapjin meg<Cllap[tom,
hogy az 5 telepOi6si k6pviset6 kOzOt 3 telepQ!6si k6pvise!6 van )elen. A megjelen6si ariny
67%-os, Ol6sOnk hat<¢rozatk6pes, azt megnyitom. Javaslom, bogy a kikOldOtt megh[v6ban
szerep!6 napirendi pontok szerint haladjunk, valamint vegyOk fel a napirendi pontok kOz6 a
,,A szoci<¢lis ellit<¢si formik Szabiiyozis£r61" rendelet m6dos[tis r61 sz6t6 el6tedeszt6st.
K brem, aki ezzet egyet6rt, k6zfelta£issat szavazzon.

A k6pviseli-testQlet 3 ig÷n -egyhaHgQ - szavazattal, ÷tlenszavazat 6s ta 6zkodis
nSlkQl az al£bbi hat£rozatot ho a:

o o21 i 2.) Kt. h.
TiFgy: A k6pvisel6-testOlet 2021. november 12-i rendkivili, nyilt 816s6nek napirendie

S£T£ ZAT

0f61deik KOzs6gi Onkormisnyzat k6pvisel6-testOlet 2021. november 12-i- rendk[v81i, nyilt 

Ol6s6nek nalsi 'end ÷"

1./ ,,,Kommun£1is eszk6z beszerz(£s" Of61de<¢kon k6dsz£ma MFP-KOEB/2021 alprogram
kereteben Aj<Cnlattev6 kiv<¢tasztisa kommun,¢lis eszkOz beszerz6s hez

2.1 ,,A szoci£1is ell£t< si form£k Szab£tyozas£r61" sz616 rendetet m6dos[tasa

3./Z&rI Ql si el6terjeszt £s

t .t Iapirend
,,Kommun<¢!i$ eszk6z beszerzSs" 0fStde£kon k6dsz£ma:  FP-KOEB/2021 alp 'og 'a 
keret ben A nlattev6 kiv laszt sa kommun lis eszk6z beszerz s hez

Simonn  Sink6 Erika polg£rmester: Olvast£k az anyagot. A Magyar Falu Program
keret £ben ,,Kommun£lis eszk6z beszerz £se" 0f61de<¢kon p£ly<¢zat alapj<¢n kommunilis
eszk6z6k beszerz £sSre az ©nkorm,£nyzat a t&mogat6i okirat d6nt £s 8rtelm £ben brutt6
14 536 774,- Ft vissza hem teritend6 t<¢mogat£sban rSszes/It. A p£1y,¢zat keretSben
beszerz £sre kerQI 1 db f01k(!s traktor, 1 db p6tkocsi, 1 db h6toi61ap, 1 db padkasza mQszaki
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vizsga,- beOzemel6s, 6s sz inRit is k6Bts6ggei egy[}tt. Hgrom ,¢raj in6at @kezetto A hat irid6ben
be@kezett i raj nlatok k6ziH a bir ilati szempont figyelembev6tel6vet a legaRacsonyabb b °utt6•

raj,¢nlatot a Royal-Kerr Kfto adta brutt6 14 306 772,° Ft 6sszeg@ . K6rd6s, 6szrev6tei van-e
ezzeg kapcsolatban? Amennyiben nincs, )avaslom a RoyaS-Kert Kfto <¢raj nBatgt elfogad<¢srao
Aki ezzei egyet6rt, k6zfeltart ssat szavazzon. EgyhangO. K6sz6n6m sz6peno

A kSpvisen6-test let 3 igen --egyhangQ - szavazattal, ellenszavazat 6s ta 6zkodgs
n61kQl az al£bbi hat£ 'ozatot hozza:

t 0312021 .(XI. 12.) Kt. h.
T£ 'gy: ,,Kommunilis eszkOz beszerz6s" OfOIdeikon k6dszima" MFP-KOEBt2021 alprogram
keret6ben Ajinlattev6 kiv£1asztisa kommunilis eszkOz beszerz6s6hez

H  &ROZAT

OfOldeik KOzs6gi  ©nkorm£nyzat Kepvisel6-testOlete - figyetemmet- Magyarorsz£g
Korm nya altal a  lagya  Falu PFog oam B:e et6be  ,,Kommun lis eszkiz beszeFz6se 

2021 "Of61deihon R6dsz£ma: MFP-KOEBI2021 pityazat keret6ben kommun£1is eszkOzOk
beszerzSshez aj<¢nlattev6 kiva'laszt£sar61 sz616 el6terjeszt6st megtirgyalta 6s az alabbi
hatarozatot hozza

A K6pvisel6-testilet  agya o s g Ko  £Hya iltal a  agya " Falu P og 'a  he 'et@ben
,,Ko un£lis eszk6z besze °zise - 2021" Of61deikon k6dszi a" IIFP-HOEBt2021
p£lIizat he et£be --az 0fOlde£k KOzs gi Onkorm<¢nyzat r£szSre kerL]tjOn beszerz s e I db
Ohe  - Zoomliom RK 504 fQIR£s t °aRto " £0LE,- 1 db Biochi BRT 225 tipusQ p6tRocsi, - 1
db @a dem @o SP 200 h6tol61ap, - I db @a dem @o A@L 188 padkasza,-  QszaRi
vizsga,- beQzemelSs is-- sz£11itis k61tsige.
A Royal - Kel Kt-t (8200 Veszp im, S61yi Ot 8. ) biz  eg a bi ilati szempo t
alap]im mort6 11 288 178.- Ft ÷ 27% AFA, azaz brutt6 14 306 772.- Ft,- tizenm gy illi6
h£ o s zhatezeF-h@tsz hetvenRett8 forint 6sszegSdCo

A KSpvisel6-testOlet felhatalmazza a potgirmesteM az adis-vSteti szerz6d6s megkOt6sSre,
al£iris<¢ra, a sz/ks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6s: potgirmester
Hat£Hd6: azonnal

I 6l  tesit st Rap"
-  Of61de £k kOzs g po!g£rmestere
-  F61deiki KOzOs Onkorm,¢nyzati Hivatai]egyz6]e
-  FOIde<¢ki KOz6s Onkorm<¢nyzati Hivatat p nzi}gyi csoportja
-  F61de£ki KOz6s ©nkorm nyzati Hivatal igyint6z6je

2.I Napirend
,,A szoci,¢lis ÷llit£si for £k Szab£1yozis£r61" sz616 rendelet m6dosit£sa

Si onn  Sink6 EHRa polg£ ' este : Az ei6z6 rendes, nyiit L}i £sn61 a kSpvisel6-test{}let
elfogadta, 8s megalkotta a szoci£1is ell£t£si form<¢k szab£1yoz£s£r61 sz616 6nkorm<¢nyzati
rendeletet. Az elteit id6szak tapasztalatai, valamint a nyugdijak 8s a jOvedelmek
emelkedSs £nek  iteme  indokoltt<€  teszi  a  nyugdi]as  korOak telep{]l £si  t<Cmogat<¢sa
6sszegSnek emelSs £t. A rendetet 18. § (1) bekezd se szerint 5.000,- Ft!f6 egyosszegO
egyszeri t< mogatasban r £szesilnek a nyugdijas korOak t<¢rgySv december 31. napjaig.
Amennyiben nincs, javasiom, hogy 6.000,- Ft 6sszeget <¢ttapitsunk meg. K6rd £s, eszrevStel
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van-e ezzel kapcsoUatban? Amennyiben nincs, javastom a rendelet m6dosit sgt, 6s aki
egyet@rt, k6zfeJta issal jelezzeo

A R£pviselS-testQlet 3 i9÷ -  = egyhangQ - szavazattal, etlenszavazat @s ta -t6zkod£s
n Ikil az alibbi  eHdeletet ho a:

0f61deik K6zsS9i C)nkorm£nyzat K8pviseli-testiletSnek
1012021 .(Xl. 12.) 6nkormanyzati rendetete

a szo¢i lis ell t si fo m k szabilyozisi 61 sz616
==

812021.(X.29.} Onko minyzati rendelet m6dositisir61

Of Oldeak  KOzs6gi  ©nkorm£nyzat  K6pvisel6-testilete  az AlaptOrv6ny  32.  cikk  (2)
bekezd6s6ben, valamint Magya °orsz£g helyi 6nkorm£nyzatair61 sz616 2011. 6vi CLXXXtX.
t6w6ny 13. § (1) 8. pontj£ban biztositott fetadatk6r(£ben el]9rva, a Szociilis igazgat isr61 6s
szociilis ell£tisokr61 sz616 1993.6vi I!1. tO 6ny 1 .§ (2) bekezd6s6ben, a 2. § -iban, a 26. §
iban, 45.§-£ban, a 92. § (1) bekezd6s b) pontj£ban, 6s (2) bekezd6s6ben, 132. § (4)
bekezd6s d) 6s g) pont]aiban foglatt feihatatmazis alapjin a kOvetkez6ket rendeli el

1.1 A Rendelet 18.§ (!) beRezd6s÷ a RSvetRezi e m6dosul" ,,A nyugdijas korOak   akik
t rgy6v december 31. napj£ig betOltik a 62. 61et6vOket- 6.000.-Ft] f6 egy6sszegO egyszeri
tamogatisban r6szesOlnek a takisfenntaRis kOlts geinek enyhit6s6re. A timogatis
kifizet6se - a n6pess6g-nyilvintaR£s adattaRalmit figyelembe v6ve minden 6v december 1.
napj £t6t december 3!. napjiig tOrt nik."

2.§ E rendelet 2021. november 12. napi£n !Sp hat9tyba.

dogha mo i ¢i6s z£ ad@R

E rendelet a beis6 piaci szolg£ttatisokr61 sz616 2006t123/EK (2006. december 12.) eur6pai
padamenti @s tan£csi ir£nyelvben foglaltaknak val6 megfelet@st szotgitja.

Si oss8 Sisk6  iRa potgi meste : A rendes,  syilt til6si e!6terieszt6seink etfogytak, a
rendkiv/li ilSst bez£rom. KOvetkezik a rendkiv/ti, z£rt/tSs.

i'

Simonn@ sink6 Erika
polg rmester

R£k6¢zi Edit  .....

jegyz6


