
JegyzSk6nyv

6f61degk K6zs6gi Onkorm nyzat K6pviseU6-testOlet6nek 2021. r ovember 25- n megtaRott,
rendes, nylt Q16s r51o

Az QU s hely÷° K6zs6gh&za nagyterem Of 61de&k

Jelen vannak:

Zsark6 J6zsef
MihaiiR Jgnosn 
Papp Endre
Vass J6zsef

aUpoUgarmester
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6

Jelen van tovAbb9°
R8k6czi Edit
Kunos Agn÷s

Jegyz6
P6nzOgyi csop.vezo

Zsark6 J6zsef alpoBgArmester: Tisztelettel k6sz6nt6m a k6pvise164estOtet tagjait, a
)egyz6asszonyt 6s a p6nzOgyi csopoRvezet6 asszonyt. A ]elenl6ti iv alapj&n meg&tlapitom,
hogy az 5 telepOt6si k6pvisei6 k6zQ1 4 tetepOl6si k6pvisel6 van jeteno Simonne Sink6 Erika
polg&rmester betegs g miatt nero tud r6szt venni a mai rendes, nyflt Ol6seno A megjetenesi
argny 75%-os, Ql6sOnk hat rozatk6pes, azt megnyitom. Javas!om, bogy a meghiv6ban
szerepl6 napirendi pontok szerint haladiunko K6rem, aki ezzel egyet6rt, k6zfeltartassa!
SZaVSZZOno

A kCpvise164÷stQlet 4 iger    ÷gyhangQ - szavazattal, ÷lleHszavazat 6s ta£6zkodas
n61kQl az al bbi hat rozatot hozza"

o 8/202 s. (xu.2 5.) Kt. h.
Targy: A k6pvisel6-testOlet 2021. november 25-i rendes, nyflt 81£s£nek napirendje

HATAROZAT

0f61deak K6zs6gi Onkormanyzat k6pviset6-testQbt 2021. november 25-i   rendes   syilt
Ol@s6nek napi endie:

1 ./Polgarmesteri t£j6koztat6 az e16z6 Ol6s 6ta tOR6nt fontosabb esem6nyekr6!,
tirgyal sokr61

E!6ad6: polgarmester
2.t EI6terjesztesek
3./lnterpe!!£ci6k, k6rd6sek
4.1 Egyebek

......  tesek5./Z rt iI si el6terj s'  "

NELLEKLET
A  egh[v6 2./E!SterjesztSsek pontj nak rSszletez#se

1. Helyi ad6 rendelet felOlvizsg&tata

2. K6zm0ve!6desi  ll shety t@ehozb.sa

3. Bels6 ellen6rzes tervezcse 2020.  vi bels6 ellen6rzesi telw--0f61de k K6zs gi
Onkormanyzat

4. 2022.  vi Bels6 Ellen6rzesi Terv etfogadasa- Makoi KistersSg T6bbc#lO Tarsut&sa
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o/Nap[rend
PolgArmester[
t rgyal sokr61

t@6koztat6 ÷18z6 ilSs 6ta t6A6Ht fontosabb ÷sem6nyekr61,

Zsark6 J6zsef allsolg£rmester: Olvast£k az anyagot. K6rd6s, 6szrev6tel van-e a
t&]6koztat6val kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom a polg&rmesteri taj6koztat6
eifogadis£t. Aki ezzel egyet6rt, k6zfeltart&ssal szavazzon. EgyhangO. K6sz6n6m sz6pen.

A k lsviseli-testQlet 4 iQeH--÷gyhangQ - szavazattal, ellenszava t 6s tart6zkod£s
n61kQl az at£bbi hat£rozatot hozza:

071202 .(X .25.)Kt.h.
Polg £rmesteri t ij6koztat6 az e!6z6 iI£s 6ta tOrt£nt fontosabb esem6nyekr61,

t£rgyal£sokr61

H£TAROZ£T

(::)fOlde&k KOzs6gi ©nkormanyzat K £pvisel6-testOlete az et6z6 {}16s 6ta
t6rt6nt fontosabb esem6nyekr61, t&rgyalgsokr61 sz616 9olgArmested
t@i6koztat6t megt rgyaRa, azt tudom su! vesz[o

E ' 6I @Aesit6st Rap:
- OfOlde&k k6zs6g Poig&rmestere
- FOIde k-Of61de k kOzs6gek ]egyz6je

2.1 NalsireHd
ElSterjeszt£s÷R

t. El@erjeszt6s
Helyi ad6 rendelet felQlvizsg£1ata

Zsark6 J6zsef atpolgArmester: Olvast9k az anyagot. Hetyi ad6rendetet felOlvizsg latao A
g6pj irm{iad6 meg illap[t isa (!s beszed se 2021.6vt61 az &llami ad6hat6s g fe!adata. A helyi
iparQz6si ad6 rendetetben valtozgst nem ]avaslok. K6rd6s, 6szrev6te! van-e ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, javasiom, hogy a hat&rozati javaslat szerint a k6pvisel6
testQtet 2022.  vre a helyi iparQz6si ad6 rendebtet v iRozalanul hagyja, valamint Q] ad6nem
bevezet#s6t nero tervezi. Aki egyet6rt, k6zfeltartassal jelezzeo

A k pviseli-testilet 4 ige t   egyhangQ - szavazattal  ellenszavazat 8s ta t6zkodas
n £1kQl az al bbi hat rozatot hozza"

108120 2 I. (X1.2 5.) Kt. h.
T£rgy: Helyi ad6 rendelet felitvizsg£tata

HAT£ ZAT

Of 61deak  K6zs6g  Onkorm inyzatanak  K@pvisel6-test/lete  a  hetyi  ad6rendeletek
felQIvizsg ilatir61 sz616 el6terieszt6st megtirgyalta (!s az alabbi hatirozatot hozza"

A K6pvisel6-testQlet 2022. (£vre a - helyi iparQz £si ad6 rendeletet
v£ltozatlanul hagy]a,

- Oj ad6nem bevezet6s £t nem tervezi.

Err61 8rtesit6st ka£

- Of61de k K6zs6gi Onkorm nyzat Polg rmestere,
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- F61de k-(::)fOlde k k6zs6gek Jegyz6je,
- (::)fOlde ki KOz6s Onkorm&nyzati HivataJ Horvgthn6 Szanai M6nika 8gyint6z6

2, ElSterjeszt6s
K6zmQvelSdSsi &llAshely 18trehozAsa

Zsark6 J6zsef atpotgArmester: Oavastak az anyagot. A muzeaais int6zm6nyekr61, a
nyitvAnos k6nyvt&d eBHAt sr61 6s a k6zm0vel6d6sr6g sz6J6 t6rv6ny, valamint a kapcsol6d6
EMMI rendelet el6irja, hogy minden k6zs@gben legal&bb k6z6ss6gi szinteret kOtelez6
m0k6dtetni, ahol a feladatell&t6 a kOzm0vet6d6si alapszolg9ltat&sok zavartalan biztos[t&sa
6rdek6ben iegai&bb egy, tegal&bb k6z6pfokO k6zm0vel6d6si szakk6pzetts6ggel rendelkez6
szakembert k6teles foglalkoztatnio A telep016si 6nkorm&nyzatoknak 2021. janu&r 1-6t61 kell
megfelelniOk a }ogszab&lyban megfogalmazottaknak, azaz legk6s6bb att61 kezd6d6en kell
gondoskodniuk az el6irt szint0 k6zm0vel6d6si szakk6pzetts6gget rendelkez6 szakember
alkalmaz sar61o K6rd@s, 6szrev6tel van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom
1 f6 hat rozott idej0 teljes munkaid6s k6zalkalmazotti all&shely 16trehozasat 2021 .december
01 - 2022. november 30. napjaig. Az &itAshelyet a k@pz@sben r@szt vett kOzm0vel6d@si
szakember 1. szakk@pesit@st szerzett Elekn@ Koncz Edina Of61deak, B@ke u. 14. sz9m alatti
lakos  tOltse  be.  Aki  egyet( ¢   az  el6terjeszt@sben  szerepl6  hatarozati javaslattal,
k@zfelta 9ssat ]etezzeo

A k pv[seiS-test01et 4 [gen = ÷gyhang  - szavazattal  ÷liens vazat  s ta 6zkodas
n@lkOl az alSbbi hataro tot hoz°

Tirgy: KOzmQvel6d@si ill£shely l@Irehozisa

T£ ZAT

6f61de£k K6zsSgi O kor £ yzat Kepvis÷16-t÷stQlet÷ A  uzealis int zm nyek °51, a
yilv£Hos kisyvt£d ÷ll£t£sr61  s a R6z dveldd s 61 sz616 1997. 8vi OXL. t6 v ny,

valamint a kapcsol6d6 2012018.(V11.9.} EIIl rendeletben ÷I5iA R6te!ezetts g neh°
valamint  a  Iemzeti   Ovel6d si  Int zet  Nonprofit  KizhasznQ  Kf -vel  k6t6tt
÷gy0tt Qkid@si  megallapodasbar          villal£sok  figyele b÷  v6tel6v÷l  az
÷16ter]eszt@st  ÷gtArgyatta  s az al£bbi hat£rozatot ho a"

6f6tde k  K6zs6gi  Onkorm8nyzat  K pvisel6-test01ete  hat 'ozott idS e  - 2021o
december 01. napjat61 2022. r ove ber 30 nap]9ig - a Ne zeti  0velSd si l t zet 8ltal
foglalkoztatott I f6 tovabb foglalkoztatasahoz relies muhkaid6s 8 6r£s k6zalkalmazotti
£il£shelyet hoz 18tre.

A  kSpvisel6-test01et felhatalmazza
intSzkedSsek megtetei6re.

a  polg£rmestert  a  foglalkoztat£shoz  szOks ges

Err6l  rtesit¢st kay:
-  OfOlde&k kOzsSg PoJg&rmestere
-  F61de£k-OfOide&k k6zsSgek Jegyz6je

3. EISterjeszt@s
Bels6 ellenirz@s te ez@se 2020. @vi bels5 ÷lleraSrz@si te    6filde R Kizs@gi
Onkorrn nyzat

Zsark6  J6zsef  alpolg&r ester:  Olvast&k  az  anyagoto  A  bels6  kontrollrendszer
i trehoz&s& rt, m0k6dtet s 6rt, 6s fejleszt s66rt a k61ts6gvet6si szerv vezet6je, azaz a
]egyz6 a felel6s,  s egyben k6tetes olyan szab iyzatokat kiadni, folyamatokat kialak[tani 6s
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mQk6dtetni, amelyek biztositj k a rendelkez6sre &li6 forr&sok szab&lyszerQ, szab&Uyozott,
gazdas igos, hat6kony 6s eredm6nyes feJhaszn £UAsat. A heByi 6nkorm&nyzat k £pvisel6
testQBete meg&llapodott abban, hogy a bels6 eilen6rz si feladatot kOts6s szem61JyeK U&ttatja
el, aki rendeJkezik a szQks6ges k6pesit6sseB a feJadat elJ9tas hozo K6rd6s, 6szrev(£tel van-e
ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom a k6pvise164estObt fel £ a bets6 ellen6rz6s
&ltal 6sszeallitott 2022.  £vi bets6 etlen6rz6si terwe vonatkoz6 hat&rozati javaslatot a
mell £kleteivei egyQtt elfogad&srao Aki egyet6R, k6zfeltaR&ssai jelezze.

A k6pvisel6-testQlet 4 igen = ÷gyhangQ - szavazattal  ÷lienszavazat @s ta£6zkodSs
n £1RQI az al bbi rendeletet ho a:

s 0t2o2  .(xu.as.)Kt. h.
Wargy: 6fOide£k KOzs6gi Onkorm£nyzat Bels6 Ellen6rz6si Rendszer Strat£giai Eilen6rz6si
Terve 2022-2025.6v

HAT£ Z£T

Az 0fOlde&k KOzs6gi ©nkorm£nyzat K6pvisel6-testQtete a bels6 ellen6rzes, ter,/ezesi
tev6kenys6g@'51 sz616 el6te jeszt6st megvitatta.

Az OfOldeik KOzs6gi Onkormanyzat Kepvisel6-testOtete az etlen6rzes6 e 6sszeallitott 2022.
6vi ellen6rz6si tervet az 1-5. sz. melt6kletben foglaltak szednt elfogad]a.

FelelSs"
Hat£rid6:

A hivatal vezet6ie
Ellen6rz6si tervben foglaltak szennt

EFt61 £rtesit£st ka 
- Az 0f61de ik K6zs@gi ©nkorm£nyzat vezet6je
- A F61de iki K6z6s Onkorminyzati Hivatal Jegyz6]e
-lratt ir
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4. Eliter eszt@s
2022.6vi Be[s5 Bllenirz@si Te  elfogad sa = Mak6i Kist@rs g Tibbc@IQ T rsulAsa

Zsark6 J6zsef alpolg rmester° OUvast&k az anyagot. Az eBlen6rz6si tervjavaslat a 2022.6vi
t6nyleges eaaen6ri a6tsz m es a szakmai gyakorlat figyelembev6teg6vel k6szilt el. K6rd6s,

szrev6ten van-e ezzel kapcsoUatban? Amennyiben nincs, javaslom a Mak6i Kist6rs6g
T6bbc £1Q T £rsui&s bels6 ellen6rz £s6re 6sszegllitott 2022.6vi ellen6rz6si tervet j6v&hagyni a
mel!6kletekkel egyi}tt. Aki egyet6rt, k(!zfeltart&ssat ]etezze.

A k6pviseli=testQlet 4 igeH = ÷gyhang{a - szavazattal  ÷lleHszavazat 6s tar 6zkodAs
n lkQl az al bbi hat rozatot ho a"

11112021 .(Xl.IS.)Kt.ho
Wi 'gy" 2022.  £vi Bels6 Ellen6rz6si Terv elfogad£sa - Mak6i Kist£rs£g TObbc61L] Tarsul is

N£T6, ZAT

Of61de&k KOzsegi Onkorm9nyzat K6pvisel6-test01ete Magyarorsz&g heiyi 6nkorm nyzatair61
sz616 201 1. evi CLXXXIXo tOrveny 1 t9. § (5} bekezd6se alap]an biztosi'tott jogkOr6ben eljarva
a Mak6i Kist6rs6g T6bbc(£1O T rsul&s beis6 ellen6rz6s6re 6ssze llitott 2022° 6vi e!len6rzesi
teHet az 1-7. szo melt6kietben foglaltak szennt j6v&hagyia.

Felei6s:
Hat irid6:

Jegyz6
az e!len6rz@si te vben foglaltak szednt, a k@pvisel6-test{_]let a hatarozat
v@greha]t is r61 @¢{esit@st hem k@r.

E ' 51 £r esit st Rap:
- 0f61degk k6zseg polgarmestere
- F61de k-©f6tde k k6zs gek jegyz6]e
- Mak6i Polg irmesteH Hivatal- Bels6 e!len6rz6s
-iratt£r
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5. El6teriesztSs
A DAREH 0nkorm£nyzati T£rsul£sba k pvis#16 r egv£1aszt£sa

Zsark6  J6zsef  alpolg rmester°  A  DAREH  Onkorm&nyzati  T&rsuJ sba  k6pvisel6
megv iasztasa a kOvetkez6 eJ6tedeszt6sQnk. 0fOlde.£k KOzsegi ©nkormanyzat K6pviseB6
testQlete 128/2019.(X.28.) sz&mO hat&rozat&val m&r Simonn6 Sink6 Edka poUgarmesteA
deUeg&ita a Taggy0B6sbe, helyettesit6s6re az alpolg&rmester van kijei6tve. A g6rdOlekeny
m0k6d6shez a tag6nkorm&nyzatok r6sz6r61 sz0ks6ges t6bb szem61y deleg&l&sa, hogy
akad&lyoztata's eset6n tegyen olyan szem61y, aki a tag6nkorm&nyzatot k6pviselni tudja,
hozz9j<¢rulva a TaggyQ!6s hat<¢rozatkepess6g6hez. Kerd6s, 6szrev6tel ezzel kapcsolatban
van-e? Amennyiben nincs, javaslom, hogy Papp Endre urat deleg iljuk a TaggyQi6sbeo Papp
Endre k6pvisel6 Qr elfogadia a DAREH Onkorm&nyzati Td rsul&sba val6 delegglgs&t?

Pails Entire k@pvise16" lgeno

Zsark6 J6zsef alpolg9rraester:
k6zfettaA&ssal ]elezzeo

Aki egyet6 t Papp Endre k6pvisel6 Or deleg l s r61,

A k6pvisel6-testOlet 4 igeH--egyhang{ 
n6[kQt az alAbbi hatArozatot hozza°

= szavazatta! elle#szavazat @s taA6zkod s

1 "12/2021 ,(Xt.25o)Kt. h.
TArgy" A DAREH Onkorm&nyzati T&rsulasba k6pvisel6 megv&laszt&sa

HAT£ ZAT

0fOlde ik K6zs6gi ©nkormgnyzat K6pvisel6-testOlete d6nt arr6t, bogy a D61ketet-Alf61d
Region&lis Hultad6kgazd&lkod&si Rendszer Letrehoz&s&t C61z6 ©nkormanyzati T&rsulas
TaggyLil6s6be  ©fOlde&k  K6zs6gi  ©nkorm inyzat k6pvisel6jek6nt  Papp  Endre  (n6v)
6nkorm&nyzati k6pvisel6 urat (tiszts6g)is deleg9l]ao

V greha,it sSA felelis°
Hat, rid6:

o.R. .k..Qc.,z.i..E..d.oi,t. }egyz6 a hatarozat k6z16s66rt
azonnal

6o El6terjeszt s
I/V Z °to tij6koztatisa

(vizmQ)
a 158./2 hrSZo alatti ingatlan haszHosit£s£nak Qgy6ben

Zsark6 J6zsef alpolg8rmester: Oivast&k az anyagoto A K6pvisel6-testOlet a 158/2 hrsz
sz&mon felvett, kivett vizmQ megnevezSs5 ingatlant eg6szs6ges iv6viz ell it is c61j&b6! az
&llamt6t 2011. szeptember h6napban  itvette. Az ingatlan tehermentes, jelenleg is 0f61de&k
KOzsegi Onkorm inyzat tuiajdona es tovabbra is a Mak6 es T rsege lv6vizmin6s69-javit6
Onkorm&nyzati T< rsul&ssal egyOttmQkOd6sben v6grehajtand6 iv6vizmin6s6g-]avit6 Program
r6sz6t k6pezi. K6rd6s, 6szrev6tel ezzet kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, akkor
javaslom elfogad&sra. Aki ezze! egyet6 t, k6zfeltart issal szavazzono EgyhangQ. KOsz6n6m
sz6pen.

A k pvise164estQlet 4 igen -egyha gQ
n61kil az al bbi hat8rozatot hozza"

- szavazattal, ellenszava t 6s ta 6zkod£s

Tirgy: Az MNV Zrl. tij6koztatisa
(vizmO)

a 158/2 hrsz. alatti ingatlan hasznositasanak Ogy6ben

HATAROZAT

6f61de£k kizs6g Onkor £nyzat£naR K6pviseli-testilete az 0fOldeik 158/2 hrsz. alatti
<¢ilami vagyonba tartoz6 ingatlan ingyenes 6nkorm£nyzati tulajdonba add sir6! sz616
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meg&81apod s V.4.
hat&rozatot hozza:

pontj iban foglaBtakra figyelemmeU 2021o 6vre vonatkoz6an az aU9bbi

A K pvisetS-t÷stiU÷t az t£j koztatja a  agya  Nemzeti Vagyonkezel6 Z¢ .-t a F6R,
hogy a 158/2 h sz. alatti ingalan tehermentes÷ , jelenle9 is Of61de k k6zs69
C)nkorm nyzat tula donSt k pezi. Tov bbra is r6sz t k6pezi a Mak6  s T6rs 9÷
lv6vizminSsig-]avit6    Onkorminyzati    W£rsul£ssal    egyittmdk6disben
v6grehajtand6  lv6vizmin6s g-javit6  Programnako  A  program  lezirisa
folyamatban vaR,

Err61 6rtesit st kap:
-   Of61de&k k6zs6g polg&rmestere
-   F61de<¢k-Of6tde&k k6zs6gek Jegyz6ie
-   F61dea'ki K6z6s Onkorm nyzati Hivatat Ogyint6z6je
-   Magyar Nemzeti Vagyonkezet6 Zrt.

(1 133 Budapest Pozsonyi Ot 56.)

7. El6terjesztes
MNV ZA. ti koztatisa a 020316 hrsz= alatti ingatlan hasznositisinak Qgy6ben

(h _ llad klerak6 telep)

Zsark6 J6zsef alpolg&rmeste °° Olvastik az anyagoto A K6pvise164estOlet a 0203/6 hrsz
sz<¢mon   felvett,   huilad klerak6   tetepmegnevez sQ   ingatlant   a   huttad klerak6
rekuttiv ci6i<¢nak elv gz se  rdek ben 2012. m< jus h6napban az &llamt61 Atvette. Az
ingalan szintSn tehermentes, jelenleg is az Onkorm&nyzat tulajdona  s tov&bbra is a
DAREH  Onkorm&nyzati  T&rsulSssal  egyOttmOk6d sben  v grehaitand6  Region lis
Hulladekkezel6 Program r6sz6t k6peZio K rd s,  szrev tel ezzet kapcsotatban van-e?
Amennyiben nincs, javaslom elfogad< srao Aki ezzel egyet6A, kS eltart ssal jelezze.

A k6pvisel6-testQlet 4 iger  = egyhangQ - szavazattal, elSe sszavazat 6s tart6zkodAs
nSlkQl az alAbbi hatArozatot ho a"

i i 4/2021
Wirgy: Az MNV Zrt. tijikoztatisa a 020316 hrsz. alatti ingatlan hasznositas£nak igyiben
(hulladSklerak6 telep)

6f61de£k k6zs g O korm£nyzati ak K pviseli-t÷stQlete az ©fOlde&k 0203/6 hrsz. atatti
£llami vagyonba tartoz6 ingatlan ingyenes 6nkorm£nyzati tulajdonba ad£s£r6t sz6!6
meg&llapod£s V.4. pontj£ban foglaltakra figyelemmei 202t. 8vr÷ vonatkoz6an az at£bbi
hat&rozatot hozza

A K6pvisel6-testQlet az t<¢jSkoztat]a a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt.-t art61, hogy
a 0203/  hrsz. alatti ingatlan az Onkorm<¢nyzat tulajdon<¢t kSpezi, mely a felhagyott
huilad klerak6 telep rekultiv&ci6j&nak elw£gz s £t szolg<¢lja 8s tov&bbra is rSsz t kepezi
a DAREH Onkormanyzati T£rsul< ssal egyOttmQk6dSsben vegrehajtand6 Region ilis
Hullad kkezel6 Programnak.
A ,,D61kelet-Aif61d Regionalis HuiladSkgazd&lkodasi Rendszer L6trehozas&t C £tz6
Onkorm&nyzati T rsul s terilet n l v5 felhagyott telepQl si szil rdhullad k terak6
(11.) Qtem - szikkaszt6 6v£rok rendszer 8s 3 db monitoring kQt = megval6sult. Az
I17888 vizik6nyv sz m6 viz o9i izemeltet6si enged ly el6irasainak megfelelien
Of61de£k K6zs6g Onkorm£nyzata a vizi 16tesitm6nyeket fenntartia, emelteti.

ErrS!  rtesit st kap:
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(}f6Ude&k k6zs6g polg&rmestere
FOgde ik-Of6Jde&k k6zs6gek Jegyz6je
F61de&ki K6z6s Onkorm&nyzaf Hivata! Ogyint6z6je
Magyar Nemzet VagyonkezeJ6 Zero
(1 !33 Budapest Pozsonyi Ot 56.)

8. El6ter]eszt6s
,,TeUep0t s[ h6myezetv6delmi [nfrast °uktQra =fe]leszt6sek'  k6dsz ma: TOP-2oIoS-16
CSI-2021-Q0025 pAlyAzat keret6ben ,Csapad kviz eHvezetSs 6f61deAkon" K6telez6en
÷I6iA nyitv£noss£g biztositAsa, Aj£nlattev6 kivilasztAsa

Zsark6 J6zsef alpolg&rmester: Olvast&k az anyagoto A p&ty&zat szakmai tev6kenys6g6hez
kapcsot6d6an k6telez6en ei6irt nyilv&noss&g biztosit&s&ra aj&nlatt6teti felhiv&st kOidtek kio
Harom darab &raj&nlat 6rkezett be hat dd6beo   ajanlatok bir ilati szempontja a
iegalacsonyabb aj&nlati &r, melyet a Csan9d M6dia Kft. adta brutt6 118 400,° Ft 6sszeg6rto
K6rd6s, 6szrev6tel ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, iavastom a Csan&d M6dia
Kft. ajanlatat elfogad sra. Aki ezzel egyet6rt, k6zfelta4 ssal jelezze.

A k@pvisel6-test@!et 4 iger    ÷gyhang@ - szavazattal  ÷llenszavazat @s tart6zkodas
n61kil az alAbbi hatArozatot hozza:

i i 5/2o21 .(XH.ZS.)Kt. h.
Targy: ,,TelepOt6si k6rnyezetv6delmi infrastruktOra  fejleszt6sek" k6dszima TOP-2.1.3-16
CSI-2021-00025 p9iy izat keret6ben ,,Csapad6kviz elvezet6s OfOlde&kon" K6telez6en el6[rt
nyilvanossgg biztosit&sa, Aj&nlattev6 kivglaszt&sa

HATAROZAT

Of61deAk KOzs6gi Onkorm inyzat K6pvisel6-test01ete- figyelemmel = Magyarorsz g
Korm&nya &ital a ,,-t-elepOl6si k6rnyezetv6delmi infrastruktL]ra -fe]leszt6sek" k6dsz&ma: TOP
2.1.3-16-CS1-2021-00025  ,,Csapad6kviz  elvezet6s  Of 6tde&kon"  p9ty&zat  keret6ben
k6telez6en  ei6irt  nyilvgnossAg  biztosit sa  tev6kenys6g  beszerz6shez  ajAnlattev6
kiv&laszt&s&r61 sz6t6 el6te0eszt6st megt&rgyalta 6s az ai9bbi hat9rozatot hozza:

A K6pvisel6-testQtet @agyarorszAg Korm8Hya Altal a ,,TelepOl6si kOmyezetv6detmi
infrastruktOra  -fe]teszt6sek"  k6dsz ima  TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00025  ,,Csapadekviz
elvezet6s  Of 61de&kon"  ©fOldeak  K6zs6gi  Onkorm&nyzat  r6sz6re  a  p&tygzathoz
kapcsoi6d6an k6telez6 nyilvanoss9g biztosit&sa tev6kenys6gre a Csanad  6dia K .-t
(6800 H6dmez6v&s £rhely, I!iszak utca 20.) bizza meg a bir lati szempont alap]AH neff6
93 228.-Ft + 27% AFA, azaz brutt6 118 400- Ft, - sztizenr yolcer- 6gy forir t
6sszeg6rt.

A K6pvisei6-testQtet felhatalmazza a poigarmestert a megbiz&si szerz6desek megkOt6s6re,
al£ir£s£ra, a szOks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6: polg&rmester
Hat&rid6: azonnat

Er '61 6rtesitSst Rap:

-  Of61deik k6zs6g poig£rmestere
-  F61deaki K6z6s Onkorm&nyzati Hivataljegyz6je
-  FOIde iki KOzOs Onkorminyzati Hivatal p6nz{]gyi csoportja
-  F61de&ki K6z6s Onkorm&nyzati Hivatal Qgyint6z6je
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9. ElSter eszt s
Csongr d Megyei
t&mogat&sa

Sziv£ ] ny Otthon 6f61deAki         Aranka ldisek Otthona

Zsark6 J6zsef atpolg&rmester: Minden 6vben d6ntOnk err6!o Az ld6sek Otthona aak6inak
tamogatasao K6rd6s, 6szrev6tei ezzei kapcsotatban van-e? Van-e esetleg )avastat?
Amennyiben nincs, javasUom a Csongrgd Megyei Szivarv&ny Otthon Of61degki N vay Aranka
Id6sek Otthona r6sz6re 80.000,- Ft 6sszegO tgmogatast biztositson az ©nkorm&nyzato Aki
ezze0 egyet6rt, k6zfeBtart&ssal jelezze.

A k6pviselS-testQlet 4 igen = ÷gyhangQ -szavazattal  ÷llenszavazat 8s taA6zkodgs
n £1kQl az al bbi hat rozatot ho a:

s ¢/202s h.
Tirgy" Csongrid Megyei Szivirviny Otthon Of61deiki Nivay Aranka Id6sek Otthona
t mogat&sa

NAT£ Z£T

©f61de&k k6zs®g Onkormanyzatanak K@pvise!6-testOtete a Marosmenti Szooi&tis tnt6zm6ny
Ngvay Aranka fd6sek Otthona t mogat&s&r61 sz6t6 javaslatot megt&rgyalta 6s az atgbbi
hat&rozatot hozza°

A K@pvisel6-testQlet t9mogat]a a Csongr9d Megyei Sziva °v& y Otthon ©f61deAki Navay
Aranka   ld6sek   Otthon t   80°000°°          a   kar'Acsorayi   szeretetcsomag
megvAs rl s ba o

A K pvisel6-testOtet a t&mogat£st az ©nkorm&nyzat 2021. 6vi kOlts gvet se = tetepOl si
tamogatis   terh re biztosit)a.

A KSpvisel6-test/let megbizza a polg£rmeste¢{ a szOksSges intSzkedSs megt6te!6re.

Err61 t£j koztat£st kap"
- 0f61deik kOzs6g potg£rmestere
- FOideiki KOzOs Onkormanyzati Hivatal jegyz6je
- Csongr£d Megyei Sziv£rv&ny Otthon ©f61de£ki N&vay Aranka Id6sek Otthona = Of Oideak
- FOlde ki KOH 0fOlde ki Kirendelts6ge   p6nzOgyi el6ad6

3.I Napire d
l terpell£ci6k, k rdSsek

Zsark6  J6zsef  alpolgArmester:
interpeli ci6ja, k rd se? Nincs.

Az  el6terieszt £seink  elfogytak.  Van-e  valakinek

4./Napirend
Egyebek

Zsark6 J6zsef alpolg rmester:   egyebekbe van-e valakinek k6rd6se,  szrev tele?
Nincs.
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5.I Napirend
Za 't Ol6si elSte 'jeszt@sek

Zsark6 J6zsef alpolg9r ester: Miut in a kepviset6-testOlet megt irgyaita
napirendet, megk6sz6n6m a jelenR@v6k r@szv6tei6t, aktivitgs t 6s a rendes,
bezgrom. KOvetkezik a z9¢  Ol6s.

a kiadott
nyiJt Ol@st

Kmf.

Simonn@ Sink6 E ika polg£ 'meste " tivoll6t6ben"

Zsa k6 d6zsef
aipolg irmester jegyz5


