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FELDEBRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020.június 29. napján tartott testületi üléséről
Határozatok:
1 7/2020.(VI.29) határozat
I 8/2020.(VI.29.) határozat
I 9/2020.(VI.29.) határozat
20/2020. (VI.29.) határozat

Rendeletek:
8/2020.(VI.30.) rendelet
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Feldel,rő Községi Önkormányzat
3352 Feldebrő, Kossuth u. 31. Tel.: 36-36 580-012;

Készült: Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020. június 29-én 17.00 órakor
tartott testületi ülésén
Ülés helye: Feldebrő Községi Önkormányzat hivatali helységében, 3352 Feldebrő, Kossuth
Lajos u. 31
Jelen vannak:
1.

Jakab Ernő polgármester

2.

Lénárt Gabriella alpolgármester

3.

Laczikó Csaba képviselő

4.

Szabó Zsolt képviselő

5.

Szűcs Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Kiszály Mária jegyző
Kozma-Kékesi Gitta aljegyző

Távolniaradását jelezte:
Jakab Ernő polgánnester: Köszöntök minden képviselő-testületi tagokat és a testületi
ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ezennel az ülést
megnyitom.
A naphencli pontok a következőek:
NAPIREND:
1. Javaslat jegyzői beszámoló elfogadására
Előadó: Jakab Ernő polgármester
2. Javaslat Verpeléti Gyöngyszem Óvoda vezetői kinevezésére tett javaslat megtárgyalása
Előadó: Jakab Ernő polgármester

3.

Egyéb ügyek, indítványok.
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Jakab Ernő polgármester: Javaslom a naprendi pontok módosítását a következők szerint:
NAPIREND:
1. Javaslat jegyzői beszámoló elfogadására
Előadó; Jakab Ernő polgármester
2. Javaslat Verpeléd Gyöngyszem Óvoda vezetői kinevezésére tett javaslat megtárgyalása
Előadó; Jakab Ernő polgármester
3. Javaslat az utólagos víziközmű csatlakozás rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról
szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Jakab Ernő polgármester
4. Egyéb ügyek, indítványok.

Szavazatta teszem, aki egyetért a napirendi pontok módosításával, kérem kézfeltartással jelezze.
MegáHapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangólag egyetért a napirendi pontok módosítására tett javaslattal és az alábbi határozatot
hozta

17/2020.(VL2Q.) hat á to z at
Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak
szerint;

NAPIREND:
1. Javaslat jegyzői beszámoló elfogadására
Előadó; Jakab Ernő polgármester
2. Javaslat Verpeléd Gyöngyszem Óvoda vezetői kinevezésére tett javaslat megtárgyalása

Előadó; Jakab Ernő polgármester
3. Javaslat az utólagos víziközniű csatlakozás rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról
szóló rendelet megtárgyalására
Előadó; Jakab Ernő polgármester
4.

Egyéb ügyek, indítványok.
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I.

Napirendi pont: Javaslat jegyzői beszámoló elfogadására

Jakab Ernő polgármester: Megkérem Kiszály Mária jegyző asszonyt, hogy tájékoztasson
napirendi ponttal kapcsolatban.
Kiszáiv Mária jegyző: Köszöntöm a tisztek Képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket. A
beszámoló nagy része statisztikai adatokon alapul. A Közös bivatalunk működését normatíva
fmanszírozásával tudjuk biztosítani. A hivatalunkon két osztály működik a hatósági és a pénzügyi
osztály. A 2019. évben Hivatalunk 15 fővel működött, ebből 2 fő a Feldebrői kirendeltségen látja
el feladatit. Két szervvel állunk közvetlen kapcsolatban az egyik a Magyar Allamkincstár és a
Törvényességi Felügyelet. A kollégák nem csupán a feladatukat látják el, hanem szívvel lélekkel
végzik munkájukat.
A Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal Verpelét, Feldebrő, Tamaszentmátia települések
Önkormányzatainak Képviselő-testületeinek szerveként sokrétű feladatai mellett elsősorban
ellátják a testületi szervekhez tartozó adminisztrációs feladatokat, belső munkaszervezési
igazgatási teendőket és a vezetést segítő funkciókat. Ezen felül előkészíti és végrehajtja a testületi
szervek önkormányzati döntései, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett
ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító
jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat.
Jakab Ernő János polgármester: \Tan kérdés a napirendi pontunkkal kapcsolatban, amennyiben
nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi határozatot hozta

18/2020.(VI.29.) hat á to z at
Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontot az alábbiak
szerint:
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

II.

Kiszály Mária jegyző
értelem szerint

Napirendi pont: Verpeléti Gyöngyszem Óvoda vezetői kinevezésre tett javaslat
megtárgyalása

Jakab Ernő János polgármester: Következő napirendi pontunk a Verpeléti Gyöngyszem
Ovoda vezetői kinevez~sével kapcsolatos, melyre megkaptuk a pályázati anyagot és az erre a
feladatra létrehozott Szakértői Bizottság javaslatát.
Van kérdés a napirendi pontunkkal kapcsolatban?
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Kiszálv Mária jegyző: A Verpeléti Gyöngyszem Óvoda vezetőjének vezetői megbízása 2020.
július 31. napján lejár, mivel tagjai vagyunk a Verpelét-Feldebrő, Tarnaszentmária
Ovodafenntartó Társulásnak ennek tekintetében a társult tagok képviselő-testületének is
szükséges véleménye, továbbiakban jóváhagyó támogatása a nevezett vezetői megbízatást ellátó
intézményvezető tekintetében, ami jelen esetben Molnárné Nagy Mária.
Lénárt GabrieHa alpolgármester: Nagyon meglepődtem, mikor megkaptam a testületi anyagot
és a benne napirendi pontként feltüntette mellékletek között olvastam, hogy egyetlen pályázó
nyújtott be dokumentumot. En azt hittem, hogy Mohiárné Nagy Mária Csupán csak egy évig fogja
még az óvoda vezetői pozícióját betölteni, mert nyugdíjba vonul.
Kiszály Mária jegyző: Valószínű, hogy nem fog a megbízatás végéig dolgozni, mert ha még
megmarad a nők kedvezményes nyugdíj lehetősége, akkor az említett pályázó estében még ez
három év.
Lénárt Gabriella alpolgármester: A jövőre való tekintettel, ha bekövetkezik ez a várt esemény
ismét kiírásra kerül ez a munkakör?
Kiszály Mária jegyző: Pontosan, ugyan ezt az eljárást kell lefolytatni, amennyiben ez
megtörténne.
Jakab Ernő János polgármester: \Tan kérdés észrevétel a napirendi pontunkkal kapcsolatban,
amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi határozatot hozta

19/2020.(VI.29.) határozat
Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontot az alábbiak
szerint:

Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Verpelét-Feldebrő
Tarnaszentmária Ovodafenntartó Társulás fenntartásában működő 3351 Verpelét, Petőfi S. u. 17.
szám alatti Gyöngyszem óvoda óvodavezetői pályázatára benyújtott dokumentumokat, valamint a
Szakértői Bizottság által megküldött véleményezési javaslatot a és az alábbi határozatot hozta:
1.

Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnárné Nagy Mária 3351
Verpelét, Béke út 1. szám alatti lakos óvodavezetői pályázatát jóváhagyta.

2.

Továbbá felkéri a jegyzőt a további intézkedés megtételére.

Felelős:

Jakab Ernő János polgánriester

Határidő:

értelem szerint
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III.

Napirendi pont: Javaslat az utólagos víziközmű csatlakozás rendjéről és a
fizetendő hozzájárulásról szóló rendelet megtárgyalására

Jakab Ernő János polgármester: A napirendi pontunkkal kapcsolatban megkérem Kozma
Kékesi Gitta aljegyző asszonyt tájékoztassa a testületet a rendelet fontosságával kapcsolatban.

Kozma-Kékes Gina aljegvző: Köszöntöm a tisztelt képviselő-testületi tagokat. A
Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. ~ (I) bekezdés 21. pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladat a víziközmű-szolgáltatás.

•

A víziközmű-szolgáltatásról való gondoskodás szabályait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.), a víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 L évi CCIX.
törvény (a továbbiakban: Vkszt.), valamint a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vkszt. vbr.) tartalmazza.
A Vgt. 45. ~ (12) bekezdése alapján idézem:
„Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy amennyiben a beruházás műszaki
átadása már megtörtént
a víziközmű beruházással érintett területre kiterjedő hatállyal
önkormányzati rendeletben állapítsa meg az utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi
feltételeit, valamint az utólagos esatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékét.»
-

-

Ezen feladat ellátására kerül megalkotásra ezen rendelet, melynek tervezetét minden testületi
tag megkapta.

Jakab Ernő János po1~ármester: Van kérdés észrevétel a napirendi pontunkkal
kapcsolatban, amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi rendeletet alkotta:

6

Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(VI.30.) önkormányzati
rendelete az utólagos víziközmű csatlakozás rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról

Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. ~ (12) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.~ (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.~
A rendelet hatálya
(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a helyi építési szabályzat és szabályozási terv szerinti
beépítésre szánt területen kialakításra kerülő, illetve a beépített területen kialakult ingatlanok
közniűves szemiyvízelvezető hálózatra történő utólagos közműcsatlakozására.
(2) Nem terjed lő a rendelet hatálya azon nem lakossági felhasználókra, akik a víziközmű
szolgáltatásról szóló törvény alapján víziköz’mű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelesek.
2. ~
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
(1) szennyvízelvezetési hely: a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti
szemiyvízelvezetési hely,
(2) lakossági felhasználó: a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti lakossági
felhasználó.
3.~
Az utólagos közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetésének szabályai
(1) A közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozásért a tulajdonos
szemwvízelvezetési helyenként hozzájárulást köteles fizetni.
(2) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól mentes:
a) aki korábban még nem kötött rá a közműves szennyvízelvezető-hálózatra, de az adott
szennyvízelvezetési hely vonatkozásában a hozzájárulás megfizetését igazolni tudja,
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b) akinek részére korábban társulati tagként érdekeltségi hozzájárulás került megállapításra,
vagy
c) aki a jelen rendelet előírásai alapján az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól
mentesítésre kerül.
(3) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás összege szennyvízelvezetési helyenként 250.000 Ft,
amelyet egy összegben kell megfizetni.
(4) A bekötés kezdeményezésével egyidejűleg tett, indoklással ellátott írásbeli kérelem
alapján a polgármester engedélyezheti az utólagos csatlakozási hozzájárulás összegének
legkésőbb S hónap alatt, havonta egyenlő részletekben történő megfizetését ‚ ha
a) családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjővedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, vagy
b) az utólagos közmű csatlakozási hozzájárulás egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi,
vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent’
(5) A hozzájárulás nem osztható meg, legalább egy szemiyvízelvezetési hely számolandó.
(6) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás összegét legkésőbb a rácsatlakozásig, hatósági
határozatban kell megállapítani. A rácsatlakozást részletfizetés esetén is, csak a teljes
hozzájárulás megfizetése után lehet engedélyezni.
(7) Jelen rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8) A közműves szemiyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozásért fizetendő
hozzájárulással kapcsolatos önkormányzati hatósági hatáskörének gyakorlását a (4) és a (9)
bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület ajegyzőre ruházza át.
—

-

(9) A bekötés kezdeményezésével egyidejűleg tett, indoklással ellátott írásbeli kérelem
alapján a képviselő-testület csökkentheti az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás
mértékét’
4. ~
Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatál~ ~

Jakab Ernő János s.k.

Kiszály Mária s.k.

~

polgármester

jegyző
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IV.

Napirendi pont; Egyéb ügyek, indítványok.

Jakab Ernő János polgármester: Egyéb ügyekben, szükséges egy támogatásról döntenünk, ami
a Kápolna Községért Közalapítvány megkereséssel fordult Onkormányzatunkhoz, melyben
kérték támogatásunkat.
A támogatást 2020.07.13-17. napon megrendezésre kerülő XIX. Kézműves Tábor támogatására
kértek anyagi támogatást.
Javaslom támogatni ezen programot, amit az Önkormányzatunk évek óta támogat. Az Összeg
amire gondoltam 25.000 Ft-ot.
Van kérdés javaslat a támogatást metően?
Lénárt Gabriella alpolgármester; Részemről támogatom a javaslatot.
Szűcs Zoltán képviselő; Egyetértek az előttem szólóval.

Jakab Ernő János polgármester: Van kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban,
amennyiben iikcs kérem kézfeltartással szavazzanak!
Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi határozatot hozta

20/2020.(VL293 határozat
Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontot az alábbiak
szerint;

Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a javaslatot a Kápolna Községért
Közalapítványt 25.000 Ft támogatási összegben részesíd, melyet az alábbi célra használhat Fel;
.

Rendezvény szervezése (XIX. Kézműves Tábor)

Felelős; Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint

Jakab Ernő János polgármester: Az egyebek napirendi pontunk keretében beszámolnék az
elmúlt hónapok eseményeiről.
Utolsó ülésünk 2020.02.11. napon került megtartásra, a COVIDI9 megjelenését követően
2020.03.16. napjától kezdődően Önkormányzatunk a vészhelyzed védekezésnek megfelelően az
alkalmazottak HOME OFFICE munkavégzés keretében látták cl hivatali teendőjüket, bed egy
alkalommal azon feladatokat, melyeket otthonról nem tudtak elvégezni a megszokott módon
Hivatalunkban látták cl. Személyes ügyfélfogadás szünetelt, a települési támogatásokhoz
kapcsolódó kérelmeket és a Járási ügyek intézéséhez szükséges dokumentumokat a Hivatal
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előterében kihelyezett „Kérelmek” felirattal ellátott dobozba tudták a rászorulók elhelyezni. A
kérelmek 3 napig az urnában maradtak, majd ezt követően kerültek bontásra és iktatásra. A
vészhelyzetben a Polgármesterek egy felhatalmazást kaptak, melyben a testületi hatáskörök
átruházásra kerültek a vészhelyzet idejére. Hétvégi rendelkezéseket hoztam a település lakosainak
védelme tekintetében, melyek csak egy bizonyos időszakra szóltak, ezen rendelkezések, ahogy azt
Ti is láthatjátok az „Njt” rendszerében rögzítésre kerültek és mára már hatályát is vesztették. A
zárszámadás és a költségvetés módosítás azonban elfogadásra került, de ezen rendeletek tartahni
elemeiről elektronikusan tájékoztattalak benneteket.
Továbbiakban az intézmények sem működtek, értem ez alatt az iskolát, óvodát és a könyvtárat.
Ügyeletet lehetett kérni azon iskolás és óvodáskorú gyermekek részére, akik szülei ezen időszak
alatt nem tudták biztosítani a felügyeletet. Szigorú szabályok betartása és folyamatos jelentés
megtétele mellett biztosítottuk az ezen feladatot.
Önkormányzatunk az intézmények (iskola, óvoda, melegítő konyha) és a dolgozók részére
biztosított fertőtlenítő eszközöket, valamint egy összefogás keretében maszkok varrása és
szétosztása is megtörtént a lakosság részére.
Ezen túlmenően a veszélyhelyzet beálltával felkerestük az aljegyző asszonnyal a településen élő
idősebb korosztályt, szükségük van e a mindennapi bevásárlásra és a gyógyszerek elhozatalára,
receptek megíratására. Egy páran igényelték ezt a segítséget, amit biztosítottam az itt élőknek.
A település rászorult tagjai részére élelmiszercsomagot osztottunk szét a feldebrői lakosság azon
köreiben, akik kérelmükben ezt jelezték Onkormányzatunk fel.
A veszélyhelyzetben bevezetésre került a digitális oktatás kapcsán egy feldebrői lakos kért tőlünk
technikai segítséget, akinek részére egy kölcsönadási megállapodás keretében a veszélyhelyzet
lejártáig biztosítottunk számítógépet és a hozzá tartozó eszközöket. Ezen eszközök mára már
visszakerültek az önkormányzat birtokában.
Településünkön is voltak olyan személyek, akik hatósági karanténba kerültek, ezekről a
személyekről a Kormányhivatal tájékoztatott. Az önkormányzat feladata volt, hogy megkeresse
ezeket a személyeket, hogy igényelnek e az önkormányzatunk részéről támogatást. Ertem ez alatt
bevásárlás, gyógyszerek felíratása stb. Településünkön ezt nem igényelte senki a karanténosok
körében. Személyükről jelentést kellett küldeni a kormányhivatal kijelölt szerve felé.
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