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Feldebrő Községi Önkormányzat
3352 Feldebrő, Kossuth u. 31. Tel. : 36-36 580-012;

Iktatószám: FI 382 -14/2020
JEGYZŐKÖNYV
FELDEBRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020.július 28. napján tartott testületi üléséről
Határozatok:
23/2020.(VII.28.) határozat
24/2020.(VII.28.) határozat
2912020.(VII.28.) határozat
30/2020.(VII.28.) határozat
31/2020.(VII.28.) határozat
32/2020.(VII.28.) határozat
3 3/2020.(VII.28.) határozat
34/2020.(VII.28.) határozat
35/2020.(VII.28.) határozat

Rendeletek:

Feldebrő Községi Önkormányzat
3352 Feldebrő, Kossuth u. 31. Tel.: 36-36 580-012;

Készült: Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020. július 28-án 17.00 órakor
tartott testületi ülésén.
Ülés helye: Feldebrő Községi Önkormányzat hivatali helyiségében, 3352 Feldebrő, Kossuth
Lajosu. 31
Jelen
1.
2.
3.
4.

vannak:
Jakab Ernő János polgármester
Lénárt Gabriella alpolgármester
Laczikó Csaba képviselő
Szabó Zsolt képviselő

Tanácskozási io22al me2ielent:

Kozma-Kékesi Gina aljegyző

Távolmaradását jelezte: Szűcs Zoltán képviselő
Jakab Ernő János yol2ármester: Köszöntök minden képviselő-testületi tagot és a testületi
ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ezennel az ülést
megnyitom.
A napirendi pont a következő:
NAPIREND:
1. Javaslat a Feldebrő 502/2 hrsz ingatlanon lévő kisbolt bérleti szerződésnek
megtárgyalására
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal
2. Javaslat Feldebrő 2019. évi közrend-közbiztonság helyzetének beszámolój ának
elfogadására
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint

3. Javaslat a Feldebrői Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadására
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint
4. Javaslat rendkívüli települési támogatási kérelmek megtárgyalására zárt ülés keretein
belül.
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint
5. Javaslat a Helyi Iparűzési adó rendelet módosításának megtárgyalása
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint
6. Javaslat a Gazdasági program elfogadására
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal
‘7. Javaslat az Aldebrő 03 1/4 és Feldebrő 0158 hrsz összekötő kerékpárúttal kapcsolatos
beadvány megtárgyalására.
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal
8. Egyéb ügyek, indítványok (idegenforgalmi adó rendelet módosításai)
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint

Jakab Ernő János polEármester: Javasol a 2. és a 3. napirendi pont cseréjét. Egyet értenek a
javaslattal, amennyiben igen kérem kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete S igen szavazattal
egyhangúan egyetért a napirendi pont módosítására tett javaslattal és az alábbi határozatot
hozza.

23/2020.(VII.28.’) h a t ár O z a t
Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontot az alábbiak
szerint:
NAPIREND:
1. Javaslat a Feldebrő 502/2 hisz ingatlanon lévő kisbolt bérleti szerződésnek
megtárgyalására
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal
2. Javaslat rendkívüli települési támogatási kérelmek megtárgyalására zárt ülés keretein
belül. (ZÁRT ÜLÉS)
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint
3. Javaslat Feldebrő 2019. évi közrend-közbiztonság helyzetének beszámolójának
elfogadására
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint
4. Javaslat a Feldebrői Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadására
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint

5. Javaslat a Helyi Iparűzési adó rendelet módosításának megtárgyalása
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint
6. Javaslat a Gazdasági program elfogadására
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal
‘7. Javaslat az Aldebrő 031/4 és Feldebrő 0158 hisz összekötő kerékpárúttal kapcsolatos
beadvány megtárgyalására.
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal
8. Egyéb ügyek, indítványok (idegenforgalmi adó rendelet módosításai)
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint

I.

Napirendi pont: Javaslat a Feldebrő 502/2 hrsz ingatlanon lévő kisbolt bérleti
szerződésnek megtárgyalására

Jakab Ernő János poI~ármester: A napirendi pontunk a Feldebrő 502/2 hrsz ingatlanon
lévő kisbolt bérleti díjának megtárgyalása.
A bérletiszerződés 2006. éven köttetett Feldebrő Községi Önkormányzattal, mely a Feldebrő
502/2 brsz számú Önkormányzati tulajdonon lévő bolthelység tekintetében. A bérleti
szerződés felülvizsgálata időszerűvé vált. A felülvizsgálat során a bérleti díj emelését
javasoltam, melyről tájékoztattam az bolt működtetőjét. Az ajánlatot a bolttulajdonos nem
fogadta el, arra hivatkozva, hogy hirtelen a magas bérleti díj veszélyezteti a bolt működését,
továbbá az alkalmazottak számát is csökkenteni kellene. Pál Zsuzsanna, a válasz levelében
ajánlatott tett 10-12%-os emelt bérleti díjra. Ezen bérleti díjat nem kívánom elfogadni. Ezen
ismeretek tekintetében javaslom a bérleti díj csökkentését, mely 40.000 Ft/ hóban kerülne
megállapításra.
Van kérdés hozzászólás ajavaslathoz?
Pál Zsuzsanna boltvezető: Számomra ez az összeg meglehetősen magas. A piacon lévő
árusoktól 500 forintot szednek.
Jakab Ernő János polEármester: Igen, a helyi rendelet alapján ezt helypénzként
állapítottuk, meg melyet méltányossági alapon csökkentettünk, hiszen a piacos a héten csak
egyszer van jelen és a forgalma sem hasonlítható össze az élelmiszerbolt forgalmával. A bolt
esetében bérleti díjról beszélünk, nem pedig közterület foglalási díjról. Településünkön a Digi
Kft. a területért, amin az objektumot létesítette 30.000 forint + AFA bérleti díjat fizet,
melynek alapterülete jócskán elmarad a nevezett kisbolt alapterületétől.
Pál Zsuzsanna elhagyta az ülésteniiet.
Jakab Ernő János pol2ármester: Van további kérdés hozzászólás ajavaslathoz?
Lénárt Gabriella alpolEármester: Részemről támogatom a javaslatot a bérleti díj 40.000
Ft/hó megállapításában.
Szabó Zsolt képviselő: A 40.000 Ft szerintem reális egy ilyen alapterületű építmény bérleti
díj ának meghatározásában.
Jakab Ernő János pol~ármester: Van további kérdés hozzászólás napirendi pontunkhoz,
amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúan egyetért a napirendi pont módosítására tett javaslattal és az alábbi határozatot
hozza.
24/2020.(VII.28.) h a t á r o z a t
Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a javaslatot és az alábbiak
szerint határozott:
Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete Úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő
Feldebrő, Belterület 502/2 brsz-ú ingatlan nem lakás célú bérleményként hasznosítja és
40.000 Ft/hó bérleti díj fejében bérleti szerződés keretében biztosítja a használatot.
Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete
szerinti három évre szóló határozott idejű bérleti szerződést, és felhatalmazza a polgármestert
a szerződés megkötésére.
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azoimal
Jakab Ernő János pol~árniester: Testületi ülésünk következő napirendi pontját zárt ülés
keretein belül folytatjuk.
ZART ULES
III.

Napirendi pont: Javaslat Feldebrő 2019. évi közrend-közbiztonság helyzetének
beszámolójának elfogadására

Jakab Ernő János polEármester: Megkérem Kovács József kapitány urat tájékoztasson a
beszámolóval kapcsolatban.
Kovács József alezredes: Köszöntök mindenkit. Kiegészíteni szeretném a 2019. évi
összefoglalót. Elmondhatom, hogy a 2019-es év kiegyensúlyozott volt rendőri szempontból
jól tervezhető évet zártunk. A bűncselekmények száma kedvezően alakult. A Polgárőri
jelenlét megfelelő volt és a továbbiakban is számítunk rájuk.
GyörEv Tamás pol~árőr: Biztosíthatom, a jövőben is maximálisan támogatjuk a rendőri
egységet.
Kovács József alezredes: 50%-al csökkent a bűncselekmények száma. Szabálysértési
cselekrnények száma is kevesebb volt. A kollégák elvonása is jó tervezhető volt a hatánnenti
szolgálat szintjén. Osszességében köszönöm a testület támogatását. Az észrevételekre
igyekszünk a leggyorsabban reagálni.
Jakab Ernő János pol&ármester: Többek véleményét szeretném tolmácsolni, mely szerint
N. Péter több konfliktusba az iskolával kapcsolatosan, melynek következtében nem tudtak
iskolarendőrt alkalmazni. A rendőri intézkedési kultúrában is hagyott némi kívánnivalót.
Adám személyében sokat nyert a település, hiszen minden esetben számíthatunk segítségére.
Megerősítő szolgálat volt a településünkön?

Kovács József alezredes: Igen, volt.
Jakab Ernő János pol~ármester: A sikeres elővezetések száma nagyon kevés. Választási
időszak nem telt el zökkenőmentesen. Ugy hallottam, hogy Kapitány Úr személyügyi és
egészségügyi jellegű dolgot adott ki rólam.
Kovács József alezredes: Egészségügyi információt nem adtam ki senkinek. Nem volt
publikálható amire a Polgármester célozgat.
Jakab Ernő János poI~ármester: Az az információ került a napvilágra, hogy pszichiátriai
kezelés alatt állok.
Kovács József alezredes: Ezek az információk szigorú keretek között mozognak, mely
jogcímmel nem élek vissza.
Laezikó Csaba László képviselő: A körzeti megbízottak számára csak 1 rendőrautó van,
mely visszavetheti az intézkedés hatékonyságát. Volt rá példa, hogy amikor a gyeni~ekemet
kábítószer hatása alatt álló személyek megkergették. Lehetne együttes szolgálat esetén ±1
rendőrautót a rendelkezésre bocsájtani?
Kovács József alezredes: Bejelentéstől számítva 15 percen belül intézkedniük kell a
kollégáknak. A hívás egy fogadóba érkezik, ahol felveszik a bejelentést és egy adatlap alapján
adják a további utasításokat. Feldebrő település közbiztonsági helyzete nem igényli a napi 24
órás szolgálatot. Ha bármely olyan cselekményt tapasztalnak, ami rendőri intézkedést igényel,
kérem hívják a 112-es számot, meg egy autót nem tudunk biztosítani.
Jakab Ernő János polgármester: Kérem tolmácsolja a köszönetemet, azon kollégáknak akik
részt vettek abban az akcióban mely a megnövekedett tehergépjármű forgalom okán tettem
panaszt a Kapitányságra, hiszen településünkön meglehetősen magas sebességgel
közlekednek ezek a gépjárművek.
Szabó Zsolt képviselő: A narkotikumokat használók körét nem lehetne csökkenteni. Sokszor
fényes nappal rabolnak és azt sem tudják mit csinálnak.
Kovács József alezredes: Jogos a felvetés. Az anyagok származása követhetetlen. Herba
drogok esetében kémiai összetétele folyamatosan változik és egyes összetevők ismeretlenek.
Első sorban a szakértő bevonását kell igényelni csak ezen vélemény meglétét követően
szólíthatjuk meg a személyeket. Sajnos rendészeti eszközökkel ezt nem lehet megoldani.
Mindenkinek meg kell tenni a saját lépését.
Lénárt Gabriella alpolgármester: Örömömre szolgált az a hír, mikor megtudtam, hogy Ön
Vancsó Zoltán is településünk lakosává fog válni és a gyerekei is fognak közlekedni ezen
forgalmas útszakaszon és a mi problémánkat, majd a sajátjaként fogja kezelni. Gondol azért
választották településünket, hogy élhetőbb helyet biztosítsanak családjuknak. A helyi
problémákat csak az tudja átérezni, aki itt él.
Jakab Ernő János pol2ármester: Ki kell, hogy álljak a volt kollégáim mellett, hiszen a nagy
bürokrácia miatt a rendőri intézkedések elvesznek és sokszor feleslegesen dolgoznak, hiába
próbálják a drogot használók körét csökkenteni. Ez egy örökös szélmalomharc ez nem csupán
rendőri feladat. A szociális és szülői háttér sok esetben befolyásolhatja az eredményességet.

Van további kérdés hozzászólás
kézfeltartással szavazzanak.

napirendi pontunkhoz,

amennyiben nincs kérem

Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúan egyetért 2019. évi közrendi beszámolóval kapcsolatban és az alábbi határozatot
hozza.
29/2020.(VII.28.) h a t á r o z a t
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Feldebrő
község közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló 2019. évi beszámolót a melléklet szerinti
tartalommal.
Felelső: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal
IV.

Napirendi pont: Javaslat a Feldebrő Polgárőr Egyesület 2019. évi
beszámolójának elfogadására.

Jakab Ernő János pol~ármester: Kérem György Tamás elnök urat foglalja össze a
beszámolóban rögzítetteke.
Gvör2y Tamás pol&árőr: Hozzáfűzni valóm nincs. A szolgálati órák megnövekedtek 200
órát láttunk el és 1235 km tettünk meg. Változás, hogy kaptunk egy szolgálati járművet, így
nem saját gépkocsinkkal kell teljesítenünk a szolgálatot.
Szabó Zsolt képviselő: Mennyi ta~a van az Egyesületnek?
György Tamás pol~árőr: Aktív tagok száma 10-11 fő.
Szabó Zsolt képviselő: Mennyi a tényleges létszám?
Gvör~v Tamás pol2árőr: Ténylegesen bejelentett tagok száma 27 fő, a támogatás a tagok
számában mérik. Erre a létszámra SO ezer forintot kapunk. A gépjármű fenntartását
tárnogatásokból tudjuk finanszírozni. Próbálunk pályázatokon részt venni, melyből már
korábban kamerákat tudtunk telepíteni a településünkre.
Jakab Ernő János polEármester: Van kérdés hozzászólás napirendi pontunkhoz,
amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúan egyetért 2019. évi Feldebrő Polgárőr Egyesület beszámolójával kapcsolatban és
az alábbi határozatot hozza.

30/2020.(VII.28.) h at á r o z a t
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Feldebrő
Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal.
Felelső: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azo,mal

V.

Napirendi pont: Javaslat a Helyi Iparűzési adó rendelet módosításának
megtárgyalása

Jakab Ernő János po1~ármester: Napirendi pontunk azért vált időszerűvé, melye nagyon el
kell gondolkodnunk azon, hogyan Wdnánk településünkre újabb vállalkozót hozni, hogy ezzel
tudjuk növelni Onkormányzatunk bevételét. Meglehetősen nehéz helyzetben vagyunk, hiszen
ipari területünk nines, tehát olyan vállalkozókat szükséges megcélozni, akiknek
tevékenységük nem igényel ipari telephelyet, de a vállalkozások magasan kvalifikált.
Ezért szükségesnek látom az adó mérséklését és a mentesség eltörlését.

Javaslatokat ötleteket szívesen fogadok.
Javaslom az adó mérséklését 1%-ra csökkenteni, melynek rendeletbe foglalását a következő
ülésünkön terjeszteném elő.
Van kérdés hozzászólás napirendi pontunkhoz, amennyiben nincs kérem kézfeltartással
szavazzanak.

Megállapítom, bogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúan egyetért az iparűzési adó mérséklésére tett javalattal és az alábbi határozatot
hozza.
31/2020.(VII.283 h a tár o z at
1.

Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a
Feldebrő Községi Onkormányzat Helyi iparűzési adó mérséklését.

2.

A képviselő-testület felhatalmazza ajegyzőt a rendelet megalkotására.

Felelső: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal

VI.

Napirendi pont: Javaslat a Gazdasági program elfogadására

Jakab Ernő János po1~ármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. ~-a rendelkezik a gazdasági program megalkotásának
szükségességéről az alábbiak szerint:
116. ~ (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára
vagy azt meghaladó időszakra szál.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitüzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását,
színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban
tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő
hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újolman megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni
vagy módosítani.
-

-

A 2020-2024. évekre szóló gazdasági program tervezete jelen előterjesztés mellékletét képez.
Az előterjesztést megkaptátok, kérem akinek van hozzászólása javaslata tegye fel kérdését.
Kérdés észrevétel nem hangozott el, kérem kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete S igen szavazattal
egyhangúan egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és az alábbi határozatot hozza.
32/2020.(VII.28.) h a t á r o z at
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a 2020-2024
Gazdasági programját a melléklet szerinti tartalommal.

Felelső: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal

VII.

Napirendi pont: Javaslat az Aldebrő 031/4 és Feldebrő 0158 hisz
összekötő kerékpárúttal kapcsolatos beadvány megtárgyalására

Jakab Ernő János po1~ármester: Aldebrő 031/4 és Feldebrő 0158 hrsz-ú útszakasz
tekintetében, mertült fel a probléma. Az említett út meglehetősen baleset és életveszélyes a
kerékpáros közlekedésre nézve, ezen terület került kijelölésre a kerékpárút kiépítése
kapcsán.
A fentiek figyelembevételével kérik a beadványt megküldő személyek, hogy a
használatbavételi engedélyhez mindaddig ne járuljon hozzá Onkormányzatunk, míg erre a
helyzetre nem adnak biztonságos megoldást.
Fentieket figyelembe véve, kérem a tisztelt képviselő-testületet
megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

az

előteijesztés

Kérdés észrevétel nem hangozott el, kérem kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúan egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és az alábbi határozatot hozza.
33/2020.(VII.28.) h a t á r o z a t

Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a beadványt és a
következő elhatározásra jutott:
Tekintettel az Aldebrő 031/4 és a Feldebrő 0158 hrsz-ú gazdasági úton történt kerékpárút
kijelölésére, a kerékpárosok biztonságának megóvása érdekében jelenlegi formában nem járul
hozzá a használatbavételi engedélyhez.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert egy közlekedési szakember megkeresésével: az
Aldebrő 031/4 és a Feldebrő 0158 hrsz-ú kerékpárút vizsgálatának tárgyában.

Felelős.
Határidő:

Jakab Ernő polgármester
azoni~al

VIII. Napirendi pont: Egyéb ügyek indítványok
Jakab Ernő János polgármester: Egyéb ügyekben kérem a tisztelt testület jóváhagyását a
Pénzügyminisztérium által kiírt „Onkonnányzati étkeztetési fejlesztések támogatását-a, “ című
pályázaton való részvételét.

Mint ahogy Ti is látjátok ás tudjátok a melegítő konyhánk, kritikus állapotba került, az
Epítésügyi hatóság által felülvizsgált épület baleset ás omlásveszélyes, Így jónak láttam ezen
pályázati lehetőség kihasználását, megkerestem egy statikai szakértőt, vizsgálja meg az
épületet, melynek alapján be tudjuk a pályázatunkat nyújtani. Benyújtási határidő 2020.08.13.
Lénárt Gabriella alpol2ármester: Valóban kritikán aluli az épület állaga, igaz bent
mostanában nem jártam, de nap mint nap elmegyek az épület előtt és látható a falak
homlokzati részének omlása és a hatalmas repedés az oldalfalon.
Szabó Zsolt képviselő: Ezt a lépést valóban meg kell tenni, hiszen előbb utóbb kénytelenek
lennénk saját erőből ez a beruházást megfmanszírozni és ahogy minden képviselő tudja a
kőltségvetésünk elég szűkös.

Jakab Ernő János pol~ármester: Köszönöm, van még kérdés észrevétel, amennyiben nincs
kézfeltartással kérem szavazzanak.
Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúan egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és az alábbi határozatot hozza.
34/2020.(VII.28j h a t á r o z a t
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyarország 2020.
évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerint
„Onkonnányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra” pályázatot nyújt be, az önkormányzat
tulajdonában lévő Feldebrő, Kossuth Lajos út 9. szám alatti 863 hrsz-ú ingatlan felújítására.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, lebonyolítására vonatkozó megbízási
szerződés aláírására.
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint
Jakab Ernő János polgármester: következőkben szükséges határozatot hozni a fent említett
pályázattal kapcsolatban, melyben a beruházás megvalósítási ütemezését szükséges
meghatározni.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az ütemezést 2020-as és 2021-es költségvetési
évben állapítsa meg sikeres pályázat esetén
Amennyiben van kérdés hozzászólás kérem tegyék meg, amennyiben nincs kézfeltartással
szavazzanak.
Lénárt Gabriella alpolgármester: Mikor születik döntés a pályázattal kapcsolatban.

Jakab Ernő János polgármester: Ezt pontosan nem tudom, hiszen vannak az eljárásnak
olyan szakaszai, melyben hiánypótoltatni fogják az pályázót. A pályázati kiírás szerint a
döntés határidejét 2020. november 16. napjára tűzték ki.

Van más kérdés hozzászólás, amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
egyhangúan egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és az alábbi határozatot hozza.
35/2020.(VII.28.) h at á r o z a t
Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testületet az alábbiak szerint határozott:
A 2020. évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat tekintetében a
beruházást teljes egészében a 2021. évben kívánja megvalósítani és finanszírozni.
Megbízza a polgármester a Pályázat benyűjtásával és egyidejűleg felhatalmazza arra, hogy a
szükséges nyilatkozatokat megtegye, valamint a továbbiakban a teljes jogkörrel eljárjon a
Pályázat ügyében, ide értve annak megvalósítását és elszámolását is.
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal
Jakab Ernő polgármester: Amennyiben

Jakab Ernő
polgármester

.
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észrevétel, az ülést bezárom.

:esi Gitta

