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FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. január 31-én (szerdán) 1500órai kezdettel megtartott
Képviselő-testületülésének jegyzőkönyve

a.) tárgysorozata
b.) határozatok:1-19.
c.) rendeletek: 1.

TÁRGYSOROZATA

1) Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ intézményvezetőjének létszámbővítés iránti kérelmére
2) Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális
hátterét biztosító fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre
3) Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
4) Előterjesztés Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének
elfogadására
5) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetését megalapozó döntések megalkotására
a) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet mellékletében megállapított lakbérek 2018. évre
vonatkozó megállapítására
b) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjának 2018. évi megállapítására
c) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő 2018. évi
díjainak megállapítására
d) Előterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. „Orvosi ügyelet önkormányzati kiegészítő
díjazásának emelése” tárgyú levelének megtárgyalására
e) Előterjesztés az orvosi rendelőben történő informatikai eszközök fejlesztésének támogatására
irányuló kérelem elbírálására
6) ElőterjesztésFöldes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló rendelet-tervezet munkaanyagának megtárgyalására (I. forduló)
7) Előterjesztésaz elektronikus tájékoztató szolgáltatásról, valamint a közigazgatási hatósági ügyek
elektronikus intézésének fokozatos bevezetéséről szóló 17/2005. (X.27.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésére
8) Előterjesztés a helyi televízió műsorainak elkészítésére irányuló médiaszolgáltatókiválasztására
9) Előterjesztés a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadság mértékének megállapítására, valamint
a 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására
10) Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára
11) Előterjesztés a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
meghirdetett „A Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek
elérhetővé tételének támogatására” című pályázatához szükséges együttműködési megállapodás
jóváhagyására
12) Előterjesztés a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására érkezett kérelem elbírálására
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 31-én (szerdán) 1500
órakor megtartott Képviselő-testület rendes nyíltülésén.
Helye: Községháza emeleti nagyterem
Jelen vannak: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester,Diószegi Antal alpolgármester, Bíró Imre képviselő,
Fegyver Imre képviselő, Horváth Sándorné képviselő (5/e. napirendi ponttól), Péter Imre képviselő, Dr.
Szabó Irma Ibolya képviselő
Jelen vannak továbbá:Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető,
Katonáné Hodosi Erika pénzügyi irodavezető-helyettes,
Antós Gyuláné óvodavezető, Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője, Gondáné
Gaál Annamária könyvtárvezető, Víghné Galgóczi Mária Szoc. Szolgáltató Központ vezetője
Meghívottként jelen van:Ráczné Hegedűs Ilona Segítő Kezek Szociális Szolg. Központ, Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezető, Kónya László Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit
Kft. képviseletében, Kónya László Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. munkatársa
Jegyzőkönyvvezető: Pércsi Marietta szervezési előadó

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester):Köszöntötte aKépviselő-testületülésén megjelenteket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 6 képviselő van jelen.Horváth Sándornékérve
érkezését előre jelezte.
Javaslatot tett Diószegi Antal alpolgármesterés Bíró Imreképviselő jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére
irányuló javaslatot.
Szavazáskor jelen volt 6képviselő.
A Képviselő-testület 6igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv
hitelesítők személyére irányuló javaslatot.

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a napirend-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirend-tervezetet.

1. számú napirend:

Előadó:

Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezetőjének létszámbővítés
iránti kérelmére
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester):Köszöntötte Ráczné Hegedűs Ilonát, a Segítő Kezek Szociális
Szolg. Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezetőjét. Felkérte dr. Szabó Irma
Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság
javaslatát.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Megköszönte
intézményvezető asszonynak az előterjesztését. Megfogalmazódott bennük néhány kérdés. A bizottsági ülés
követően is elő vette a jogszabály és a 2. mellékletet. Egyértelműen látszik, hogy milyen kötelezettségek
vannak. Felmerült az a kérdés, hogy az első létszámnövekedésnél a terápiás vagy szociális munkatársra nem
tudta megállapítani, hogy a létszám a férőhelyre (30 fő) van vagy pedig az ellátottakra (14 fő)? Azért
javasolják, hogy növekedjen a létszám, mert 30 főre ezt írja elő a rendelet vagy a meglévő 14 főre kevés a

4
létszám? Megkérdezte, hogy ez az egy fő alkalmazása mikortól várható? Megjegyezte, hogy az
előterjesztésben már január 1-től kérik. Milyen következménye van annak, ha valamelyik vagy egyik sem
teljesül? Megkérdezte, hogy a testületnek javasolnia vagy jóváhagyni kell, amit elgondolnak a létszámnál?
Megjegyezte, hogy nehogy úgy járjanak, mint a múltkor, hogy beszélhetnek, de nincs hozzá jogkörük. Az
anyagi vonzattal kapcsolatosan azt írták, hogy a felmerülő bérköltséget a központi költségvetésből
megigényelt állami normatíva fedezi. Megkérdezte, hogy határozott vagy határozatlan időre kívánják
foglalkoztatni? Megkérdezte, hogy társulásnak erre a feladatra átadni köteles összeg nem haladja meg az
állam által biztosított normatívát?
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Tehát az a kérdés, hogy az állami normatíva támogatás fedezi e
a két dolgozó bérét, vagy kiegészíteni szükségesek, vagy netán marad e a támogatásból?
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke):Nem. Az
érthető, hogy a bért fedezi az állami normatíva támogatás. Arra kíváncsi, hogy tervezték a költségvetést és
nem tudták pontosan, hogy mennyi lesz, azaz össze, amit erre a területre kapnak vagy fordítanak.
Megkérdezte, hogy ki kell e egészíteni a költségvetésükből, azt a pénzt, amit majd átadnak feladatellátásra?
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy pontos összeget még nem tudtak a
költségvetés munkaanyagába betervezni, a tavalyi évben átadott összeget kell fizetni. Megkérdezte
intézményvezető asszonytól, hogy az ez évi költségvetési egyeztetés mikorra várható?
Ráczné Hegedűs Ilona (intézményvezető): Elmondta, hogy 2018. január 1-jétől változott a 1/2000. SzCsM
rendeletük, amely könnyít a tavalyi létszám tekintetében. 2017. évben 7 fő demens ellátottra írt elő 1 fő
szociális gondozói létszámot, 2018. január 1-től a jogszabály 50 fő demens ellátottra ír 8 fő gondozót. Földes
települést illetően az idős és demens ellátottak létszáma összesen 30 fő, ami úgy oszlik meg, hogy 14 fő
demens és 16 fő idős. A mostani szabályozás szerint, ha 50 főre 8 főt állapít meg, akkor azt jelenti, hogy 1 fő
szociális gondozó ápoló végzettségű minimálbéres dolgozót kellene alkalmazni. Van már a demens
ellátottakhoz egy terápiás munkatársuk és hozzá ír elő egy fő minimálbéres dolgozót. Az állami normatíva
nem változott, a demens betegek állami normatívája 550.000 Ft/fő/év, tehát 14 főnél ez 7.700.000 Ft állami
támogatást jelent, ebből a két fő – a mentálhigiéniás munkatársnak is minimálbéres – minimálbére 185.500
Ft/fő és ennek 19,5 %-os járulékával együtt a demens ellátás normatívája 2.523.218 Ft összeget
eredményezne akkor ha felvennénk ezt az 1 fő dolgozót. A rendelet szerint ezt biztosítani kell,
kormányhivatali ellenőrzés már tavaly előírt 1,5 főt írt elő, ez a szigorú szabályozás 2018. enyhült tehát 1 főt
ír elő a demens ellátottaik mellé. Minimálbéres dolgozó kerülne felvételre, a bért fedezi az állami normatíva.
Intézményvezetői, illetve polgármesteri hatáskör, hogy határozott vagy határozatlan időre szóló a
munkaviszony. Az első 3 hónapra mindenképpen határozott, hiszen próbaidőre kell felvenni.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megkérdezte, hogy ez a plusz normatíva csökkenteni fogja a
kiadásokat?
Ráczné Hegedűs Ilona (intézményvezető): Válaszában elmondta, hogy nem fogja csökkenteni kiadásokat,
mivel a házi segítségnyújtás mindig is mínuszos szakfeladat volt, mert az állami normatívája alacsonyabb
összegű mint a demens ellátottaknak.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megkérdezte, hogy a képviselő-testületnek ebben az ügyben
döntési vagy tudomásul vételi joga van?
Ráczné Hegedűs Ilona (intézményvezető): Elmondta, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyvben le van írva,
hogy az ellátáshoz való közalkalmazotti létszámot biztosítani kell. Tehát a testületnek döntési jogköre van.
Amennyiben nem biztosítják az ellátottak számához a rendeletben hozzárendelt közalkalmazotti létszámot,
az elmarasztalást fog jelenteni. A létszámot nem szavazza meg a testület, akkor a demens – orvosi
szakvélemény általi – létszámot csökkentenie kell.
Dr. Szabó Irma Ibolya (képviselő): Olvasta a jogszabályt, melynek melléklete azt tartalmazza, hogy saját
hatáskörben az egyes feladatokat úgy lehet elosztani, ha van erre mód, ha az egyik a másikat helyettesíti.
Megkérdezte, hogy erre nincs e lehetőség?
Ráczné Hegedűs Ilona (intézményvezető): Elmondta, hogy teljes mértékben átnézték. Minden
szakfeladatnak megfelelnek, kivéve majd a házi segítségnyújtásnál is lesz egy vezetőgondozó melyre majd
rátérnek később. Megvizsgálva az összes szakfeladat létszámát, perpillanat nem tudott átcsoportosítani,
mivel annyi dolgozó van, amennyit a szakfeladat megkíván.
Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző):Megjegyezte, hogy a bizottsági ülésen felmerült ennyi demens
ellátott van. Megkérdezte, hogy milyen orvosi igazolás alapján vesznek valakit demens gondozásba?
Ráczné Hegedűs Ilona (intézményvezető): Válaszában elmondta, hogy pszichiátriai szakorvos
szakvéleménye szükségeltetik vagy demencia centrum szakvéleménye, mely alapján tudják érvényesíteni a
normatívát. A berettyóújfalui kórház orvosának a szakvéleményét tudják felhasználni, és így tudják
érvényesíteni az állami normatívát. 14 fő demens betegnek van orvosi szakigazolása.
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dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Tehát nem körzeti orvos állítja ki.
Ráczné Hegedűs Ilona (intézményvezető): Elmondta, hogy nem, csak pszichiáter adhatja ki pszichológus
szakvéleménnyel.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-,
Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Elmondta,
hogy a bizottság nem születet döntést. Azt mondta, hogy ennyi ismeret birtokában nem tudják tudomásul
venni. Nem akarják, hogy valamelyik súlyos beteg ellátatlan maradjon. Javasolta, hogy határozott
időtartamba vegyék fel az új dolgozót.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester):Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta a
tudomásul vételt. Megjegyezte, hogy minél hamarabb szeretnék a költségvetés, mivel a költségvetésüket a
tavalyi év értékeivel kalkulálták. Az elhangzottak alapján a tavalyi évhez képest kedvezőbb lesz a
hozzájárulás fizetése az önkormányzat számára. Ez a hozzájárulás jelentős tétel a költségvetésükben. Az
elnyert pályázatok végett minden forint számít, hiszen rengetek önerőt kell biztosítaniuk. Jelenpillanatban
nem fogják tudni pontosan, minden önerőt honnan tegyenek hozzá. Fontos mindamellett, hogy megfelelő
legyen a szolgáltatás, illetve ellátás.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): A költségvetési egyeztetés követően többet fognak tudni.
Ráczné Hegedűs Ilona (intézményvezető): Kiegészítésképpen elmondta, hogy közalkalmazotti felvételről
lenne szó, ami azt jelenti, hogy 3 hónapig lehet határozott idővel – próbaidővel – foglalkoztatni, ezt követően
határozatlan időre kell alkalmazni.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megkérdezte, hogy 1 évre határozott időtartamra nem lehet
alkalmazni?
Ráczné Hegedűs Ilona (intézményvezető): Válaszában elmondta, hogy 3 hónap próbaidőt követően
határozatlan időtartamra kell alkalmazni. Határozott lehet csak meghatározott feladatra, de mivel ez nem egy
meghatározott feladat, nem meghatározott idejű, hanem folyamatos, ezért kell 3 hónap után határozatlanná
nyilvánítani.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy ezzel kapcsolatosan majd egyeztetnek.
Összegezte az elhangzottakat. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az2018.
december 31-éig határozott időtartamra történő felvételre irányuló javaslatot.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester):Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a módosított határozat-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta a módosított
határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
intézményvezetőjének létszámbővítés iránti kérelmének tudomásulvételéről
A Képviselő-testület
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és KözpontFöldes, Rákóczi
u. 5. szám alatt lévő telephelyén az idős (demens) személyek nappali ellátása szakfeladaton a 1 fő terápiás
vagy szociális munkatárs, a házi segítségnyújtás szakfeladaton 1 fő vezető gondozó létszámbővítését
t u d o m á s u l v e s z i a z z a l , h o g y az intézményvezető 2019. január 31-ig terjedő határozott idejű
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foglalkoztatási jogviszonyt létesítsen az új dolgozókkal.
F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatát az intézményvezető részére
küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella
/ Ráczné Hegedűs Ilona Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ intézményvezetője megköszönte a meghívást és elhagyta az üléstermet. /

2. számú napirend:

Előadó:

Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására” kiírt pályázaton való részvételre
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester):Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság a pályázaton való
részvételt támogatja. Megjegyezte, hogy az ezzel kapcsolatosan közzétett felhívást pontosítani kellene, hogy
miért kíván az önkormányzat zárt kerteket megvásárolni.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester):Ismertette a pályázati összeg felhasználásának részleteit,
miszerint 2 millió Ft összeget fordíthatnak vásárlásra, ügyvédi díjakra, gyümölcsfákra, 4 millió Ft összeget
vízvételi hely kialakításra, és 4 millió Ft összeget vadkerítés. A pályázat elbírálásának ideje 60 nap, ezt
követően kell pontosan a pályázatot kidolgozni. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet
és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
„a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét
biztosító fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételről
A Képviselő-testület
a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázaton /pályázati kód:
ZP-1-2017/ való r é s z v é t e l t h a t á r o z z a e l .
F e l h a t a l m a z z a a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester):Elmondta, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2018. január
31-e, ezért a pályázat benyújtásának jóváhagyásával a pályázat feltöltésével megbízottaknak szól. Ez időre
átadja az ülés vezetését Diószegi Antal alpolgármester úrnak.
/ A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.
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Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester elhagyja az üléstermet,
a képviselő-testület létszáma 6 főről 5 főre változott. /

Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

3. számú napirend:
Előadó:

Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Ismertette a tájékoztatóban
foglaltakat. Az eddigi évektől való eltérően az iparűzési adóra nagyobb összeg érkezett, így a betervezett
összeget el tudták érni, ami nagy segítséget jelentett.A tájékoztatót javasolta tudomásul venni.
Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a
tájékoztatót.
Szavazáskor jelen volt 5 képviselő.
A

Képviselő-testület

5

igen

szavazattal,

ellenszavazat

és

tartózkodás

nélkül

a

tájékoztatót

jóváhagyólag tudomásul vette.
4. számú napirend:
Előadó:

Előterjesztés Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. évi munkatervének elfogadására
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és
Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke):Javasolta,
hogy jogszabályok változása miatt a június 28-ai ülésére az önkormányzat közművelődési feladat ellátásával
kapcsolatos alapdokumentumok felülvizsgálatát.
/ Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester megérkezik.
A képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre változik. /
Diószegi Antal (alpolgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Javasolta, hogy a március 14-ei
falugyűlésre beszámolókat szeretnének kérni az alábbi témákban a hűtőházzal kapcsolatosan, algatelepről,
illetve levélben keressék meg a magyar közútat, hogy a településen áthaladó tehergépjárművek kavics
beszállítást követően mikorra várható a felújítása.
Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatát.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a
Pénzügyi-, Településfejlesztés és Ügyrendi Bizottság javaslatát.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Diószegi Antal (alpolgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a
módosított határozat-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatevének elfogadására
A Képviselő-testület
a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatevét a határozat mellékletében
foglaltak szerint á l l a p í t j a m e g .
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket a munkaterv egy példányának megküldésével
értesítse.
Határidő: Jegyzőkönyv elkészítését követően azonnal
Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I.31.) határozatához
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. évre szóló
M U N K A T E R V E (Ülésterve)
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI:
- A Képviselő-testületi ülés előterjesztéseinek leadási határideje:
a képviselő-testületi ülést megelőző 10 munkanap
- A Képviselő-testületi ülés anyagainak képviselők részére történő továbbításának határideje:
a képviselő-testületi ülést megelőző 5 nap
- A Képviselő-testületi ülés helye:4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.
Községháza emeleti nagyterme
- A Képviselő-testületi ülések napja: minden hónap utolsó csütörtöki napja
(kivétel: jogszabályban előírt és egyéb határidők teljesítése)
- A Képviselő-testületi ülések kezdő időpontja:
- a rendes képviselő-testületi ülés 15:00 óra*
- a rendkívüli képviselő-testületi ülés: 16:00 óra
*amennyiben meg haladja az ülésen tárgyalandó napirendek száma a 10 db-ot.
- A Képviselő-testületi ülésre meghívandók köre:
a Polgármester, a Mötv. rendelkezései és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerintiek (emlékeztető: a képviselő-testületi ülések, a zárt ülés kivételével
NYÍLVÁNOSAK, azon mindenki részt vehet, és a Képviselő-testület SZMSZ –ének rendelkezéseit
betartva szót is kérhet egy-egy napirend tárgyalásakor…).
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: 2018. JANUÁR 31. (szerdán) 15 00 óra
(Helye: Községháza emeleti nagyterme.)
Napirendi javaslat:
1) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. január 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
2)

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. január 18. (csütörtök)
Felelős: a határozatokban felelősként megjelöltek
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság

3) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetését megalapozó döntések megalkotására
a) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet mellékletében megállapított lakbérek 2018. évre
vonatkozó megállapítására
b) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjának 2018. évi megállapítására
c) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő 2018. évi
díjainak megállapítására
d) Előterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. „Orvosi
ügyelet önkormányzati kiegészítő díjazásának emelése” tárgyú levelének megtárgyalására
e) Előterjesztés az orvosi rendelőben történő informatikai eszközök fejlesztésének támogatására
irányuló kérelem elbírálására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. január 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
4) Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló munkaanyag megalkotására (I. forduló)
/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által a
előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig a Képviselő-testület elé
terjeszti. /
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 5. (hétfő)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
5)

Előterjesztés a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadság mértékének megállapítására, valamint
a 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására
/ A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-a alapján az előző évi igénybe
vett szabadság mértékét január 31-ig, illetve az ez évben járó szabadság ütemezését február 28-ig jóvá
kell hagyni. /
Előterjesztés leadási határideje: 2018. január 18. (csütörtök)
Felelős: jegyző
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Előadók: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
6)

Előterjesztés a helyi televízió műsorainak elkészítésére irányuló médiaszolgáltató kiválasztására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. január 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,

7) Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által az iskolák kijelölt körzethatáraira vonatkozó
tervezetéről
/ A kormányhivatal megkeresésében meghatározott határidő 2018. február 15. /
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 5. (hétfő)
Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Előadó: Dr. Szabó Irma Ibolya Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság
8) Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztés leadási határideje: 2018. január 18. (csütörtök)
Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
Kérdések, interpellációk

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: 2018. FEBRUÁR 22. (csütörtök) 15 00 óra
(A Képviselő-testületi ülés egyben közmeghallgatás is!)
(Helye: Községháza emeleti nagyterme)
Napirendi javaslat:
1) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 15. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
2) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 15. (csütörtök)
Felelős: a határozatokban felelősként megjelöltek
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
3) Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek
meghatározására
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(Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzatnak
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig (de legkésőbb március 15.) határozatban kell
megállapítania.)
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 19. (hétfő)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
4) Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló rendelet megalkotására (II. forduló)
/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján a Képviselőtestületnek a költségvetési rendeletet legkésőbb március 15-éig el kell fogadnia. /
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 19. (hétfő)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
5) Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
/ A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és
határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I.11.) IM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint 2018.
március 19-én 16 óráig választja meg a Szavazatszámláló Bizottság tagjait és póttagjait. /
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 14. (szerda)
Felelős: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője
Előadó: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság, ………
6) Tájékoztató Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. munkájáról, az ivóvíz szolgáltatás és
szennyvízelvezetés eredményeiről és gondjairól
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 14. (szerda)
Felelős: Tóth Imre Földesi üzemegység vezető
Előadó: Will Csaba igazgatósági elnök, Tóth Imre Földesi üzemegység vezető,
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság, ………
7) Beszámoló a helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 15. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
8) Beszámoló a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2017. évi közművelődési tevékenységéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 14. (szerda)
Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője
Előadó: Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság
9) Előterjesztés a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2018. évi munkatervének az intézmény saját
rendezvényei és az együttműködésben megvalósuló rendezvények tervezetének elfogadására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 14. (szerda)
Felelős: Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője
Előadó: Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális- és Szociális Bizottság
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10) Beszámoló a Földes Községi Könyvtár 2017. évben végzett könyvtári munkájáról, valamint a 2018 évi
munkatervének elfogadásáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 14. (szerda)
Felelős: Földes Községi Könyvtár vezetője
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Gondáné Gaál Annamária könyvtárvezetője
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
11) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 6/2016. (III.08.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. február 14. (szerda)
Felelős: Dr. Szabó Irma Ibolya Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Dr. Szabó Irma Ibolya Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
Kérdések, interpellációk
2017. MÁRCIUS 14. (szerda) 1800 óra
„FALUGYŰLÉS”
Helye: Karácsony Sándort Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, tornaterme
Napirendi javaslat:
• Tájékoztató az település aktuális kérdéseiről és az önkormányzat 2018. évi költségvetésének várható
alakulásáról, a Képviselő-testület és a Polgármesteri hivatal munkájáról
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
• Tájékoztató a Képviselő-testület Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság és a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökeinek beszámolója a bizottságok eddigi
munkájáról
Előadók: Dr. Szabó Irma és Bíró Imre bizottság elnökök
• Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság munkájáról
Előadó: Dr. Szabó Irma a Települési Értéktár Bizottság elnöke
• Tájékoztató a Karácsony Sándor Közösségi Ház programjairól
Előadó: Balázsiné Bíró Valéria intézményvezető
• Tájékoztató az EFOP-1.2.11-16-2017-00005számú Egy életen át Földesen című nyertes pályázatról
Előadó: Balázsiné Bíró Valéria intézményvezető
Szilágyiné Fülöp Erika köztisztviselő
• Tájékoztató a Mirelite Mirsa Zrt. Földes településen megvalósítandó beruházásáról
Előadó: Dr. Losó József ügyvezető
• Tájékoztató a „Metán tartalmú és magas sókoncentrációjú termálvíz integrált környezetkímélő
hasznosítása zéró emissziós zárt rendszerben” elnevezésű projekt megvalósításáról
Előadó: Pintér József IntelliTerm Kft. ügyvezetője
• Tájékoztató az M35 autópálya építésével kapcsolatos településünket érintő anyagszállítási útvonalról
Előadó: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Meghívottként részt vesznek:
Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Kaba Rendőrőrs Parancsnok, Rendőrségi körzeti megbízottak,
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. képviselői, Dr. Szarka Gabriella és Dr. Tamás Gábor
háziorvosok, Vargáné Dr. Baracsi Mária házi gyermekorvos, Dr. Jancsó Zoltán operatív igazgató Orvosi
Ügyelet Kht., Dr. Szentgyörgyvölgyi Claudia fogszakorvos,
Dr. Korvin László magán-állatorvos, Hatósági állatorvos,
Megyeri Szabolcsné gyógyszerész, Helyi civil szervezetek vezetői, …..
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: 2018. MÁRCIUS 29. (csütörtök) 15 00 óra
(Helye: Községháza emeleti nagyterme
Napirendi javaslat:
1.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. március 22. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
2.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Jelentések leadási határideje: 2018. március 22. (csütörtök)
Felelős: a határozatokban felelősként megjelöltek
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
12) Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat tevékenységéről és az Egészségház
működésének tapasztalatairól
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. március 19. (hétfő)
Előadók: Dr. Tamás Gábor háziorvos, Dr. Szarka Gabriella háziorvos, Vargáné Dr. Baracsi Mária házi
gyermekorvos, Dr. Jancsó Zoltán Orvosi Ügyelet Kht., Dr. Szentgyörgyvölgyi Claudia
fogszakorvos, Szőllősiné Nagy Szilvia és Nagy Zoltánné védőnők
Felelősök: Előadók
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
Meghívottak: Dr. Szarka Gabriella háziorvos, Dr. Tamás Gábor háziorvos, Vargáné Dr. Baracsi Mária
házi gyermekorvos, Szőllősiné Nagy Szilvia védőnő, Nagy Zoltánné védőnő, Dr. Jancsó Zoltán Orvosi
Ügyelet Kht. képviselője, Dr. Szentgyörgyvölgyi Claudia fogszakorvos,
a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv részéről: Dr. Lehel
Ferenc tisztifőorvos, Csekéné Szűcs Mária vezető védőnő,
Dr. Muraközi Zoltán főigazgató Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu, Megyeri Szabolcsné
gyógyszerész
3.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2017. évben végzett munkájáról
Jelentések leadási határideje: 2018. március 19. (hétfő)
Felelős: Víghné Galgóczi Mária Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Előadó: Víghné Galgóczi Mária Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
4.) Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkaterv elfogadására
Jelentések leadási határideje:2018. március 19. (hétfő)
Felelős: Víghné Galgóczi Mária Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Előadó: Víghné Galgóczi Mária Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
5.) Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
/ A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési tervet a
költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig köteles készíteni. /
Előterjesztés leadási határideje: 2018. március 22. (csütörtök)
Felelős: polgármester
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
6.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és fenntartói hirdetmény elfogadására
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Jelentések leadási határideje: 2018. március 22. (csütörtök)
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
13) Beszámoló az Önkormányzati Képviselők 2017. évben végzett munkájukról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. március 19. (hétfő)
Felelős: Önkormányzati képviselők
14) Beszámoló a Földesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. március 22. (csütörtök)
Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző
Előadó: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző
(ZÁRT ÜLÉS)
1.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható díjak, elismerések odaítélésére érkezett javaslat(ok)
elbírálására
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
Kérdések, interpellációk

2018. ÁPRILIS 14. (szombat) FÖLDES NAPJA
- KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK a Karácsony Sándor Közösségi Ház szervezésében,
- ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS:
15.00 órai kezdettel, a Községháza emeleti nagytermében
(ünnepi megemlékezés, kitüntetések, elismerések, díjak átadása)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: 2018. ÁPRILIS 26. (csütörtök) 15 00 óra
(Helye: Községháza emeleti nagyterme)
Napirendi javaslat:
1.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. április 19. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
2.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Jelentések leadási határideje: 2018. április 19. (csütörtök)
Felelős: a határozatokban felelősként megjelöltek
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
3.) Előterjesztés a Földes Nagyközségi Önkormányzat Sportkoncepciójának felülvizsgálatára
Előterjesztés leadási határideje: 2018. április 19. (csütörtök)
Felelős: polgármester, Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke
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Előadó: Dr. Szabó Irma Ibolya Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
4.) Tájékoztató a helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásra beérkezett pályázati igényeinek
elbírálásáról
Jelentések leadási határideje: 2018. április 19. (csütörtök)
Felelős: polgármester
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Kérdések, interpellációk

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: 2018. MÁJUS 31. (csütörtök) 15 00 óra,
(Helye: Községháza emeleti nagyterme)
Napirendi javaslat:
1.) Beszámoló Földes nagyközség közrend, közbiztonsági helyzetéről, a tűzvédelemmel,
katasztrófavédelemmel, polgárvédelemmel kapcsolatos feladatokról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. május 22. (kedd)
Előadó: Aranyi István r.ezredes, Püspökladány rendőrkapitány, Lövei Csaba tűzoltóparancsnok
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője
Felelős: Előadók
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
2.) Beszámoló a helyi Polgárőrség munkájáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. május 22. (kedd)
Előadó: Krizsán Mihály helyi Polgárőrség vezetője,
Felelős: Előadó
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
3.) Beszámoló a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. május 22. (kedd)
Előadó: Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Csuha Sándor önk. tü. parancsnok
Felelős: Előadók
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
4.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. május 24. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
5.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. május 24. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
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Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
5.) Beszámoló a Földes Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. május 24. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
6.) Előterjesztés a Földes Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőri jelentések elfogadására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. május 24. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
7.) Beszámoló a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2018 – 2019. gazdasági
évben indított közfoglalkoztatási programokban végzett munkák eredményeiről, a feladatok aktuális
helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. május 22. (kedd)
Felelős: polgármester
Előadó: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság,
8.) Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. május 22. (kedd)
Felelős: Dr. Szabó Irma Települési Értéktár Bizottság elnöke
Előadó: Dr. Szabó Irma Települési Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság,
9.) Tájékoztató a - 1305/1999. szám alatt bejegyzett - Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző
Közalapítvány anyagi-, vagyoni helyzetéről, vagyonmérlegéről, foglalkoztatottjaik számáról, a 2016. évi
munkájáról, eredményeikről, működéséről (kitérve arra, hogy a nyilvánosság biztosítása érdekében
üléseit mikor és hol tartja)
Előterjesztés leadási határideje: 2018. május 22. (kedd)
Előadók: Gyarmathy István (4032 Debrecen, Tessedik S. u. 115. sz.) a Kuratórium elnöke,
Ványi Róbert (4177 Földes, Kálló-háti tanya) a Kuratórium titkára,
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság, …….
10.) Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi átfogó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására
Előterjesztés leadási határideje:2018. május 24. (csütörtök)
Felelős: polgármester
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság,
Kérdések, interpellációk

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: 2018. JÚNIUS 28. ( csütörtök) 15 00 óra
(Helye: Községháza emeleti nagyterme)
Napirendi javaslat:

17
1.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. június 21. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
2.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. június 21. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
3.) Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásával kapcsolatos alapdokumentumok
felülvizsgálatára
Előterjesztés leadási határideje: 2018. június 21. (csütörtök)
Felelős: Dr. Szabó Irma Ibolya Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke
Előadó: Dr. Szabó Irma Ibolya Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
4.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 6/2016. (III.08.)
önkormányzati rendeletben szabályozott - iskolai tanévzárón átadásra kerülő - elismerések
adományozására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. június 21. (csütörtök)
Felelős: polgármester
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
Kérdések, interpellációk
/JÚLIUS, AUGUSZTUS HÓNAPOK: ÜLÉS SZÜNET/
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: 2018. SZEPTEMBER 27. (csütörtök) 15 00 óra
(Helye: Községháza emeleti nagyterme)
Napirendi javaslat:
1.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. szeptember 20. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
2.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. szeptember 20. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló …/2018.(….) számú önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. szeptember 20. (csütörtök)
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Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
4.) Tájékoztató Földes Nagyközségi Önkormányzat 2018. év I. féléves gazdálkodásának helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. szeptember 20. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
5.) Előterjesztés a 2018/2019. évi Egészségterv megalkotására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. szeptember 20. (csütörtök)
Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Dr. Szabó Irma Ibolya EIKSZ Bizottság elnöke
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
6.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozásra
Előterjesztés leadási határideje: 2018. szeptember 20. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
Kérdések, interpellációk
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: 2018. OKTÓBER 25. ( csütörtök ) 15 00 óra
(Helye: Községháza emeleti nagyterme)
Napirendi javaslat:
1.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. október 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
2.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. október 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
3.) Előterjesztés a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. október 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
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4.) Beszámoló a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2018 – 2019. gazdasági
évben indított közfoglalkoztatási programokban végzett munkák eredményeiről, a feladatok aktuális
helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. október 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester
Előadó: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság,
6.) Előterjesztés a Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő rövid és hossztávú fejlesztési elképzeléseinek
megtárgyalására, a 2019. év strandidény beindításához szükségek költségek bemutatására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. szeptember 20. (csütörtök)
Felelős: Kakucsi Ferenc fürdővezető
Előadó: Kakucsi Ferenc fürdővezető
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
5.) Tájékoztató a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ család- és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi munkájáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. október 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester
Előadó: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság,
6.) Tájékoztató a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. október 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester
Előadó: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság,
7.) Tájékoztató a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évben végzett munkájáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. október 18. (csütörtök)
Felelős: Antós Gyuláné Földes Községi Óvoda vezetője
Előadó: Antós Gyuláné Földes Községi Óvoda vezetője
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
8.) Előterjesztés a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó
munkatervéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. október 18. (csütörtök)
Felelős: Antós Gyuláné Földes Községi Óvoda vezetője
Előadó: Antós Gyuláné Földes Községi Óvoda vezetője
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
Kérdések, interpellációk

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: 2018. NOVEMBER 29. (csütörtök) 15 00 óra
(Helye: Községháza emeleti nagyterme)
Napirendi javaslat:
1.) Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. november 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
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Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
2.) Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. november 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
3.) Előterjesztés a Földes Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. november 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
4.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munkatevének elfogadására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. november 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
(ZÁRT ÜLÉS)
1.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 2/2011. (II.17.)
önkormányzati rendeletben szabályozott „Mikulás díj” odaítélésére
Előterjesztés leadási határideje: 2018. november 18. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság,
Kérdések, interpellációk

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: 2018. DECEMBER 6. (csütörtök) 15 00 óra
(Helye: Községháza emeleti nagyterme.)
Napirendi javaslat:
1)

Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről
Előterjesztés leadási határideje: 2018. november 29. (csütörtök)
Felelős: polgármester, jegyző
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság

2)

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés leadási határideje: 2018. november 29. (csütörtök)
Felelős: a határozatokban felelősként megjelöltek
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság

3)

Előterjesztés a 2019. évi startmunka közfoglalkoztatási program kérelmek benyújtásának
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jóváhagyására
Előterjesztés leadási határideje: 2018. november 29. (csütörtök)
Felelős: a határozatokban felelősként megjelöltek
Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság,
Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság
Kérdések, interpellációk
Földes, 2018. január 31.
Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester

Dr. Vinczéné Kiss Marianna
jegyző

/ Diószegi Antal alpolgármester visszaadta az ülés vezetését Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármesternek. /

5. számú napirend:
5/a. számú napirend:

Előadó:

Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetését megalapozó
döntések megalkotására
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának és elidegenítésének szabályairól szóló önkormányzati
rendelet mellékletében megállapított lakbérek 2018. évre vonatkozó
megállapítására
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta az
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérleti díjainak 10 %-os emelését.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a Pénzügyi-, Településfejlesztés és Ügyrendi Bizottság a lakások és helyiségek bérleti díjainak 10
%-os emelésére irányuló javaslatát.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a módosított határozat-terveztet.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
önkormányzati tulajdonban lévő lakásingatlanok lakbéreinek 2018. évre vonatkozó megállapításáról
A Képviselő-testület
az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének szabályairól szóló többször
módosított
11/2006.
(VI.22.)
számú
önkormányzati
rendelet
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1. és 2. számú
határozza el.

mellékletében

megállapított

lakbérek

összegének

10

%-os

emelését

F e l h a t a l m a z z a a jegyzőt, hogy e rendelet módosításának előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: Jegyzőkönyv elkészítését követően azonnal
Felelős: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díjának 2018. évi megállapítására
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

5/b. számú napirend:
Előadó:

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta az
önkormányzati tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának változatlanul
hagyását.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet
és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (I.31.) számú
H AT Á R O Z ATA
az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 2018. évi
megállapításáról
A Képviselő-testület
Földes Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait az
alábbiak szerint állapítja meg:
I.) SÍKFŐKÚTI KULCSOS HÁZ
Megnevezés

Fizetendő bérleti díj összege (Ft)

Földesi felnőtt lakos részére:

1400Ft/fő/éjszaka + ÁFA

Földesi gyermek részére::

458 Ft/fő/éjszaka + ÁFA

Nem földesi felnőtt részére:

2000Ft/fő/éjszaka + ÁFA

Nem földesi gyermek részére:

850Ft/fő/éjszaka + ÁFA

II.) KÖZSÉGHÁZA UDVARÁN LÉVŐ KLUBHELYISÉG
Megnevezés

Fizetendő bérleti díj összeg (Ft)

Konyha használattal:

12.000 Ft/nap + ÁFA
(l.200.-Ft/óra)

Konyha használat nélkül:

8.000 Ft/nap + ÁFA
(1.000.-Ft/óra)
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5.000 Ft/alkalom (vagy/ nap) +ÁFA

Csak a konyha használata:

a helyiség használata: ingyenes

A Helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A helyiség berendezései, felszerelései, konyhai eszközei el nem szállíthatóak, bérbe nem adhatóak. Rövid
időtartamú használat esetén (max.4 óra) óradíj alkalmazható
A helyiség birtokba adását megelőzően a bérlő köteles:
10.000 Ft kauciót a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni.
III.) ÁRPÁD MOZI, FÖLDES, FŐ U. 2.
Díj/megkezdett nap

Rezsiátalány fűtés
nélkül
(megkezdett nap)

Rezsiátalány fűtés
esetén
(megkezdett nap)

Színházterem

34.000 Ft+ÁFA

6.000 Ft+ÁFA

10.000 Ft+ÁFA

Előtér (aula)

18.000 Ft+ÁFA

4.500 +ÁFA

8.000 Ft+ÁFA

Megnevezés

IV.) IRODAHÁZ, FÖLDES, FŐ U. 4.
(IRODAHELYISÉGEK MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJA 15.000 FT/hó)
Megnevezés
/üres helyiség/
(Földszinti nagyterem)

Bérleti díj

Közüzemi díj megfizetése
Áramdíj: mérőóra alapján,

30.000 Ft/hó + ÁFA

Vízdíj: a fogyasztás 2/3-a,
Fűtés: légköbméter alapján

Az emeleti irodahelyiségekhavi bérleti díja15.000 Ft/hó, az irodákkal kapcsolatos rezsiköltség
megfizetése a bérleti szerződésben meghatározott rezsiátalány megfizetésével történik.
Rendőrségi Iroda
(emeleti 1-2 számú iroda)

térítésmentes

5.000.-Ft/hó szerződés szerinti
rezsiátalány

Polgárőrség
(emeleti 3. számú iroda)

térítésmentesen

térítésmentesen

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(emeleti 4. számú iroda)

térítésmentesen

térítésmentesen

15.000 Ft/hó+ÁFA

szerződés szerinti rezsiátalány

/üres helyiség/
(emeleti 5. számú iroda)

V.) ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ EGYÉB HELYISÉGEK
Megnevezés
Posta utca, Lángossütő

Bérleti díj

Közüzemi díj megfizetése

12.696Ft/hó+ÁFA*

Áramdíj: 40 kw/hó,
Vízdíj:2.000Ft/hó,
Fűtés: mérőóra alapján
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Posta utca, Árusító pavilon

Közterület használati díj fizetésére kötelezett

Karácsony S. tér 5. (Húsbolt)
Garázsok (Honvéd u.)
- Polgárőrség részére
(1 db garázs)

16.100 Ft/hó + ÁFA*

Közüzemi mérőóra alapján

5.780 Ft/hó+ÁFA*

---

térítésmentesen

térítésmentese

11.01. - 04.30.

80.623 Ft/hó + ÁFA

05.01. – 10. 31.

107.497 FT/hó + ÁFA

Közüzemi mérőóra alapján

Miklós Fogadó

VI.) FÖLDES, KARÁCSONY SÁNDOR TÉR 1.
a.) Üzlethelyiségek bérleti díjai
Megnevezés
Karácsony Sándor tér 1/A számú
üzlethelyiség: 22,11. m2

Bérleti díj

Közüzemi díj megfizetése

2

1.000 Ft/m /hó + ÁFA
(bérleti szerződés alapján)

Közüzemi mérőóra állása alapján

Karácsony Sándor tér 1/B számú 1.000 Ft/m2/hó + ÁFA
üzlethelyiség: 21,3 m2
(bérleti szerződés alapján)

Közüzemi mérőóra állása alapján

Karácsony Sándor tér 1/C számú
üzlethelyiség: 22,15 m2

1.000 Ft/m2/hó + ÁFA
(bérleti szerződés alapján)

Közüzemi mérőóra állása alapján

Karácsony Sándor tér 1/D számú
üzlethelyiség: 22,09 m2

1.000 Ft/m2/hó + ÁFA
(bérleti szerződés alapján)

Közüzemi mérőóra állása alapján

b.) Az önkormányzati piacon fizetendő napijegy/helypénz/parkolási díj összege:
Megnevezés
Piaci napijegy (a piaccsarnok zárt,
fedett részén elhelyezett beépített
asztal foglalása esetén):
Piaci helypénz (a piaci árusításra
kijelölt egyéb területek):
Gépjárműről történő árusítás díja (a
parkolóban is) szakhatósági
engedélyek bemutatása mellett:
Piaccsarnok bérleti díja: (kivéve az
önkormányzat és intézményei)

Bérleti díj
800Ft/asztal/nap +ÁFA
havi bérlet: 6.000 Ft+ÁFA
300 Ft /nm/nap +ÁFA
800Ft/parkoló/nap
+ÁFA
havi bérlet: 6.000 Ft+ÁFA
5.000 Ft/nap+ÁFA

Közüzemi díj megfizetése
Villamos energia igénylése
esetén + a napijegy 50%-a
/alkalom
Villamos energia igénylése
esetén + a napijegy 50%-a
/alkalom
Villamos energia igénylése
esetén + a napijegy 50%-a
/alkalom
Villamos energia igénylése
esetén + a napijegy 50%-a
/alkalom

A Képviselő-testület
a helyi őstermelők részére a piaccsarnokban 3 db elárusító asztalt
térítésmentesen biztosít.
Felhatalmazza
gondoskodjon.

a polgármester, hogy a díjak közzétételéről a helyben szokásos módon

Határidő: azonnal
Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
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5/c. számú napirend:
Előadó:

Előterjesztés
az
önkormányzati
tulajdonban
lévő
földesi
Szabadidőközpont és Strandfürdő 2018. évi díjainak megállapítására
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta a földesi
Strandfürdő belépő díjainak, valamint a szabadidőközpont faházai bérleti díjának 10 %-os emelését.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a Pénzügyi-, Településfejlesztés és Ügyrendi Bizottság az önkormányzati tulajdonban lévő földesi
Szabadidőközpont faházbérleti és Strandfürdő belépő díjainak 10 %-os emelésére irányuló javaslatát.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a módosított határozat-terveztet.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
az önkormányzati tulajdonban lévő földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő
2018. évi szolgáltatási díjainak megállapításáról
A Képviselő-testület
az önkormányzati tulajdonban lévő földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő szolgáltatásainak igénybe
vételével kapcsolatos árakat, díjakat 2018. évre vonatkozóan határozat melléklete szerint á l l a p í t j a
meg.
F e l h a t a l m a z z a a polgármestert és a szabadidőközpont és strandfürdő vezetőjét, hogy az árak, díjak
közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
Határidő:jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal
Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Kakucsi Ferenc szabadidőközpont és strandfürdő vezetője
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Melléklet az önkormányzati tulajdonban lévő földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő
2018. évi díjainak megállapításáról szóló 6/2018. (I.31.) számú határozathoz
FÖLDESI STRANDFÜRDŐ ÉS SZABADI DŐKÖZPONT
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI
FÜRDŐHASZNÁLATI DÍJAK
- NAPI JEGYEK –
- NYÁRI NYITVATARTÁSFöldesi lakosok (Ft.)

Vendégek (Ft.)

Felnőtt jegy

646.-

929.-

Diák jegy (3-18 évesig)
Nyugdíjas jegy

449.-

551

Családi jegy I. (2 felnőtt 1 gyerek)

1.417.-

2.016.-

Családi jegy II. (1 felnőtt 2 gyerek)

1.150.-

1.670.-

Kiegészítő gyermekjegy családi jegyhez

268.-

354.-

Csoportos felnőttjegy (15 főtől)

528.-

787.-

Csoportos diákjegy (15 főtől)

256.-

528.-

Földesi lakosok (Ft.)

17 óra után

Vendégek (Ft.)

Felnőtt jegy

354.-

528.-

Diák jegy (3-18 évesig)
Nyugdíjas jegy

268.-

354.-

Családi jegy I. (2 felnőtt 1 gyerek)

803.-

1.450.-

Családi jegy II. (1 felnőtt 2 gyerek)

630.-

890.-

Kiegészítő gyermekjegy családi jegyhez

181.-

268.-

Csoportos felnőttjegy (15 főtől)

315.-

441.-

Csoportos diákjegy (15 főtől)

181.-

268.-

Földesi osztályok, csoportok havi 1 alkalommal ingyenesen
0-3 éves korig a fürdőhasználat díjtalan
Kabinjegy

150.TÉLI NYITVATARTÁS
Földesi lakosok (Ft.)

Belépő jegy

173.-

Vendégek (Ft.)
173.-

-HAVI BÉRLET–
Földesi lakosok(Ft.)

Vendégek(Ft.)
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Felnőtt bérlet

7.780.-

10.740.-

Diák, (0-18 évesig) nyugdíjas bérlet

5.591.-

7.488.-

Úszó bérlet
Igénybe vehető minden reggel 6 – 8 óra
között.

3.756.-

5.126.-

Téli nyitva tartás esetén nincs bérletvásárlásra lehetőség.

Pályahasználati díjak a Szabadidőközpontban
Teniszpálya

(Ft.)
833.-

Földesi lakosoknak –
előzetes egyeztetés alapján
– napi 2 óra ingyenes

Pingpong asztal
Kosárlabda, focilabda, röplabda

582.292.-

Kemencehasználati díj

2.497.-

SZÁLLÁSDÍJAK
(a szállásdíjak a fürdőbelépőt és a sportpályák használati díját tartalmazzák,
kivéve a kerékpárkölcsönzést)
(Ft.)
1 db faház (6 személyes) május 1.-től augusztus 31.-ig.
+ pótágyanként
1 db faház (6 személyes) január 1. és április 30. között, szeptember 1. és
december 31. között
+ pótágyanként
Sátorhely, lakókocsihely
Sátorkölcsönzés (6 személyes) sátorhellyel
Fekhely, ágynemű

12.322.7.390.1.874.4.331.-

Autó hely

614.-

Áramvételi lehetőség (sátorozók és lakókocsival érkezők részére)

780.-

Közterület használati díjak
Idény jellegű, alkalmi és egyéb árusítás
Mutatványos, cirkusz, céllövölde:

208.- Ft/m2/nap
61.- Ft/m2/nap

SZABADIDŐKÖ ZPONT BÉRLETI DÍJA
Szabadidőközpont bérleti díja*

Ft/nap

Szabadidőközpont bérbevétele strandfürdő használata nélkül (1 napos
350.000.rendezvény esetén)
Szabadidőközpont bérbevétele strandfürdő használata nélkül (több napos
220.000.rendezvény esetén)
Szabadidőközpont bérbevétele strandfürdő használata nélkül (Földesi
175.000.székhellyel rendelkező Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság által bejegyzett civil
szervezetek)
(*A bérleti díjak: a faházak és a kemping szállásdíjait nem tartalmazzák. A strandfürdő bérbe nem vehető,
csak a belépőjegy megváltásával látogatható.)
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Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

5/d. számú napirend:

Előadó:

Előterjesztésaz Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. „Orvosi ügyelet
önkormányzati kiegészítő díjazásának emelése” tárgyú levelének
megtárgyalására
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte Kónya Lászlót az Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. munkatársát. Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta az
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. kérelmében foglaltakat, az Orvosi ügyelet önkormányzati kiegészítő
díjazásának 10 %-os emelését.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-,
Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Elmondta
amellett, hogy támogatásra javasolják, hogy ezt nem önként és dalolva teszik. Úgy gondolja, hogy ez nem az
önkormányzat dolga és feladata. A bérrendezés nem ezen a szinten kell hogy megtörténjen, de még mindig
jobb ha az önkormányzat támogatja, minthogy megszűnjön ez az ügyeleti szolgáltatás, és e feladat
visszaszálljon az önkormányzatokra.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megkérdezte Kónya Lászlót kíván e szóbeli kiegészítést tenni?
Kónya László (Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. munkatársa):Elmondta, hogy globálisan azon
vannak, hogy ezt hangoztassák, olyan fórumokon, ahol célt érhetnek el, addig ezzel a problémával
foglalkozni kell. Elmondta, hogy 2016 évben elkezdték az egészségügyben az emelést, ami dicséretes és
szükséges is volt, viszont az alapellátási részt kihagyták ebből. Ahogy már mondták is, ez nem az
önkormányzat feladata, ez egy plusz teher, amellyel tisztában vannak. Amennyire tudták belső keretek között
kezelik, és kezelték is. A mentőszolgálatnál megtett 62 %-os emelés, ami most februárra be is érett, vagy az
alapellátásban kényszerűen megtették, ami jó, de semmilyen finanszírozási többletet nem biztosítottak
viszont a szakdolgozóknál az által óradíj 1200 – 1300 Ft, ezzel szemben egy szakdolgozó 700 Ft összegért
dolgozik. Nem kívánnak ezen változtatni, de nekik tenniük kell valamit, azért hogy az orvosi részen, fix
beállított rendszer szerint megmaradjon, illetve a szakdolgozói rész épp ennyire fontos. Hiába lesz orvos, ha
nem lesz egy olyan kisegítő személyzeti rész ebben menedzselné az egészet. Fiatal orvosok ügyesek,
ambiciózusak, szereti ezt a munkát, de szakdolgozói rész nélkül, ők szakmai tapasztalatot nem tudják
megszerezni. Ha a szakdolgozókat nem tudják valamilyen formában többletfinanszírozással ellátni, akkor fel
fognak állni és elmennek egy olyan helyre ahol jobban tudnak érvényesülni.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta az Orvosi ügyelet önkormányzati kiegészítő díjazásának 10 %-os emelésére irányuló javaslatot.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a módosított határozat-terveztet.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot:
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FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2018. évi önkormányzati kiegészítő díjazás emeléséről
A Képviselő-testület
az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. „Orvosi ügyelet önkormányzati kiegészítő díjazásának emelése”
tárgyú kérelmében foglaltakat t á m o g a t j a . A 2018. évi önkormányzati kiegészítő díjazás 10 %
emelését h a t á r o z z a e l .
F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az orvosi ügyelet szolgáltatás önkormányzati díjazását a 2018.
évi költségvetésbe történő betervezéséről gondoskodjon.
/ Kónya László az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. munkatársa megköszönte a meghívást és elhagyta
az üléstermet. /

5/e. számú napirend:
Előadó:

Előterjesztés az orvosi rendelőben történő informatikai eszközök
fejlesztésének támogatására irányuló kérelem elbírálására
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Elmondta, hogy az
önkormányzat részére számítógép felajánlásban részesül. Első körben javasolta megpróbálni a felajánlott
gépeket átadni, amennyiben nem megfelelő, akkor javasolta az orvosi rendelőben történő informatikai
eszközök fejlesztésének támogatására 450.000 Ft összeget betervezni az önkormányzat 2018. évi
költségvetésébe.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-,
Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Elmondta,
hogy megnézte a megadott paramétereknek megfelelően mennyi összegből lehetne beszerezni ezeket a
gépeket. A költségvetésbe betervezet összegből tudnák ezeket a gépeket megvásárolni. De nem baj, mert az
önkormányzat által nyújtott támogatást kiegészítve tudják majd beszerezni ezeket a gépeket.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Összegezte az elhangzottakat, miszerint az háziorvosok
munkájához első körbenaz önkormányzat részére felajánlott gépekkel kívánják támogatni, amennyiben nem
felelnek meg ezek a gépek e feladat elvégzésére, akkor az informatikai eszközök fejlesztésére 450.000 Ft
összeg támogatást biztosítanak. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a
javaslatot.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a módosított határozat-terveztet.
Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2018. (I.31.) számú
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HATÁROZATA
az orvosi rendelőben történő informatikai eszközök fejlesztésének támogatására irányuló kérelem
elbírálásáról
A Képviselő-testület

Dr. Tamás Gábor, Dr. Szarka Gabriella és Vargáné Dr. Baracsi Mária házi orvosok kérelmében foglaltakat,
az orvosi rendelőben történő informatikai eszközök fejlesztését 450.000 Ft összeggel t á m o g a t j a ,
amennyiben az önkormányzat részére felajánlott számítógépek nem felelnek meg az új rendszer futtatásához.
F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az orvosi rendelőben történő informatikai eszközök
fejlesztésére megállapított összeget a 2018. évi költségvetésbe történő betervezéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
/ Horváth Sándorné képviselő megérkezett, a Képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre változott. /

6. számú napirend:

Előadó:

ElőterjesztésFöldes
Nagyközség
Önkormányzata
2018.
évi
költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelettervezet munkaanyagának megtárgyalására (I. forduló)
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): Megjegyezte, hogy a
táblázatokat már részletesen megtárgyalták a bizottsági ülés alkalmával. Elmondta, hogy a költségvetés
készítésének az első fordulója. A főirányelveket meghatározták és ehhez kell a költségvetést igazítani. Az
első főirányelv az elnyert pályázatok megvalósítása, melyet anyagilag is támogatniuk kell. Kiemelte, hogy az
óvodafejlesztése egy kiemelt pályázat. Az utóbbi pályázatnál még nem tudják pontos számait, hiszen volt
több fordulóban műszaki tartalom csökkentés, műszaki tartalom egyeztetés, költségbecslések. Bíznak abban,
hogy plusz támogatást is kapnak. Remélik a következő ülésig ezen adatok tisztázódnak. Megjegyezte, hogy a
költségvetésüknek egy 54 millió Ft összegű hiánya van, melyet le kell dolgozniuk. Ezt talán kezelhetőnek
találják külső segítség nélkül is. A bizottság javasolta, hogy a Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő
költségvetési egyeztető megbeszélésre készített karbantartási-, beszerzési költségvetési keretét 2 millió Ft-ra
csökkenteni, az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérleti díjának, valamint a szabadidőközpont
és strandfürdő díjainak 10 %-ra emelni. Az ebből várható plusz bevétel kerüljön az utak javítása,
karbantartása feladatra, tekintettel a lakosság útjavítás iránti nagy érdeklődésére, ugyancsak az utak javítása,
karbantartása feladatra kerüljön át 550 eFt a működési célú pénzeszközátadások: háziorvosok
eszközbeszerzése támogatása sorából. Így a közutak, hidak üzemeltetése feladatra tervezett költségvetési
forrás érje el a 12.000 eFt-ot, a tervezett felhalmozási kiadásokat kiegészíteni 3.500 eFt összegű
ingatlanvásárlási tétellel, valamint az óvoda beruházásra tervezett 84.483 eFt-os tételt a felhalmozási
kiadások közül kivenni, az ennek következtében keletkező önkormányzati összesített költségvetési bevételi
többlet összegét pedig tartalékba helyezni. A tartalék terhére tudja majd az önkormányzat az óvoda
beruházás önerejét biztosítani. Az asztalos üzem áramfejlesztésére 1 millió Ft került betervezésre, de
amennyiben nem szükséges a teljes összeg akkor a fennmaradó rész kerüljön a tartalékhoz.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-,
Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): A bizottság
egyetért a Pénzügyi-, Településfejlesztés és Ügyrendi Bizottság javaslatával. Úgy gondolja, hogy vannak a
költségvetésben tartalék források, ha úgy döntenek. Vannak olyan területek, melyet nem tekintették át, de a
végső tárgyalásig mindenképpen meg kell tenni, hogy biztos legyen. A projektekhez az önrészt biztosítani
kell. Nem hangsúlyozták, de egyértelmű, hogy próbálják azokat a projekteket támogatni, amelyek
tartalomfejlesztésre irányul, azokat az intézményeik programjaiba beépíteni és akár ki is válthat több millió
forintot. Nem a közművelődés ellen beszél, de ha van egy tartalmi fejlesztése, ami évi plusz 30 millió Ft a

31
közművelődésre megy akkor nem biztos, hogy az önkormányzatnak kell még 20 millió Ft odaadni. Ha az a
tevékenység megvalósítható. Gondolkozott rajta hogyan lehetne úgy pénzt megtakarítani, hogy az nehogy
fájjon valakinek, senkinek ne fájjon, ne sérüljön. Nem a könyvtárra gondolnak. Nem beszélték meg az
önkormányzati dolgozók illetményalap kiegészítését. Tegnap hallotta, hogy a kormány erről tárgyal az
önkormányzati bérekről egyeztetés elkezdődött, nézzenek utána. Lehet, hogy meglépik a választások előtt,
ami jó lenne. El kell dönteniük, hogy ez évben emelik vagy nem emelik.
Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Megjegyezte, hogy nem lehet az illetmény alapot alacsonyabban
megállapítani, de az állam, ha adna többet hozzá, akkor megtakarítást is jelentene.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Nem érti ezt a
szabadság-átalányt. A szabadságot mindenkinek kötelező kiírni, még ha nem is tud elmenni március 31-ig.
Akár vezető, akár nem, ha el tud menni, ha nem. Az ő gondja baja, a vezetőség ezt vállalta. A szabadság
átalány több millió forint decemberben.
Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Elmondta, hogy nem szabadságátalány, hanem szabadidő-átalány,
nincs köze a szabadsághoz. Ez azt jelenti, hogy azok a köztisztviselők, akik a munkaidejük után még
dolgoznak, azok részére nincs lehetőség túlóra fizetésére, de lehet x nap szabadidő-átalányt lehet
megállapítani.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Ezen is el
lehet gondolkodni, mert ha ilyen lehetőség van, akkor ne mondják mindig, hogy ne tartsák ekkor a bizottsági
ülést, mert nem kapnak érte egy fillért se. Itt szerepel még a létszámbővítés is, egy informatikust
alkalmazása, mely egy nagyon jó kell is nem csak a hivatalnak, illetve intézményeknek is, nem kevés összeg.
Muszáj azon gondolkozniuk, hogy milyen helyei vannak honnan tudják elvenni, vagy pótolni ezt a rengeteg
mínuszt. Legyen úgy, hogy ne kelljen semmihez hozzányúlni, mert akkor egy víg év vár rájuk, addig igen
nehéz lesz. Ezt csak elmondta, hogy jövőre a költségvetés tárgyalásakor ne legyen még 13 napirendi pont,
mert akkor nincs idő megbeszélni. Ezt igazából a pénzügyesek tudják mennyire reális, mi az ami képlékeny
mi az ami nem. Nem azt akarják, hogy a köztisztviselők ne kapjanak decemberbe átalány. Az
intézményeknek működniük kell, ott nem igazán lehet elvenni. Javasolta, hogy amikor tervezik a
költségvetést, illetve a beruházásokat, hogy lehet e innen-onnan lecsípni, hogy a közösségi szintér ne csak
belseje, hanem a külseje is megújulhasson itt gondolva a régi Pártházra.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy a bizottság 2,5 óra alatt teljesen áttárgyalta.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság javaslatát.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet
és meghozta az alábbi határozatot:
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester):Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a módosított határozat-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet
és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
Földes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
rendelet-tervezet munkaanyagának megtárgyalásáról
A Képviselő-testület
Földes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
anyagot megtárgyalta, abban az alábbi módosításokat h a t á r o z z a e l :
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-

-

-

A Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő költségvetési egyeztető megbeszélésre készített
karbantartási-, beszerzési költségvetési keretét 2 millió Ft-ra csökkenteni.
Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérleti díjának, valamint a szabadidőközpont
és strandfürdő díjainak 10 %-ra emelni. Az ebből várható plusz bevétel kerüljön az utak javítása,
karbantartása feladatra, tekintettel a lakosság útjavítás iránti nagy érdeklődésére.
Ugyancsak az utak javítása, karbantartása feladatra kerüljön át 550 eFt a működési célú
pénzeszközátadások: háziorvosok eszközbeszerzése támogatása sorából. Így a közutak, hidak
üzemeltetése feladatra tervezett költségvetési forrás érje el a 12.000 eFt-ot.
A tervezett felhalmozási kiadásokat kiegészíteni 3.500 eFt összegű ingatlanvásárlási tétellel.
Az óvoda beruházásra tervezett 84.483 eFt-os tételt a felhalmozási kiadások közül kivenni, az
ennek következtében keletkező önkormányzati összesített költségvetési bevételi többlet összegét
pedig tartalékba helyezni. A tartalék terhére tudja majd az önkormányzat az óvoda beruházás
önerejét biztosítani.

F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a fenti kiadásokat és bevételeket terveztesse meg, valamint a
jelenleg még bizonytalan, idő közben ismertté váló költségvetési tételek pontosításával készítesse elő a
költségvetési anyagot a jogszabály általi határidőben történő elfogadásra.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

7. számú napirend:

Előadó:

Előterjesztésaz elektronikus tájékoztató szolgáltatásról, valamint a
közigazgatási hatósági ügyek elektronikus intézésének fokozatos
bevezetéséről szóló 17/2005. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezésére
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta a rendelet
hatályon kívüli helyezését.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-,
Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): A bizottság
javasolta a rendelet hatályon kívüli helyezését.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta ahatározat-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet és
meghozta az alábbi rendeletet:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018. (I.01.) számú
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az elektronikus tájékoztató szolgáltatásról, valamint a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus
intézésének fokozatos bevezetéséről szóló 17/2005. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1.§ Hatályát veszti Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az elektronikus tájékoztató
szolgáltatásról, valamint a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus intézésének fokozatos bevezetéséről
szóló 17/2005. (X.27.) önkormányzati rendelet.
2.§ Ez a rendelet 2018. február 2-án lép hatályba.
3.§ Ez a rendelet hatályát veszti 2018. február 3-án.

8. számú napirend:
Előadó:

Előterjesztés a helyi televízió műsorainak elkészítésére irányuló
médiaszolgáltatókiválasztására
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta, hogy
elfogadásra javasolta a Sárrét Média Bt. ajánlatát.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a műsor vágott, 20 percben
és minőségileg javítsanak rajta. Felkérte dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és
Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Ha ez az
igény, akkor is ha mindig szidják, de nem csak ez megy el hanem bármely csatorna, itt szolgáltatóval van a
baj. Nem kell komplett egész műsort felvenni, vagy ha felveszi akkor vágja meg. A szerződésben foglaltakat
teljesítsék és kérjék számon. Figyelembe sem veszik mi van a szerződésben. A vágott műsorról, a
műsorminőségéről volt szó és legyen egy felelős a szerződés teljesítését. Akit ide biztosítanak, hogy vegye
fel a műsort az képzett legyen.
Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Elmondta, hogy akkor a szerződés-tervezete a testület elé terjesztik.
Megjegyezte, hogy a szolgáltató készített egy beszámolót, de visszaküldték, hogy egészítsék ki.
Bíró Imre (képviselő): Megkérdezte, hogy a tavalyi évben mennyi volt a szolgáltatás díja?
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy 80.000 Ft/hó.
Horváth Sándorné (képviselő): Megjegyezte, hogy elírás történt az előterjesztésben melyet kért javítani.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester):Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a módosított határozat-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2018. (I.31.). számú
HATÁROZATA
a helyi televízió műsorainak 2018. február 1. – 2020. január 31. időszakban való biztosításáról,
elkészítéséről
A Képviselő-testület
a

helyi

televízió

műsorainak

elkészítésére,

biztosítására

a

Sárrét

Média

Bt.
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(székhely: 4150 Püspökladány, Radnóti u. 12. képviseli: Dienes Zoltán üzletvezető)
2018. február 1-2020. január 31. időszakra megbízási szerződés kötését h a t á r o z z a e l .
F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően a szolgáltatás
megrendeléséről és megbízási szerződés elkészítetéséről, és annak képviselő-testület elé terjesztéséről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Bejelentette, hogy a következő napirend esetében személyes
érintettsége miatt a döntéshozatali eljárásban nem kíván részt venni. Az ülés vezetését Diószegi Antal
alpolgármester úrnak átadja.
/ A képviselő-testület Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester bejelentését tudomásul vette. /

9. számú napirend:

Előadó:

Előterjesztés a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadság
mértékének megállapítására, valamint a 2018. évi szabadság ütemezésének
jóváhagyására
Diószegi Antal alpolgármester

Diószegi Antal (alpolgármester):Tájékoztatásul elmondta, hogy A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság
ütemezési tervének jóváhagyásáról. Ennek megfelelően elkészült a polgármester szabadság ütemezései terve.
Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság
javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta a
határozat-tervezet elfogadását.
Diószegi Antal (alpolgármester):Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a
határozat-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
Szavazásban részt vett 6 képviselő. (Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester a szavazásban nem vett részt.)
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet
és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadság mértékének megállapításáról, valamint a 2018 évi
szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-ában foglaltak
alapján Jeneiné Dr. Egri Izabella főállású polgármester 2018. évi 55 nap szabadsága igénybe vételét a
határozat mellékletében foglaltakszerintj ó v á h a g y j a .
F e l k é r i a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott szabadságolási ütemterv figyelembe
vételével vezesse a polgármester szabadságának nyilvántartását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző
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Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (I.31.) számú határozatához
A POLGÁRMESTER 2018. ÉVI SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERVE
A munkavállaló
neve:

Jeneiné Dr. Egri
Izabella
Fizetett szabadságnapok száma

Év

2018

áthozat 2017.
évről

alapszabadság

pótszabadság

Összesen

16

25

14

55

Hónapok

Szabadság ütemezésének ideje

Napok száma

Január

2-9.

6

Február

-

-

Március

-

-

Április

24-27

4

Május

2-18; 28-31

17

Június

1-8

6

Július

-

-

Augusztus

13-31.

14

Szeptember

-

-

Október

-

-

November

-

-

December

17-31.

8

Összesen

55

/ Diószegi Antal alpolgármester az ülés vezetését visszaadta Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester részére./

10. számú napirend:
Előadó:

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás
felülvizsgálatára
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta a
határozat-tervezet elfogadását.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-,
Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): A bizottság
javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet.
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Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet
és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület
Földes Nagyközség Önkormányzata és a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
2017. január 26. napján létrejött együttműködési megállapodás tartalmát a vonatkozó jogszabályi előírások
alapján felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglalt tartalommal j ó v á h a g y t a .
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a mindkét fél által aláírt együttműködési megállapodást a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal részére megküldje.
Határidő: a megállapodás aláírását követően azonnal
Felelős: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző
Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló
12/2018. (I. 31) számú határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(módosításokkal egységes szerkezetben)
amely létrejött egyrészről Földes Nagyközség Önkormányzata (képviseli Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester, székhely: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5., bankszámlaszám: 12052705-0017927700100004, adószám:15728702-2-09, KSH statisztikai számjel: 15728702-8411-321-09, törzskönyvi
azonosító szám: 728702) továbbiakban Önkormányzat,
másrészről a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli Mátravölgyi Kálmán elnök, székhely:
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5., bankszámlaszám 12042809-01335994-00100009, adószám:
15779021-1-09, KSH statisztikai számjel: 15779021-8411-371-09, törzskönyvi azonosító szám: 779023)
továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel.

A megállapodás jogi háttérszabályozása:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
- a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Földes Nagyközség
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Önkormányzata és a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésük szabályait az alábbi
megállapodásban rögzítik.
I. fejezet
A testületi működés feltételeinek biztosítása
1. Földes Nagyközség Önkormányzata a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi
üléseinek megtartásához a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermének ingyenes használatát biztosítja.
2. A Polgármesteri Hivatal erre kijelölt dolgozója gondoskodik a testületi ülés technikai előkészítéséről
(fűtés, világítás, technikai eszközök stb.).
3. A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselő, képviselői feladatok ellátásához)
szükséges tárgyi és személyi feltételeket az önkormányzat biztosítja: az üléseinek előkészítésével, a
testület működésével kapcsolatban felmerülő feladatokat (meghívók, előterjesztések kiküldése,
jegyzőkönyvek előkészítése, gépelési, sokszorosítási, postázási feladatok stb.) a jegyző által megbízott
személy látja el. A felmerülő költségeket Földes Nagyközség Önkormányzata viseli.
4. A jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak közreműködésével történik.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési,
könyvviteli feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján keresztül biztosítja.
6. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő- megbízottja a helyi
önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat ülésein és jelzi,
amennyiben törvénysértést észlel.
7. Földes Nagyközség Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat részére, írásbeli megállapodás alapján,
ingyenes használatra irodahelyiséget biztosít. A külön bejáratú irodahelyiség az Önkormányzat tulajdonát
képező, 1217. hrsz. alatt lévő, Földes, Fő utca 4. sz. alatti volt pártház épületében működő iroda. Továbbá
a Földes Nagyközség Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat részére, írásbeli megállapodás
alapján, évente 4 alkalommal térítésmentesen biztosítja a 1216. hrsz. alatt lévő Földes, Karácsony Sándor
tér 5. szám alatti tűzoltó szertárat a rendezvényei megtartására (pl.: közmeghallgatás, fórum, stb.).
8. A használattal felmerülő üzemeltetés költségeit Földes Nagyközség Önkormányzata viseli.
9. A fentiekben meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket – a testületi tagok és
tisztségviselők telefonhasználata kivételével – az Önkormányzat viseli.
II. Fejezet
A FÖLDESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
GAZDÁLKODÁSÁNAK RENDJE
A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Földesi Polgármesteri
Hivatal.
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett tevékenységeket, továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat külön elemi költségvetésben kell
tervezni, a gazdálkodásról önálló könyveket vezetni és önálló beszámolót kell készíteni.
Ennek érdekében gondoskodni kell a Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számlájának megnyitásáról,
a törzskönyvi nyilvántartásba vételéről, valamint adószám igényléséről. E feladatok ellátásáért a Pénzügyi
Irodavezető felelős a jogszabályok által előírt határidők figyelembe vételével.
1. rész
A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése
1. Az éves költségvetési tervezet összeállításához a jegyző – a kapcsolattartással megbízotton keresztül – a
költségvetési törvényből adódóan haladéktalanul, részletes információt nyújt az elnök részére. Ennek
keretében rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséhez szükséges adatokat.
Az elnök további adatokat, információkat kérhet tervező munkájához.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat ülésére az elnök iránymutatása szerint, a jegyző irányításával a Pénzügyi
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

Iroda dolgozói készítik el a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési tervezetét, melyet az elnök a
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszt.
A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét – a nemzetiségi
közügyeket érintő ügyekben – véleményezi, az erről szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési határozatával egyidejűleg megküldi a jegyzőnek.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és az ezekről szóló
információját úgy készíti el, hogy az Önkormányzat az Áht. 24.§ (3) bekezdésében előírt beterjesztési
határidőnek (a költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap), valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 33.§-ában
foglalt adatszolgáltatási határidőnek (a költségvetés képviselő-testület elé terjesztésének határidejét
követő harminc napon belül) eleget tudjon tenni.
A Nemzetiségi Önkormányzat évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig
határozatban állapítja meg az Áht. 29/A. §. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Az Önkormányzat költségvetési rendeletéről a polgármester tájékoztatja az elnököt.
Az Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata
törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás
kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.
A költségvetési határozat tartalmára vonatkozóan az Áht. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendelete tartalmazza a Földesi Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak nyújtott önkormányzati költségvetési támogatás összegét.
2. rész
A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
1. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése
van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a Nemzetiségi Önkormányzat
módosítja a költségvetésről szóló határozatát.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat határozata
alapján módosíthatók.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként,
a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési határozatát.
3. rész
A költségvetési információ szolgáltatás rendje
3.1. Információszolgáltatás a költségvetésről
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt az
Önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének
határidőben eleget tudjon tenni.
3.2. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
1. Az Önkormányzatnak és a Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári évről december 31-i
fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt formában és
tartalommal.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadási határozatát tárgyévet követő év április 25-ig kell
elfogadnia és erről szóló információját úgy készíti el, hogy az Önkormányzat beszámolási
kötelezettségének határidőben – tárgyévet követően április 30-ig - eleget tudjon tenni.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolójának tervezetét, zárszámadási határozatát a
Pénzügyi Iroda készíti elő.
4. A Pénzügyi Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójáról az Önkormányzat beszámolójával
egyidejűleg adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére.
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4. rész
A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje
4.1. A költségvetés végrehajtása
1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája látja el a Gazdálkodási szabályzatban foglaltak figyelembe
vételével.
A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás
feladataival az 1. számú melléklet szerinti személyek jogosultak.
Az előbbi feladatokat nem láthatja el az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója vagy
maga javára látná el.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat számlavezetőjénél nyitott önálló fizetési számlával
rendelkezik. A gazdálkodásával összefüggő pénzforgalom ezen a számlán bonyolódik. A Nemzetiségi
Önkormányzat elnökét és az általa meghatalmazott személyt – a banki aláírás-bejelentés szerint – a
fizetési számla feletti rendelkezési jogosultság illeti meg.
4.2. A kötelezettségvállalás rendje
1. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása
(végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati
képviselő jogosult.
2. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet.
3. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. A nyilvántartást a
Pénzügyi iroda költségvetési ügyintézője vezeti.
4.3. A pénzügyi ellenjegyzés
1. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának
és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával
kell igazolni. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a
jogszerűségének ellenőrzésére irányul.
2. A kötelezettségvállalást, és az ellenjegyzést, valamint az utalványozást és az ellenjegyzést ugyanazon
személy nem végezheti.
4.4. A teljesítés igazolása
1. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások
teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás
esetén annak teljesítését.
2. A teljesítés igazolása a számlán „A szakmai teljesítést igazolom” szöveg rávezetésével, a teljesítés
igazolás dátumának feltüntetésével és a teljesítés igazolásra jogosult személy aláírásával történik.
4.5. Az érvényesítés
1. Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal jegyzője által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű
köztisztviselő végzi a Gazdálkodási szabályzatban leírtaknak megfelelően.
2. Az érvényesítő nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, valamint a
teljesítést igazoló személlyel.
4.6. Az utalványozás
1. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
2. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet.
3. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor
4. Készpénz a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke a kifizetést teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla)
bemutatja és szándékát a pénzfelvételt legalább egy nappal megelőzően jelzi a Polgármesteri Hivatal
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Pénzügyi Irodájánál.
5. rész
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
A Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Irodája a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait az Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében az elnök felelős.
6. rész
Záró rendelkezések
Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat megbízatásának idejére
kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják. A jegyző által megbízott
személy a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét az
Önkormányzatnak és a Nemzetiségi Önkormányzatnak jelzi. Azok képviselő-testületei a megállapodást
szükség esetén határozatukkal módosíthatják.

Záradék:
Jelen megállapodást a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2/2018. (I.26.) számú határozatával,
Földes Nagyközség Önkormányzata a 12/2018. (I.31.) számú határozatával hagyta jóvá.
Földes, 2018. …………..

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester

Mátravölgyi Kálmán
elnök

1. számú melléklet
Gazdálkodási joggal felruházott személyek

Kötelezettségvállalás:

Mátravölgyi Kálmán
Balogh Jánosné

elnök
nemzetiségi önkormányzati képviselő

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dr. Vinczéné Kiss Marianna
Dr. Polgárné Dr. Katona Gabriella
Katonáné Hodosi Erika

jegyző
aljegyző
pénzügyi referens

Teljesítés igazolása:

Mátravölgyi Kálmán

elnök

Érvényesítés:

Katonáné Hodosi Erika
Benkéné Tóth Irén

pénzügyi referens
személyügyi előadó

Utalványozás:

Mátravölgyi Kálmán
Balogh Jánosné

elnök
nemzetiségi önkormányzati képviselő
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11. számú napirend:

Előadó:

Előterjesztés a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „A Roma kulturális
események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé
tételének támogatására” című pályázatához szükséges együttműködési
megállapodás jóváhagyására
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta a
határozat-tervezet elfogadását.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-,
Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): A bizottság
javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet
és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett
„A Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé
tételének támogatására” című pályázatához szükséges együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „A
Roma
kulturális
események
megvalósításának,
kulturális
tartalmak
és
termékek
elérhetővé
tételének
támogatására”
című
pályázat
keretében
2018. május 26-ai szabadtéri roma kulturálisrendezvény megvalósítását önkormányzati tulajdonban lévő
Földesi Szabadidőközpontban területén lévő fedett színt (4177 Földes, Tetétleni útfél 0325/5 hrsz)
biztosításával t á m o g a t j a .
F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a határozat mellékletében szereplő együttműködési
megállapodás aláírásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (I.31.) számú határozatához
Együttműködési megállapodás
Amely létrejött egyrészről
a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. )(továbbiakban főpályázó),
másrészről
a Földes Nagyközség Önkormányzata
(4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.) (továbbiakban együttműködő partner)
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között a mai napon és az alábbiak szerint:
1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a
ROM-RKT-18 Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és elérhetővé
tételének támogatása c. pályázat pozitív elbírálása esetén a kulturális program zavartalan
lebonyolítása érdekében a főpályázó részére díjmentesen biztosítja a program helyszínét.
A program címe: „AV Manca!” Földes Roma Nap
A program tervezett időpontja: 2018. május 26.
A program tervezett helyszíne: Földesi Szabadidőközpont területén lévő fedett szín, 4177 Földes,
Tetétleni útfél 0325/5 hrsz
2. A felek partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során információt cserélnek egymással
az esetleges tapasztalatokról.
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták.
Kelt:Földes, 2018. január 31
……………………………………….
partner képviselője

12. számú napirend:
Előadó:

………….……………………….
főpályázó képviselője

Előterjesztés a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására érkezett
kérelem elbírálására
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta a
temetkezési vállalat részére 150.000 Ft összegű támogatás biztosítani.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a módosított határozat-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat földesi köztemető fenntartásával kapcsolatos pénzbeli
támogatásáról II.
A Képviselő-testület
1.) A földesi köztemetőt fenntartó és üzemeltető Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalat részére a 2018.
évi működési költségek finanszírozására 150.000 Ft, azaz Egyszázötvenezer Ft támogatást b i z t o s í t .
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F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a 2018. évi működési költség átadásáról szóló megállapodást
– a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hiteles aláírását követően - készíttesse el és írja alá.
Határidő: kegyeleti közszolgáltatási szerződés létrejöttét követően azonnal
Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
2.)
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezetének 6.1. pontjának első mondatát az alábbi
szövegrészre módosítja:
„A Jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátására, a működési költségek finanszírozására az
Önkormányzat és Közszolgáltató évente külön megállapodást köt.
Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásáért a mindenkor hatályos költségvetési törvényben az
önkormányzatnak ténylegesen megállapított köztemető működtetési támogatás figyelembevételével
határozza meg az üzemeltetőnek átadandó pénzösszeg nagyságát, melynek nem kell feltétlenül
elérnie a maximális állami támogatás összegét.”
F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés elkészítésére és aláírására.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Horváth Sándorné (képviselő): Megjegyezte, hogy átolvasta a szerződést. A szerződés 6. bekezdés 1
pontjában az a megállapítás van, hogy a sírhely-értékesítés díja, a temetkezési szolgáltatók kivételével ….stb.
egészen odáig, hogy a díjakat az önkormányzat helyi rendeletben állapítja meg. A 7.2. pontban viszont azt
írja, hogy a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatás finanszírozásának rendjét rendeletben határozza meg.
Rendeletben megállapítja, és évente felülvizsgálja a temetési hely, illetőleg újraváltás díját, …. stb. Ezek a
pontok egymással ellentétesek, mert most az önkormányzat állapítja meg ezeknek a díjait vagy a szolgáltató.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy az önkormányzat állapítja meg ezen
díjakat.
Horváth Sándorné (képviselő): Jó, de úgy gondolja, hogy egyértelművé kellene tenni. Javasolta, hogy ezt
nézzék meg.
Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Megjegyezte, hogy a szerződés-tervezet jó. Kérte képviselőt, hogy
jöjjön be és akkor megbeszélik, de ha félreérthető akkor lehet egyszerűsíteni.

13. számú napirend:
Előadó:

Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által az iskolák
kijelölt körzethatáraira vonatkozó tervezetéről
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta a
határozat-tervezet elfogadását.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-, Ifjúsági-,
Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): A bizottság
javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester):Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet
és meghozta az alábbi határozatot:
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FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által az iskolák kijelölt körzethatáraira vonatkozó tervezetéről
A Képviselő-testület
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által az
iskolák kijelölt körzethatáraira vonatkozó tervezetében foglaltakat - a határozat mellékletében foglaltak
szerint -elfogadja.
F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalt tájékoztassa.
Határidő: azonnal, legkésőbb 2018. február 15.
Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
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Intézmény (intézményegység) neve

Berettyóujfalui Tankerültei Központ

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Balmazújvárosi Általános Iskola

OM
Fenntartó
azonosító
200931
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Intézmény címe

Körzet

Balmazújváros,
Dózsa Gy. u. 17-23.

Árpád u. Attila u., Batthyány u., Batthyány köz, Báthori u., Bercsényi u., Bethlen u., Bimbó köz, Bocskai u.,
Bocskai köz, Bordás köz, Csengő u., Csikós u., Csokonai u., Debreceni u., Délibáb u., Dózsa Gy. u., Északi sor,
Fecske sor., Halász u., Hársfa u., Hőforrás u., Illyés Gy. u., Iskola köz, Jókai u., Jókai köz, Kadarcs u., Karinkó utca,
Kastélykert u., Kasza köz, Keleti főcsatorna, Keleti u., Kérész u., Kígyó u., Kígyó köz, Kiskálló köz, Kiskastély u.,
Kiskút u., Kiskútújsor, Kossuth tér, Kossuth u., Kossuth köz, Lengyel M. utca, Magdolna u., Malom u., Móra F. u.,
Nádas u., Nádudvari u., Nyugati sor, Pacsirta u., Petőfi u., Posta köz, Rákóczi u., Révész u., Rigó u., Róna sor.,
Rózsa u., Rózsa köz, Sas u., SemseyA. u., Sima u., Soós I. u., Sporttér u., Szabadság sor, Szabó E. u., Széchenyi u.,
Szegfű u., Szegfű sor, Szoboszlói u., Telekföld Vízmű telep, Tó köz, Tóth Á. u., Újvilág u., Varga Antal u., Vásártér
u., Veres Péter u., Zene u.
Ady Endre u., Béke u., Bólyai u., Csengő u., Daru-Csigei u., Déli sor, Dobó I. u., Fazekas M. u., Gólya u., Gulyás
u., Hajnal u., Hársfa u., Hortobágy u., József A. u., Juhász u., Kadarcs u., Karikás u., Karinkó u., Kazinczy F. u.,
Kiscsűr u., Kiskút u., Kiskútújsor, Kodály Z. u., Kölcsey F. u., Lengyel M. u., Magdolna u., Malom u., Mátyás
király u., MaróthyGy. u., Mikszáth K. u., Németh L. u., Pokrócz F. u., R. Tóth S. u., Révész u., Sarkadi I. u., Szabó
P. u., Szíkifű u., Szilágyi Erzsébet u., Túzok u., Vasvirág u., Wesselényi u.
Arany János u., Akác köz, Bartók B. u., Bem J. u., Béke u., Boglárka u., Böszörményi u., Budai Nagy A. u., Csengő
u., Csikókert u., Damjnaich u., Deák F. u., Dely Mátyás u., Eötvös u., Esze T. u., Fejedelem u., Fokos u., Gábor
Áron u., Galamb u., Hársfa u., Himes u., Hunyadi J. u., Honvéd u., Huszár u., Karinkó u., Kastélykert u., Katona J.
u., Kiskútújsor u., Kodály Z. u., Kuruc u., Lengyel M. u., Liszt F. u.,Magdolna u., Malom u., Mátyás király u.,
Móricz Zs. u., Munkácy M. u., Nap u., Oncsa u., Rét u., Révész u., SemseyA. u., Szabadság sor, Szántó Kovács u.,
Szemere Klára u., Tamási Á. u., Táncsics M. u., Újkert sor, Vasvári Pál u., Viola u., Vörösmarty u., Wesselényi u.,
Zöldfa u., Zrínyi M. u.
Balmazújváros közigazgatási területe

Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István
Tagintézménye

Balmazújváros,
Hortobágy u. 12.

Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Zoltán
Tagintézménye

Balmazújváros, Móricz
Zs. u. 1-3.

Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda

201508

Balmazújvárosi Református Egyházközség

Szent János Katolikus Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
Hortobágy Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és
Kollégium
Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola

201783

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

200932

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

031190

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola

031191

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskola

031120

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Diószegi Kis István Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

031015

Tiszántúli Református Egyházkerület

031016

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Balmazújváros, Kossuth
tér 12.
Egyek,
Fő u. 1.sz
Hortobágy,
József A. u. 1.
Tiszacsege,
Fő u. 95.
Újszentmargita,
Hunyadi u. 5.
Berekböszörmény,
Köztársaság tér 10.
Berettyóújfalu,
Kálvin tér 4.
Berettyóújfalu,
József A. u. 11.

Egyek közigazgatási területe

Hortobágy közigazgatási területe
Tiszacsege közigazgatási területe
Folyás és Újszentmargita közigazgatási területe
Berekböszörmény közigazgatási területe
Berettyóújfalu közigazgatási területe
Ady Endre utca, Andaháza puszta, Attila utca, Babits Mihály utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca,
Bánk bán utca, Bántó tanya, Bartók Béla utca, Belső major utca, Bem utca, Benczúr utca, Bercsényi utca,
Berettyólapos gátsor, Berzsenyi Dániel utca, Bethlen utca, Bihari utca, Bocskai utca, Botond utca, Csillag utca,
Csonkatorony utca, Diófa utca, Dusnoki dűlő, Egressy Béni utca, Erkel Ferenc utca, Érmellék utca, Esze Tamás
utca, Fazekas utca, Földvár utca, Füzes utca, Gacsakert utca, Gátőrház, Hajdú utca, Hargita utca, Hársfa utca,
Hegedűs dűlő, Hérnekkert utca, Herpály utca, Hétvezérutca, Hold utca, Honvéd utca, Huszár Mátyás utca, Illyés
Gyula utca, Ipari út, Jászai Mari utca, Jegyzőkert utca, József Attila ltp., József Attila utca, Juhász Gyula utca, Kádár
vitéz utca, Katona József utca, Kazinczy utca, Kendereskert dűlő, Kerekes Gyula utca, Keresztesi út, Kert utca,
Kinizsi utca, Király-hágó út, Kisfaludy utca, Kiss János utca, Kodály Zoltán utca, Kossuth utca, Kovácsi dűlő,
Kölcsey utca, Körtvélyes utca, Kőrös utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Köztársaság utca, Kréta köz, Krúdy Gyula
utca, Külső major, Lenkei utca, Lipótkert utca, Liszt Ferenc utca, Lőtér utca, MHSZ lakóház,Magyar utca, Malom
utca, Margitta utca, Maros utca, Matolcsi tanya, Mátyás utca, Monostor utca, Mérlegház utca, Mikes Kelemen utca,
Millenniumi út, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy utca, Nádasdy utca, Nádor utca, Nagyváradi
utca, Nap utca, Népliget utca, Nyáras utca, Nyárfa utca, Oláh Zsigmond utca, Orbán Balázs tér, Péterszegi utca,
Petőfi utca, Radnóti utca, Salamon Béla utca, Sárostókert dűlő, Semmelweis utca, Sinka István utca, Szabó Pál utca,
Szabolcska utca, Szalárdi János utca, Széchenyi utca, Szemere utca, Szentdemeter utca, Szigligeti utca, Szillér kert,
Szillér utca, Szinyei utca, Szökő utca, Táncsics tér, Táncsics utca, Tarcsai utca, Tardy út, Tárogató utca, Tavasz
körút.,Teleczki major, Téglaparti út, Thököly utca, Toldi Miklós utca, Tomori Pál utca, Török Bálint utca, Váci
Mihály utca, Vadaskert utca, Vágóhid utca, Vajda János utca, Vállalkozó út, Vasút utca, Vasúti őrház, Vécsey utca,
Vörösmarty tér

ont

Debreceni
Tankerületi
Központ
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Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

031020

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Berettyóújfalu, Rákóczi
u. 1.

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola

202974

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Furtai Bessenyei György Általános Iskola

062933

Biharkeresztesi Református Egyházközség

031121

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

031126

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Barsi Dénes Általános Iskola

031130

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Sulyok István Református Általános Iskola

203100

Komádi Református Egyházközség

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános
Iskola és Óvoda
Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola

201146
031135

Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata
Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola

031138

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Biharkeresztes,
Hősök Tere 15.
Biharkeresztes,
Damjanich utca 21.
Csökmő,
Alkotmány u. 2.
Furta,
Petőfi u. 7.
Komádi,
Fő u. 10-18.
Komádi,
Dózsa György u. 1.
Körösszakál,
Piac tér 3.
Magyarhomorog,
Mikszáth u. 6.
Esztár, Petőfi u. 4/b

031142

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

031150

Hit Gyülekezete

Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola

031124

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

031154

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Létavértesi Arany János Általános Iskola

031156

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Agancs utca, Akácos utca, Alkotmány utca
Andaháza puszta, Aradi utca, Arany János
Báthory utca, Batsányi utca, Batthyány utca
utca, Bócs tanya, Bócsi utca, Budai Nagy A
utca, Csónak utca, Damjanich utca, Deák u
40., Dózsa Tsz. tanya, Eötvös utca, Földesi
Hajnal utca, Halász utca, Határ utca, Hídkö
tér, Keleti Főcsatorna őrház, Kereszt utca, K
utca, Korhány-ér utca, Kosztolányi utca, Kö
Madarász utca, Magyar dűlő, Makó István
Sándor utca,Nefelejcs utca, Néződomb tany
Peterdi dűlő, Piac tér, Puskin utca, Rákóczi
tanya, Somota tanya, Sport utca, Szabadság
Szomolyom tanya, Szondy utca, Temesvári
Mihály utca, Tóth Árpád utca, Vadász utca
Zrínyi utca, Mezőpeterd közigazgatási ter
Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki, T
Biharkeresztes közigazgatási területe
Csökmő és Újiráz közigazgatási területe

Bakonszeg, Darvas, Furta és Vekerd telepü
Komádi közigazgatási területe
Komádi közigazgatási területe

Bedő és Körösszakál közigazgatási területe

Körösszegapáti és Magyarhomorog közigaz

Esztár, Gáborján, Hencida és Szentpétersze

Zsáka,
Kölcsey u. 2.
Hajdúsámson,
Kossuth u. 2-8.

Zsáka közigazgatási területe

Derecske,
Szováti u. 2.
Hosszúpályi,
Szabadság tér 30.
Létavértes,

Derecske, Konyár, Sáránd és Tépe közigaz

Hajdúsámson közigazgatási területe

Hajdúbagos, Hosszúpályi és Monostorpályi

Akotmány utca, Árok utca, Árpád utca, Árp
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Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Óvoda, Általános és
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium
Dr. Molnár István EGYMI Autista Tagintézménye

038512

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Dr. Molnár István EGYMI 9. számú Általános Iskolája
Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola

031055

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola
Hunyadi János Általános iskolája

Hajdúböszörmény,
Radnóti utca 5.

Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe

Debrecen, Bartók Béla út
3.
Hajdúböszörmény, Dobó
István utca 2.
Hajdúböszörmény,
Tizenháromvértanú u. 1.

Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe

Alföld utca, Arad utca, Arany János utca, B
János utca, Bíró Péter utca, Bocskai István
János utca, Debreceni utca, Diószegi Sámu
Bálint utca, Erkel Ferenc utca, Fazekas Mih
utca, Hortobágy utca, Hunyadi János körút,
utca, Kassa utca, Kert utca, Kórház tér, Kos
utca, Liszt Ferenc utca, Lorántffy Zsuzsann
Ignác utca, Mester utca, Méliusz Péter utca
utca, Nagysándor József utca, Nánási utca,
1. dűlő 14333, Nagy-Bocskai szőlő 1070/2,
szőlő12210, Nagy-Bocskai szőlő 2. dűlő 12
12159, Nagy-Bocskai szőlő 3. dűlő 12186/1
szőlő 4. dűlő 12337, Nemzetőr utca, Olajüt
szőlő 12774, Petőfi szőlő 2. dűlő, Petőfi sző
Semmelweis Ignác utca, Sillye Gábor utca,
Tanya 000859, Tanya 086/2, Tanya 1023/0
Tanya 871/2, Tavasz utca, Téglagyár utca,
Vasvári Pál utca, Weszprémy Gáspár utca
Almássy Márton utca, Árpád utca, Attila ut
utca, Bánság tér, Bartók Béla utca, Batthyá
János utca, Bottyán János utca, Désány Istv
Gyöngyvirág utca, Hajdúkerület utca, Honv
Kálvin tér , Kandó Kálmán utca, Karap Fer
Klapka György utca, Kodály Zoltán utca,K

Hajdúböszörmény közigazgatási területe

Áchim András utca, Ady Endre tér, Apafi M
Csokonai Vitéz Mihály utca, Deák Ferenc u
Gábor körút, Győrössy kert, Hadházi utca,
Komárom utca, Korpona utca, Kovács Albe
utca, Madách Imre utca, Martinovics Ignác
Nagy-Bocskai 2. dűlő, Nagy-Bocskai szőlő
1070/2, Nagy-Bocskai szőlő 1070/3, Nagydűlő 12055. Nagy-Bocskai szőlő 3. dűlő 12
12186/1, Nagy-Bocskai 4. dűlő, Nagy-Bocs
Petőfi szőlő 12774, Petőfi szőlő 2. dűlő, Pe
utca, Szénássy Mátyás utca, Szilágyi Erzsé
1023/0001, Tanya 1028, Tanya 1142/0266,
Tizenhárom vértanú utca, Újfehértói utca, V
Hajdúböszörmény, Krúdy Gábor Áron utca, Krúdy Gyula utca, Nap u
Gyula utca 11-15.
Vidtelke utca, Víg utca

Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola

031054

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 11.

Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-AngolKét
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

031058

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Hajdúböszörmény,Árpád
utca 22.

erületi Központ

Hajdúböszörményi
Tankerületi Központ
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Középkerti Általános Iskola

031056

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Hajdúböszörmény,
Erdély u. 37.

Zeleméry László Általános Iskola

200557

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola

031238

Hajdúdorogi Metropolitai Egyház

038510

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda

031047

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

201112

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

031049

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

201239

Hajdúhadházi Református Egyházközség

II. Rákóczi Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű
Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola

031051

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

201321

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola

203293

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Hajdúböszörmény,
Vákáncsos u. 43.
Hajdúdorog,
Ady Endre utca 23-27.
Hajdúdorog,
Nánási u. 19.
Hajdúdorog,
Tokaji u. 5.
Bocskaikert,
Baross Gábor u. 19.
Hajdúhadház,
Bocskai tér 14.
Hajdúhadház,
Kossuth u. 3.
Téglás,
Úttörő u. 15.
Görbeháza,
Széchenyi u. 9.
4096 Újtikos, Széchenyi
tér 2.
4097 Tiszagyulaháza,
Kossuth utca 34.
Hajdúnánás,Polgári utca
71.

Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola
Tagintézménye
Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium Polgári utcai telephelye

031026

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Apponyi Albert utca, Avar utca, Baross Gá
Nagy Antal utca, Corvin János körút, Csaba
Egyház utca, Erdély utca, Erdő utca, Erkel
Huszár utca, II. Rákóczi Ferenc utca, Iparte
Károlyi Gáspár utca, Kis-Bocskai szőlő 107
Középkert utca, Külső-Debreceni utca, Kül
Losonczy István utca, Messzilátó utca, Mar
István utca, Nagyatádi Szabó István utca, N
1. dűlő 14333, Nagy-Bocskaiszőlő 1070/2,
szőlő12210, Nagy-Bocskai szőlő 2. dűlő 12
12159, Nagy-Bocskai szőlő 3. dűlő 12186/1
szőlő 4. dűlő 12337, Nefelejcs utca, Nimró
Petőfi szőlő 12774, Petőfi szőlő 2. dűlő, Pe
Somossy Béla utca, Stromfeld Aurél utca, S
Táltos utca, Tanya 000859, Tanya 086/2, T
Tanya 55/2, Tanya 871/2, Tatár István utca
utca, Zsemberi utca
Boda Katalin utca, Csonkatorony utca, Guh
954/0001, Rákóczi szőlő, Vákáncsos utca, V
Hajdúdorog közigazgatási területe
Hajdúdorog közigazgatási területe
Hajdúdorog közigazgatási területe
Bocskaikert közigazgatási területe
Hajdúhadház közigazgatási területe
Hajdúhadház közigazgatási területe
Téglás közigazgatási területe
Görbeháza közigazgatási területe

Újtikos és Tiszagyulaháza közigazgatási ter

Újtikos és Tiszagyulaháza közigazgatási ter

Árpád utca, Bakator utca, Bajza utca, Balog
Brassay Károly utca, Béke utca 2-30-ig és
Áron utca 7-31-ig és 14-38-ig, Gohér utca,
Kabay János utca, Kasza utca, Klapka utca,
szám és a 18. szám, Liliom utca, Malom ut
Pacsirta utca, Pázsit utca, Polgári utca, Réti
utca, Tarr Kálmán utca, Táncsics Mihály ut
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Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium Magyar utcai telephely

Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda

031028

Hajdúnánási Református Egyházközség

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola

200927

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Ebesi Arany János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 031172
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola
031032

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola

038789

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

031029

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola

031033

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

031030

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Hajdúnánás, Magyar utca Akác utca, Alma utca, Aradi vértanúk utca,
104.
Böszörményi utca, Csepüsszőlő, Damjanich
Loránt u., Hódos Imre utca, Hadnagy utca,
28-70-ig, Kiss Ernő utca, Korponai utca, Li
végig és 35-től végig, Móricz Pál utca, Nag
utca, Perczel utca, Petőfi utca 60-tól végig
Érmihályfalva utca, Galagonya utca, Sillye
utca, Tizedes utca, Vasvári Pál utca, Bajcsy
Hajdúnánás,
Hajdúnánás közigazgatási területe
Köztársaság tér 11.
Polgár,
Polgár közigazgatási területe
Zólyom utca 14.
Ebes,
Ebes közigazgatási területe
Széchenyi tér 5.
Hajdúszoboszló,
Ádám u. (az Attila u-ig), Arany J. u., Árpád
Arany J. u. 2.
u., Beödy M. u., Bocskai u., Budai Nagy A
zug, Egressy B. u., Erkel F. u., Fecske zug,
Hóvirág u., Hőforrás u. (a Gázláng, illetve a
Jázmin u., Jókai sor, Kadosa u., Kálvin u., K
az Attila u-ig), Könyök u., Lehár u., Libagá
Margaréta u., Médy u., Muskátli u., Nefelej
Baross és Szováti útig), Rezeda u., Rózsa u
Szilfákalja (páratlan oldal), Szováti út (a Rá
Török u., Tulipán u., Új u., Vörösmarty u.,
Hajdúszoboszló,
Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe
Dózsa Gy. u. 10-12.
Hajdúszoboszló,Kálvin
Ady Endre u. (páros oldal a malom sorig), B
tér 7.
Bordángát u., Cseke u., Csepű sor, Dankó z
u., Fazekas M. u., Fertő u., Fogthüy u., Gön
u., Hamvas u., Hold zug, Hősök tere, Huny
u., Korpos u. (a Harsányi és Cseke utcákig)
Kösely folyásáig), Malom sor (a Harsányi u
Kovács M. u-ig), Nádas u., Nádudvari u., N
az Új utcáig), Sarló u., Semmelweis I. u., S
(páros oldal), Törökdomb u., Új u., Vadas u
Hajdúszoboszló,
Ádám u. (Attila utcától), Alkotás u., Árpád
Hőforrás u. 143.
J. u., Csontos u., Déli sor, Déryné u., Dobó
B. utcáig), Gorkij u., Haladás u., Határ u., H
zug, Kender u., Kinizsi u., Kossuth u. (Baro
Petőfi u. (Szováti utcától), Rácz F. u., Rákó
Szél zug, Szováti u., Törő zug, Túri u. (Szo
Keleti utcától)
Hajdúszoboszló,
Ady Endre u., Akácfa u., Álmos u., Balla u
Kölcsey 2-4.
Bródy S. u., Csaba u., Csanády u., Cseke u.
u., Faller u., Fehér u., Fürdő u., Gábor Áron
oldal), Hársfa u., Hermann Ottó u., Huba u.

Berettyóújfalui Tankerületi Központ
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Ábrányi Emil Általános Iskola

031162

Debreceni Tankerületi Központ

Nyírábrány,
Iskola u. 8.
Nyíracsád,
Szatmári u. 8.
Nyíradony,
Árpád tér 10.
Nyíradony,
Jókai u. 22.
Nyírmártonfalva,
Iskola tér 1.
Újléta,
Magyar utca 22.
Vámospércs,
Iskola u. 1.
Biharnagybajom,
Bacsó Béla u. 2-4.
Földes,
Karácsony Sándor tér 6.
Kaba,
Kossuth u. 2.
Nagyrábé,
Rétszentmiklósi u. 2/C.
Püspökladány,
Kálvin tér 8.

Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola

201576

Hajdúdorogi Metropolitai Egyház

Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola

201584

Hajdúdorogi Metropolitai Egyház

Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános
Iskola
Nyírmártonfalvai Általános Iskola

038271

Debreceni Tankerületi Központ

031163

Debreceni Tankerületi Központ

Kiss Zoltán Általános Iskola

201387

Debreceni Tankerületi Központ

Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola
Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola

201389

Debreceni Tankerületi Központ

031176

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

039603

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

031179

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

031180

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Kálvin téri Általános Iskola

202986

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskolai

200983

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Püspökladány,
Petőfi u. 9.

Petritelepi Általános Iskola

202981

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Püspökladány,
Karcagi u. 28.

Nyírábrány közigazgatási területe
Nyíracsád közogazgatási területe
Nyíradony közigazgatási területe
Nyíradony közigazgatási területe
Nyírmártonfalva közigazgatási területe
Újléta közigazgatási területe
Vámospércs közigazgatási területe
Biharnagybajom közigazgatási területe
Földes közigazgatási területe

Báránd, Kaba, Sáp és Tetétlen közigazgatás

Bihardancsháza, Bihartorda és Nagyrábé kö

Arany J. u., Árpád u., Attila u., Bajcsy-Zs.
Bocskai u., Bólyai u., Csokonai V. M. u., D
Dózsa Gy. u., Erőss L. u., Fazekas M. u., G
Jog u., Jókai u., József A. u., Kaán K. u., K
Kismester u., Klapka u., Kossuth u., Kölcs
Lajos u., Nagy S. u., Nagy-Ürmöshát major
Szigligeti u., Szőke tanya, Teleki M. u., To
u., Wesselényi u., Zöldfa u.
Ady E. u., Árpád u., Attila u., Bajcsy-Zs. u.
.Bercsényi u., Bessenyei u., Bezerédi u., Be
Csenki u., Csillag u., Darányi Ignác u., Deb
Felsőbányai u., Gagarin u., Gárdonyi G. u.,
Hargita u., Hétvezér u., Hősök tere, Illés Gy
Karcsú köz, Katona J. u., Kazinczy Ferenc
Kodály Z. u., Kolozsvári u., Komáromi u.,
Losonczi u., Makkodi major, Maros u., Mik
dűlő, Nagy László u., Nagyszalontai u., Ná
u., Remény u., Rettegi u., Rozsnyói u., Sár
u., Szent László u., Szénatér u., Szikes olda
u., Zentai u., Zöldfa u, Zrínyi M. u., Zsák u
Akác u., Árpád u., Attila u., Bányász u., Ba
u., Debreceni u., Dió u., Dorogi M. u., Epr
Forint u., Gárdonyi u., Görepart u., József A
MóriczZs. u., Nyíl u., Papp tanya, Petri Pál
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14. számú napirend:
Előadó:

Előterjesztés a Földesi Szociális Szolgáltató Központ székhelyének
módosítása iránti kérelem elbírálására
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság javasolta a
határozat-tervezet elfogadását.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-,
Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke):
Megjegyezte, hogy erről beszéltek decemberben. Nem így gondolták, mert akkor Dr. Tamás Gábor
vállalta, hogy felülvizsgálja, és előterjesztést készít. Intézményvezető asszony elkészítette. Támogatják
a kérelemben foglaltakat. A bejárat hátul legyen, melyet tudatosítsák az ellátottakkal. Egyeztessenek
azokkal, akik eddig használták azokat a helyiségeket. Kérték a civil csoportok, akik igénybe veszik
ezeket a helyiségeket kedden és csütörtökön 4 órától 5 óráig, ha nem is ebben az időben, de lehessen
rá mód ezt folytatni.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
a Földesi Szociális Szolgáltató Központ székhelyének módosítása iránti kérelem elbírálására
A Képviselő-testület
az önkormányzat fenntartásában lévő Földesi Szociális Szolgáltató Központ Földes, Rákóczi u. 5.
szám alatti székhelyének Földes, Deák F. u. 13. szám alatti Egészségház ingatlanba történő
áthelyezését - a határozat mellékletéhez csatolt térképen megjelölt két helyiség biztosításával –
támogatja.
U t a s í t j a az intézményvezetőt, hogy a Földesi Szociális Szolgáltató Központ kapcsolódó
alapdokumentumainak (Szmsz) módosítását jóváhagyás végett készítse elő.
Határidő: következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Vighné Galgóczi Mária Intézményvezető
U t a s í t j a a polgármestert, hogy a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának
módosítását jóváhagyás végett készítse elő.
Határidő: következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
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15. számú napirend:
Előadó:

Tájékoztató az EFOP-1.2.11-16-2017-00005számú
Földesen című nyertes pályázatról
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Egy életen át

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Bíró Imrét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte dr. Szabó Irma Ibolyát, az Egészségügyi-,
Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi-, Ifjúsági-, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): A
bizottság tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. Kérték, hogy a későbbiek folyamán is
tájékoztassák e programról, illetve a testület feladatairól.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy 3-4 havonta lesznek tájékoztatók. Az
önkormányzat feladata az ösztönző rendszer kidolgozása, mely önálló előterjesztést fog képezni.
Javasolta a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
szavazásra bocsátotta a tájékoztatót.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tájékoztatót és
meghozta az alábbi határozatot:
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
az EFOP-1.2.11-16-2017-00005számú Egy életen át Földesen című nyertes pályázatról
A Képviselő-testület
az EFOP-1.2.11-16-2017-00005 számú Egy életen át Földesen című nyertes pályázatról szóló
tájékoztatóban foglaltakat t u d o m á s u l v e s z i .

16. számú napirend:
Előadó:

Előterjesztés a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva
tartási idejének meghatározására
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester):Elmondta, hogy óvodavezető elkészítette a Földes Községi
Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartási idejének meghatározására irányuló előterjesztést. Az
óvodavezető javasolta nyári zárva tartási idejének 2018. augusztus 13 és 2018. augusztus 31. időszak
meghatározására. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozattervezetet.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot:
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FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVESLŐ – TESTÜLETÉNEK
18/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartási idejének meghatározásáról
A Képviselő – testület
a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda karbantartási munkáinak zavartalan ellátása érdekében az
óvoda nyári zárva tartási idejét
2018. augusztus 13 – 2018. augusztus 31.
közötti időszakra á l l a p í t j a m e g .
F e l h a t a l m a z z a az óvodavezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva tartási idejéről tájékoztassa a
szülőket.
Határidő: azonnal
Felelős: Antós Gyuláné óvodavezető

17. számú napirend:
Előadó:

Előterjesztés a Kállay utcai telephely óvoda és a Kállay óvoda és Kállay
Tájház előtt parkoló kialakítására
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy érkezett egy beadvány a Kállay utcai
telephely óvoda és a Kállay óvoda és Kállay Tájház előtt parkoló kialakítására. Ennek a körülbelüli
költsége 15 millió Ft. Sajnos ez az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja ezt a
beadvány támogatni, de e probléma megoldására próbálnak valamilyen megoldást keresni.
Megpróbálják az óvoda előtti mély árokrendszer befedésével minimalizálni a balesetveszélyt.
Megköszönte az óvodavezetőnek és a szülőknek a beadványát, de az önkormányzat anyagi helyzetére
való tekintettel nem tudja ezt a beadvány támogatni.
Péter Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy az óvodafejlesztéshez szükséges plusz pénzt próbálják
összeszedni és ezt a szülők is megérthetnék.
Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Megjegyezte, hogy a helyi vízműt megkeresve fogják ezt a
mély árkot befedését kivitelezni.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megkérdezte, hogy körülbelül hány méter hosszú a
szóban-forgó szakasz?
Péter Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy egyszer már megmérték az a szakaszt, ami 67 méteres.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a javasolta.
Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és
meghozta az alábbi határozatot:
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FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVESLŐ – TESTÜLETÉNEK
19/2018. (I.31.) számú
HATÁROZATA
a Kállay utcai telephely óvoda és a Kállay Tájház előtt parkoló kialakításáról
A Képviselő – testület
az óvodavezető által felterjesztett a Kállay utcai telephely óvoda és a Kállay Tájház előtt parkoló
kialakítására benyújtott kérelemben foglaltakat tudomásul veszi, de az óvoda szülői közösség kérelmét
- az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel - nem tudja támogat ni.
Felhatalmazza
tájékoztassa.

a polgármestert, hogy az óvodavezetőt a képviselő-testület döntéséről

Határidő: a jegyzőkönyv elkészítését követően azonnal
Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Egyéb kérdés, interpelláció:
Bíró Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy a földpadkák leszedését el kellene majd kezdeni ott ahol
mart aszfaltot fognak elhelyezni, az itt kitermelt a földet pedig össze kell gyűjteni.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy március 1-jével indulnak a startmunkaprogramok, melyek 1 éves időtartamúak, a hosszú közfoglalkoztatási programok 4 hónapos
közfoglalkoztatást jelent, június 30-áig tart. Ennek tükrében nem tudják megoldani az intézményeknél
a kisegítést. Kérte, hogy mindenki gondolja át, hogy mely intézményekhez kerüljenek
közfoglalkoztatottak.
Balázsiné Bíró Valéria (Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője): Megjegyezte, hogy a
közösségi háznak szükséges lenne minimum két takarító.
Fegyver Imre (képviselő): A költségvetés tervezésekor mindenki azon gondolkozik, honnan lehetne
pénzt az önkormányzat számára biztosítani. A faház szálláshely kapacitásában lenne szabad hely. A
szálláshelyeket reklámozni kellene, nagyon kevesen tudják ezt a lehetőséget. Az archívumokat
olvasgatta, látta, hogy voltak táborok. Ha eljön ide valaki a strandolás, számháború és kemencés
hármason nem igen jutnak túl, ez néhány napi elfoglaltság. Mint helyiek segíthetnék és
tájékoztathatnák a leendő vendégeket, hogy mit érdemes Földesen vagy környékén megnézni. Egy
programcsomag összeállításával tudnák tájékoztatni a vendégeket pl. Imre István madarász
bemutatója, bihari sík meglátogatása, magángyűjtemény vagy a helytörténeti kiállítás megtekintése.
Kérte képviselő-társait ezen programokat gyűjtsék össze, és egy plakát formájában szét tudnák küldeni
a megyei iskoláknak, mint potenciális vendégeknek. Hátha bevételt generálna, biztos benne, hogy
bevételt fog generálni. Ha támogatják, akkor elindulna ebben, bármilyen ötletet vár személyesen vagy
e-mailben. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresése kapcsán kérte, hogy egy forgalomtechnikai
tükröt nem e helyeznek ki a kereszteződésbe?
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Melyik kereszteződésbe?
Fegyver Imre (képviselő): Válaszában elmondta, hogy a Nosztalgia és Vasműszakinál.
Bíró Imre (képviselő): Megkérdezte, hogy az értéktárnál lévő dolgokból nem lehet e ötletet meríteni?
dr. Szabó Irma Ibolya (képviselő): Nyilván, egyéként erről volt szó, már mióta amikor akarják, hogy
a turizmus fejlődjön. Ezt vonzerő leltárnak hívják a turizmusban. Tehát össze kell állítani Földes
vonzerő leltárát. Úgy gondolja, hogy a Valiék projektjében van erre lehetőség. Ha nincs olyan hely
ahol tudnak enni, ha az a büfé nem olyan, amilyen. Ha beletesz olyat, ami magángyűjtemény a
tulajdonossal egyeztessen. A helyi értéket jelenleg most nem tudják megnézni. Ha azt mondanák, hogy
a földesi lakodalmas akkor a tánccsoport előadja. Ezt szervezeten lehet megcsinálni.
Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Megjegyezte, hogy a tanösvényt a Hortobágyi Nemzeti Park
elviszi. El kell gondolkozni, hogy az önkormányzat felújítsa és sajátjaként üzemeltesse.
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dr. Szabó Irma Ibolya (képviselő): Megjegyezte, hogy ehhez hozzá kell kezdeni, valaki koordinálja,
mert csak úgy lehet.
Bíró Imre (képviselő): Kérte, hogy a síkfókúti házat és annak díjait tegyék közzé a Hírlevélben
Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Megjegyezte, hogy táboroknak és családoknak nagyon jó
hely.
Bíró Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy vannak olyanok, akik nem tudnak erről a szállás
lehetőséget. Fontos lenne és el kellene kezdeni a földpadkákból kikerülő földet elszállításához. Kell
hozzá rakodógép és zetor. El kell gondolkodni, hogy kell e vízműtől a rakodó gép, mert rövid ideig áll
a rendelkezésükre, illetve majdnem annyiba kerül, mintha egy vállalkozótól vennék bérbe. Az utóbbi
esetben sokkal gyorsabban tudnának haladni.
Diószegi Antal (alpolgármester): Megjegyezte, hogy a leszedett földet egy zárható helyre kell
eltenni, nehogy elvigyék pl. alezredes udvarra.
Bíró Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy olyan zárt helyet keressenek, ami nem a központban van.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy esetleg még a szennyvíztelepnél lévő
betonplaccokhoz tudnák összegyűjteni.
Horváth Sándorné (képviselő): Kifejtette egyetértését Fegyver Imre képviselővel. Felhívta a
figyelmet, hogyha egyszer elhatároznak valamit, azon az úton végig kellene menni és azt
maradéktalanul meg kellene valósítani. A strand rendbetételét azzal kezdték, hogy legyen egy olyan
vállalkozó, aki biztosítja a büfészolgáltatást. Megoldódott a zuhanyzó helyzete, és az volt a terv, hogy
normális ülőpadok készülnek a strandra, melyet az asztalos üzemben elkészítenek, és nem kellene
olyat olvasniuk, hogy szükségük van festékre a padok lefestéséhez. Igaz, hogy készültek napozópadok,
de teljeskörűen a fürdőben az asztalos dolgok befejezve. Tavaly benne volt a fürdő felújítási
elképzeléseikben, hogy rendbe kellene tenni a faházaknál lévő színt, mivel a teteje beázik, így esős
időben nem tudnak programot csinálni, illetve kerüljön oda olyan bútor, melyhez a vendégek szívesen
leülnének. Ezt nem olvasták az előterjesztésben. Ha egyszer elkezdenek valamit, akkor haladjanak
azon végig. Javasolta, hogy a szabadidőközpontban a színt tegyék rendbe. Nagy hiányosság a
szabadidőközpontnak, hogy nincs programajánlata, amire képviselő úr is felhívta a figyelmet. Az
iskolát is rengeteg ilyen ajánlattal keresik meg. Volt Létavértesen a nomádtáborban, melyet a
református egyház működtet, erre a nyárra már egyetlen szabadkapacitása nincs. Megjegyezte, hogy el
kell menni és megnézni. Ott komplett programok vannak, amit képviselő úr is mondott.
Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Megjegyezte, hogy van egy intézményvezető, akinek ezt el
lehetne mondani, igényeket megírni, vagy egy határozatot hozni, hogy miket kérnek tőle.
Horváth Sándorné (képviselő): Úgy gondolja, hogy – amit Fegyver Imre képviselő úr mondott és
Szabó Irma képviselő asszony megerősített –, azt csak úgy lehet, hogyha egyeztetnek a református
lelkésszel, ha a templomot szeretnék meglátogatni. Úgy gondolja, hogy ezeket össze kell egyeztetni.
Síkfőkúttal kapcsolatosan elmondta, hogy a nomád berendezése mellett a pele a legnagyobb gondja.
Azt javasolta tavaly, hogy megkeresse Jenei Istvánt, – aki asztalos és gondnok volt az ÁMK-ban –
megkérdezte volna a véleményét, hogy mi az ahol hozzá kellene nyúlni a tetőszerkezethez, felújítani
és lezárni, hogy ne költözzön vissza ez a védett állat. Ő ezt javasolt, igazából nem gondolná, hogy
óriási összegbe kerülne ezt megnézni, de erről elfeledkeztek. Az Esély otthon pályázat keretében
tudnának bútort vásárolni és nem biztos, hogy nem jutna ide egy két bútor. Megkérdezte, hogy hány
millió Ft van az önkormányzati lakások felújítására? Nem biztos, hogy nem tudnának belőle egy két
dolgot oda is megvásárolni. Úgy gondolja, hogy amit egyszer eldöntenek és elhatároznak, azt kellene
végig vinni. Elhatározták, hogy a buszmegállókat rendbe teszik. Sikerült az Ady Endre utca végén, a
Fogadónál, illetve a Rákóczi utca végén a sportpályánál lévőt rendbe tenni. Megjegyezte, holott azzal
kezdték, hogy hogy néz ki a buszmegálló a Fő utca végén. Nem gondolja, hogy az segítene az
elképzeléseik megvalósításában, hogy hol ezt gondolják, hol azt gondolják, hanem mindig egy irányba
kellene haladni. Javasolta, hogy gondolják végig és ami mellett egyszer leteszik a voksukat, azt vigyék
végig, mert az lenne eredményes.
Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy a síkfőkúti ház tetőfelújításával
kapcsolatosan Jenei Istvánnal beszéltek, aki azt mondta, hogy az egész tetőt vissza kellene szedni az
egész tetőt és újra rakni. Ezek a palák nem biztos, hogy alkalmasak lennének a visszarakáshoz. Azt
javasolta, hogy a tetőt újra kellene elkészíteni és akkor tudnák ezt a pele problémát megoldani.
Elmondta, belülről gipszkarton felszereltek, lefestették. Az, hogy az iskolások térítésmentesen vehetik
igénybe, az egy óriási segítség, hogy szállás díjat nem kell fizetni.
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