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FUlopháza Ktizseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

J E G Y Z O K O N Y V  

Kesztilt: Fillophaza Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 2017. marcius 30. nap.* 15:00 Orakor 

megtartott rendes tiles& 

Jelen vannak:  Nagyne Balogh Csilla polgannester 

Csaplar Tibor Imre alpolgarmester 

Juhasz Istvan kepviselo 

Molnar Imre kepviselo 

Liptai Szabolcs kepviselo  

Taniicskozasi iozgal meghivott: Vincze Miklos jegyzo 

Halcsikne Szabo Agnes penziigyi irodavezeto 

Jegyzokonyvvezetti: Kranicz Edit 

Nagyne Balogh Csilla polgannester koszontotte az Olesen megjelenteket es a Kepviselo-testiilet tiles& 

15.00 orakor megnyitotta. Megallapitotta, hogy az tiles az SZMSZ-ben foglalt szabalyoknak megfeleloen 

keriilt osszehivasra es hatarozatkepes, mivel az Ot f6 kepvisel6 koziil 5 fa jelen van. Az elozetesen 
kikiildott meghivo alapjan az alabbiak szerint tett javaslatot az tiles napirendjere. 

Az tiles napirendje:  

Napirend:  

1. Fiilophiza Kozseg Onkormanyzata 2017. evi kozbeszerzesi, ós kozbeszerzesi ertekhatar alatti 
beszerzesi terve 

Eloado: Nagyne Balogh Csilla polgdrmester 

2. Beszamolo Kecskemeti Hivatasos TOzoltoparancsnoksag 2016. evi 
munkajarol Eloado: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

3. Beszamolo a Kerekegyhaza es Tersege Feladatellato Tarsulds 2016. evi 
munkajarol Eloado: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

4. Foldmero megbizatasa, kiilteriileti foldutak karbantartasa  
Eloado: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

5. Tiizcsap egyedi letesitese a Kossuth Lajos utcaban  
Eloado: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

6. Mate Bdla ds tarsai kerelme, kozteriileti kapcsolat kialakitasa  
Eloado: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

7. Meszaros Mihaly es Barabas Zsofia CSOK visszavasarlasi jog meghosszabbitasa 
ElOado: Nagyrie Balogh Csilla polgarmester 

8. Lakasberleti szerzadesek meghosszabbitasa iranti kerelmek elbiralasa  
ElOadO: Nagynd Balogh Csilla polgarmester 

9. Konzorciumi megallapodas megkotese a Human szolgaltatasok fejlesztese tersegi szemleletben 

EFOP-1.5.2-16 kodszamti elnevezesii palyazat benyajtasa erdeiceben 
Eloado: Nagynd Balogh Csilla polgarmester 
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10.) Egyebek 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Aki elfogadja a napirendet, kerem, szavazzon. 

A Kepviselo-testiilet az ismertetett napirendet egyhangulag, 5 igen szavazaftal, ellenszavazat es 

tartozkodas nelkiil elfogadta, es az alabbi normativ hatarozatot hozta: 

26/2017. (III.30.) Kt. NORMATIV hatfirozat  

2017. mircius 30-fin megtartott rendes 

kepviselli-testilleti iiles napirendje 

Normativ Hatfirozat 

Fiilophaza Kozseg Onkormanyzat Kepvise16-testulete 2017. marcius 30-i rendes illesen az alabbi 

napirendet fogadja el: 

Napirend: 

1. Fiilophaza Kozseg Onkormanyzata 2017. evi kozbeszerzesi, es kozbeszerzesi ertekhatar alatti 
beszerzesi terve 

El(Sado: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

2. Beszamolo Kecskemeti Hivatasos llizoltoparancsnoksag 2016. evi 
munkajarol Eloado: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

3. Beszamolo a Kerekegyhaza es Tersege Feladatellato Tarsulas 2016. evi 
munkajarol Eloado: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

4. Foldmera megbizatasa, kOlterUleti foldutak karbantartasa  
Eloado: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

5. Ilizcsap egyedi letesitese a Kossuth Lajos utcaban  
Eloado: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

6. Mate Bela es tarsai kerelme, kozterfileti kapcsolat kialakitasa  
Eloado: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

7. Meszaros Mihaly es Barabas Zsofta CSOK visszavasarlasi jog meghosszabbitasa 
Eloado: Nagyno Balogh Csilla polgarmester 

8. Lakasberleti szerzodesek meghosszabbitasa ithnti kerelmek elbiralasa  
Eloado: Nagyno Balogh Csilla polgarmester 

9. Konzorciumi megallapodas megkotese a Human szolgaltatasok fejlesztese tersegi szemleletben 
EFOP-1.5.2-16 kodszamit elnevezesti palyazat benyujtasa erdekeben 

Eloado: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

10. Egyebek 

Felelos: Vincze Miklos jegyzo  

Hatarido: azonnal 

Az 1. napirendi pont targvalasa: 
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Fillophiza Klizseg Onkormanyzata 2017. evi kozbeszerzesi, es kozbeszerzesi erteichatar alatti 
beszerzesi tern 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Marcius 31-ig kell elfogadni a kozbeszerzesi es kozbeszerzesi 
ertelchatar alatti beszerzesi tervet. A jelenleg ismert fejlesztesek ismereteben keszilltek el a tervek„ 
melyeket sziikseg eseten modositani fogunk.. Kerdes, eszrevetel van—e a napirendi ponttal 

kapcsolatban? Kerdes, eszrevetel nem hangzott el. 

Nagyne Balogh Csilla: Koszonom. Aki elfogadja a kozbeszerzesi tervet tartalmazo hatirozat-tervezetet, 
kerem, szavazzon! 

 

A Kepvise16-testiilet egyhangfilag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es 

ta hatarozatot hozta. 

rtozkodas nelkiil az alabbi 

 

27/2017. (III. 30.) sz. Kt. 

Filltiphaza Kozseg Onkormanyzata 2017. evi kozbeszerzesi terve 

Hatfirozat 

1. Fiilophaza Kozseg Onkormanyzata Kepviselii-testillete Fillophaza Kozseg Onkormanyzata — a 

hatarozat mellekletet kepezo — 2017. evi kozbeszerzesi tervet elfogadja. 

2. A Kepviselo-testillet felkeri a jegyzot, hogy a Fiilophaza Kozseg Onkormanyzata 2017. evi 

kozbeszerzesi tervenek, Fillophaza Kozseg honlapjan tortenO kozzeteteleral gondoskodjon. 

Felelos: Vincze Miklos jegyzo 
Ferencz Peter beruhazasi es kozbeszerzesi referens 

HataridO: 2017. december 31. 

H a t a r o z a t r o l   

Jegyze, 

Penziigyi iroda 



 Idobeli iitemezes 

A kozbeszerzes targya V kad Iranyado Tervezett 
C P  

es mennyisege eljarasrend eljarasi 
tipus 

Ajanlatkero 
megnevezese 

szerzodes teljesitesenek  
varhate idiipontja vagy a  
szerzodes iddta rta ma 

Sor kertil-e vagy  
sor kertilt-e az  

adott  
kozbeszerzessel  
osszefuggesben  

eldzetes  
osszesiteft  
tajekoztato  

kOzzetetelere? 

az eljaras  
meginditAsinak,  

illetve a  
kozbeszerzes  

megvalositasinak  
tervezett iddpontja 

Fulophaza KOzseg onkormanyzat  
2017. evi kozbeszerzesi terve 

 

Fiilophaza Kozseg  
Onkormanyzata 

I. Arttheszerzes 

H. Epitesi beruhazas 

TOP 3.2.1-1 5 
„Energetikai 

korszerOsites FOlophiza 

Kbt. harmadik  
sesz 

nyilt 2017.06. 2017.12 nem 

 

 HI. Szolgaltatas-  
megrendeles 

IV. Epitési koncesszió 

V. Szolgaltatasi  
koncesszio 

_ - 

  

     



 

Nagyne Balogh Csilla: KOszonom. Aki elfogadja a kOzbeszerzesi ertekhatar alatti tervet tartalmazo 
hatarozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepviselli-testiilet egyhangulag, 5 igen szavazaftal, ellenszavazat es ta rtozkoclas nelkiil az 

alabbi hatarozatot hozta. 

28/2017.(11.30.) sz. Kt. 

Fillophaza Kozseg Onkormanyzata 2017. evi kozbeszerzesi ertekhatar alatti beszerzeseinek 
terve 

Hatarozat 

1. Fillophaza Kozseg Onkormanyzata Kepvise16-testiilete Fillophaza Kozseg Onkormanyzata — a 

hatarozat mellekletet kepez6 — 2017. evi kozbeszerzesi ertekhatar alatti beszerzeseinek tervet 

elfogadja. 

2. A Kepviselo-testillet felkeri a jegyzol, hogy a FlilOphaza KOzseg 0onkormanyzata 2017. evi 

kozbeszerzesi ertekhatar alatti beszerzesei tervenek, Fillophaza Kozseg honlapjan torteno 

kozzeteteleri51 gondoskodjon. 

Felelos: Vincze Miklos jegyz6 
Ferencz Peter beruhazasi es kozbeszerzesi referens 

Hatarido: 2017. december 31. 

Hatarozatrol ertestil: 

Jegyza, 

Penziigyi iroda 



Falopluiza Kozsig Onkormdnyzat 
2017. evi kOzbeszerzesi ertekhatar alatti beszerzeseinek terve 

 

Ajanlatkerii megnevezkse 
A kozbeszerzes targya es  

mennyisege 
Tervezett eljarasi tipus 

Idobeli iitemezes 

az eljaras meginditasanak ,  
illetve a beszerzes  

megvalesitisfinak tervezett  
id5pontja 

szerzodes teljesitesenek varhat6  
idopontja vagy a szerzodes  

idotartama 

  
I. Arubeszerzes 

      

      
- 

  

  
II. Epitesi beruhazas 

      

          

          

  
III. Szolgaltatas-megrendeles 

      

    _ - - 
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A 2 napirendi pont targvalisa  

Beszamolo Kecskemeti Hivatisos Tilzoltoparancsnoksfig 2016. evi munkajarO1 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Kivalo munkat vegeznek a tOzoltek. Javaslom a beszamolojuk 

elfogadasat. Kerdes, eszrevetel van-e ezen napirendi ponttal kapcsolatban? KentCs, eszrevetel nem hangzott 

el. 

Nagyne Balogh Csilla polgamiester: Koszonom. Aki elfogadja a hatarozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepviselo-testiilet egyhangiilag, 5 igen szavaz,attal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil az alabbi 

hatarozatot hozta. 

29/2017. (III. 30.) sz. Kt.  

Kecskemeti Hivatisos TfizoltOparancsnolcsag 2016. evi beszamoleja 

Hata rozat 

FOlophaza Kozseg onkormanyzatanak kepvise1O-test-Olete megtargyalta es elfogadja — az eloterjesztes 

mellekletet kepezo- Kecskemeti Hivatasos TOzolteparancsnoksag 2016. evi munkabeszamolojat. 

Felelos: Nagyne Balogh Csilla polgarmester  

Hataride: azonnal 

A 3 napirendi pont tarErvalasa:  

Beszamol6 a Kerekegyhaza es Tersege Feladatellato Tarsulas 2016. evi munkájárói 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: A Tarsulas munkajat folyamatosan, reszletesen nyomon tudjuk  

kovetni, mivel amit a Tarsulasi Tanks elfogad, azt a kepviselo-testulet is megtargyalja, es elfogadja. 

Kerdes, eszrevetel van-e? 

Kerdes, hozzaszolas nem hangzott el. 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Koszonom. Aki elfogadja a hatarozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepviselo-testiilet egyhangulag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil az alabbi 

hatarozatot hozta. 

30/2017. (III. 30.) sz. Kt.  

Beszamol6 a Kerekegyhaza es Tersege Feladatellat6 Tirsulas 2016. evi munkajarol 

Hatfirozat 

Fillophaza Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete megtargyalta es elfogadja Nagyne Balogh 

Csilla polgarmester beszamolejat a Kerekegyhaza es Tersege Feladatellato Tarsulasi Tanks 2016. evi 

munkajarol. 

FelelOs: Nagyne Balogh Csilla polgarmester  

Hatarido: azonnal 

A 4 napirendi pont targvalasa  

Fiildmero megbizatisa, kfilterideti foldutak karbantartasa 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: 093-as foldat karbantartasarol van szo,. mely Natura 2000 

termeszetvedelmi teruleten van. A munkdlatok megkezdese elott ki kell jeloltetni fOldmerOvel az at 
nyomvonalat. 

Csaplar Tibor alpolgarmester: A temeto dOlOnel Kadar Janos kimerette a teruletet es van egy resz, ami 

benyillik az erdasavba. Valaki kivagta azt az erdosavot, es a kivagas eredmenyekent letrejott fatuskOkat ott 

hagytak. Meg kellene tudni, hogy ki vagta ki a fakat, annak erdekeben, hogy legalabb a tuskokat elvigye. 
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Vilemenyem szerint t6bb mazsa fat vagtak ki. 
Nagyne Balogh Csilla polgarmester: K6sz6n6m. Mindenkeppen utana fogunk ennek nezni es megtesszak a 
szukseges intezkeddst. Kerdes, dszrevetel van-e a napirenddel kapcsolatban? 

Kates, dszrevitel nem hazgzott el. 
Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Koszon6m. Aki elfogadja a hatarozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepviselo-testillet egyhangulag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartezkodas nelktil az alabbi 

hatarozatot hozta. 

31/2017. (III. 30.) sz. Kt.  

Foldmero megbizasa, killterfileti foldutak karbantartasa 

Hatarozat 

1./ FillOphaza Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testillete az Onkormanyzat tulajdonaban leva 

Fatiphitza 093 helyrajzi szamil folditt nyomvonalitnak foldmera &kali kimeresee erdekeben brutte 
60.000 Ft kiadAsi eleirimyzatot biztosit, a dologi kiadas fedezete- a tartalik. 
Egyben felhatalmazza a polgarmestert, bogy a szolgAltatast rendelje meg. 

2./ A Kepviselo-testillet felkeri a polgarmestert, hogy a kimais utart tegye meg a sziikseges 

intezkedeseket a 093; 059 hrsz-fi fOldutak karbantartasa erdekeben. 

Felelos: Nagyne Balogh Csilla polgarmester  

Hatfrñdö:azonnal 

3./ a Kepviselo-testiilet felkeri a jegyzOt, hogy a soron kovetkez6 koltsegvetesi rendelet 

modositiskor a fenti dontest ve.gye figyelenibe. 

Felelos: Vincze Miklos jegyz6  

Hatariclo: ertelemszeriien 

S. nanimtdi Dont tarevalasa  
Titzcsap egyedi letesitese a Kossuth Lajos utetiban 

Naune Balogh Csilla polgarmester: Errol az tigrol a korabbi kepvise16-testilleti tiles= is beszeltilnk. A 
Bacsviz &al fizetett berIeti dIJ beruhazisra nem fordithata. A tilzcsap telepitesenek dija: 430.150 Ft. 
En javaslom a tiizcsap kiepfteset oly modon, hogy Barabas Zsofidekhoz is, akik szinten epftkeznek, 
megfelelo tavolsagra legyen a tlizcsap. 
Halcsilcne Szabo Agnes p0.-i irodavezeto: A kit lakOingatlan kozOtt 200m-nel nagyobb a tavolsag? 
Nagyne.-Balogh Csillapolgarmester: '1.-Jgy velem megfelelo ttivolstigon beth van a kat ingatlan. 
JUhasz Istvan 1c6pVise1o: Mindenkeppen a 'Kossuth utcara kell elhelyezni a tuzcsapot cilyan helyre, 

ahol tobben tudjak hasznositani. 
Kerdis, 6szrevite1 nem hangzott el. 
Nagyne Balogh Csilla polgarmester: A tiizcsap elhelyezese elott mindenkeppen egyeztetni 
fogunlc a Bacsviz Zrt-vel. Koszonom. Aki elfogadja a hatirozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepviselo-testillet egyhangfilag, 5 igen szavazaftal, ellenszavazat es tartozkodas nelktil az 

alabbi hatirozatot hozta. 

32/2017. (III. 30.) sz. Kt.  
Tfizesap egyedi letesitese a Kossuth L. utcaban 

Hatarozat 

1./ Fillophaza Kozseg Onkormanyzat Kepviselo testiilete a Fillophaza, Kossuth L. u. 14. sthmit 

lakiingatian Ornytzetiten -Maya biztositisa irdektben elfogadja s Bacsitiz Zrt. -arajkiataban foglaltakat, is 

tfizcsapot epittet .ki, megrertdeli a munkalatok elvegzeset 430:150.=Ft. ertekben. A 
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Kepviselo-testalet kotelezettseget vallal a lciadasi elOiranyzat biztositasara a 2017. evi 

Icaltsegveteseben, a tartalek terhere. 

Felel5s: Nagyne Balogh Csilla polgarmester  

Hatarido: azonnal 

2./ a Kepviselo-testalet felkeri a jegyzot, hogy a soron kovetkez6 koltsegv esi rendelet m6dositaskor a 

fenti dontest vegye figyelembe. 

Felelos: Vincze Mild& jegyz6  

Hataticlo: ertelemszerfien 

6.napirendi pont targvalasa  

Mate Bela es tarsal kerelme, kozteriileti kancsolat kialakitasa 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: A 0100/37 hrsz-6 onkonnanyzati tu ajdonban lev6 &Ho atnak 
hivatalosan nincs csatlakozasa az 52-es szama fOlithoz.. Az iigy kezdeme'nyezo enek, Mate Belanak van 
ott tanyija, melyen szeretne engedelylcdteles epitesi tevekenyseget vegezni., Az epiteshatasig elutasitotta a 
kerelmet, mivel az OTEK elairasai szerinti kozteraleti kapcsolat nem biztositott. Azon a teriileten elo 
lakosok egyebkent a 0100/37 lusz-ti at folytatasakent Orban Vilmos tulajdonat Icepezo 0100/49 hrsz-a, 
szant6 mavelesi ág1 fOldterilleten kozlekednek ki az 52-es faatra evtizedek 6ta. Mate Bela tobbszor 
probalt Orban Vilmossal megegyezni, hogy a tenneszetbeni athasznalat hivatalos telekalakitassal es atta 
nyilvanitassal rendezadhessen es terkep szerint is meglegyen a kozteraleti kapsolata a ket atnak, de nem 
szaletett eredmeny.; Orban Vilmos fOldje a telekalakitassal harom kiilon helxrajzi szamii reszre keralne 
felosztasra. Orban Ur azt szeretne, ha mind az in teraletet, mind pedig a teralet Fillophaza feloli leeso reszet 
az erintett Mate Bela megvasarolna. Erre Mate Bela nem tart igenyt. A 0100/37-es hrsz-a at masik athoz 
val6 csatlakozastatasa erdekeben tab lehetoseget is megvizsgaltuk. Sajnos a legegyszerabb, 
legkoltseghatelconyabb megoldas megis az lenne, ha a 0100/49-es hrsz-a teraleten telekalakitasi eljarasban 
kialakitasra keralne egy külön helyrajzi szammal rendelkeza, terkepen is jelzett at, mely lehet maganat. Ma 
beszeltem a foldmeravel es az Epites Hatosaggal: maganutat elfogadnak, szolgalmi utat nem. Ezt kovetoen 
Orban Vilmossal is egyeztettem, aki az onkormanyzattal egyattmakodik, beleiegyezik abba, hogy az egy 
helyrajzi szatna fOldteraletet harom ingatlanra fog* osztani. Majd a Falophaza fele es6 fOldteraletet 
szeretne eladni. TajekozOdtam a koltsegelcrOl is: a foldmeresi dij 120.000 Fori4 400 1n2-t az at 
alapteralete meghaladja, igy kell fOldvedehni terv, ami 50.000 Forint. Aranykoronankent foldvedelmi 
jaradelcot kell fizetni, ami 20-30.000 Forint korali osszeget jelent., Igaz, hogy maganut kialakitasarol van 
szo, de egyertelmaen kozerdekb61, az ott elo csaladok erdekeben, ezert agy velem ez az onkormanyzat 
terhe lesz. Ha onkormanyzati kozutat akarunk 52-es foutra vale) becsatlakozasra, hatalmas kaltseget 
jelentene, amit az onkormanyzatunk nem tud megfinanszirozni. 
Juhasz Istvan kepviselo: A fOldteralet maradna magantulajdonban? 
Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Igen, csak hasznalatba adja az ott lakolcnak. 
Juhasz Istvan Icepviselo: Ha ezt a teraletet koztulajdonba adja, kesobb visszavonhatja-e? 
Halcsikne Szabo Agnes penzagyi irodavezeta: A megallapodast kell alap san kidolgozni: bele kell 
jegyezni a megallapodasba, hogy a koltsegeket atvallaltuk, de kozossegi erdeke szolgal az at 
megepitese. Juhasz Istvan kepviselo: A hatasvizsgalat is igen koltseges. 
Molnar Imre Icepviselo: A foldteralet meldcora? 
Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Osszessegeben majdnem 3 hektar, 33,08 z aranykorona erteke annak a 
teraletnek, amit Orban Vilmos el akar adni. Ez egy nagyon j6 minosega foldteraletnek minosal, 200Ft/ m2 
Aron adna el. Segiteni fogom , hogy talaljon vevot. Jogszabalyilag is indokolt a helyzet orvoslasa. 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: A kavetkezo testaleti alesre a koltsegeket es a terveket elaterjesztjak. 

Tovabbi kerdes, eszrevetel nem hangzott el. 
Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Javaslom, hogy az onkormanyzat az at kialakitasa erdekeben 
kezdje meg az elok6szitesi munkalatokat, kerjen arajanlatokat. Alci elfogadja a hatarozat-tenrezetet, 
kerem, szavazzon! 

  

ozkodas nelktil az alabbil IA Kepvise16-testalet egyhangtilag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  

   
 

10  



lhatarozatot hozta. 

33/2017. (III.30.) sz. Kt.  
Koztertileti kapcsolat biztositasa a FillOphaza 0100/10 hrsz-6 ingatlanhoz 

Ha tarozat 

FOlophaza Kozseg Onkonnanyzata Kepviselo-testulete a Fnlophaza 0100/10 hrsz-6 

ingatlan eseteben a koztertileti kapcsolat biztositasa erdekeben felhatalmazza a 

polgannestert, hogy kezdje meg a targyalasokat a 0100/49 hrsz-11 ingatlan tulajdonosaval 

az inkialakitassal kapcsolatban, annak ismereteben kerjen arrajanlatokat az ntkialakitasi 

koltsegelcre vonatkozoan. A targyalasok, es az arajanlatok ismereteben az utkialakitasi 

javaslatot terjessze a Testiilet ele, annak jovahagyasa erdekeben. 

Felelos: Nagyne Balogh Csilla polgannester  

Hatarido: 2017. majus 31. 

7. napirendi pont targvalasa  
Meszaros Mihaly es Barabas Zsofia CSOK visszavasarlasi jog meghosszabbitasa 

Nagyne Balogh Csilla polgannester: A kepvise1O-testnlet azzal a feltetellel kototte meg az adas-veteli 

szerzodest, hogy a vevOk egy even be101 kotelesek felmutatni a hitelszerzodest. IdOkozben tervezovaltasra, 

es hitelintezeti valtasra is sor kerOlt, jelenleg folyamatban van a hitelezes. Ezaltal a vevok nem tudnak eleget 

tenni a szerzodesben foglalt hatariclOnek, es kerik annak meghosszabbitasat. 
Halcsikne Szab6 Agnes penzugyi irodavezetO: A dontes mindenkeppen indokolt, mert visszaveteli 

szandek nem all fenn. A csaladnak vallalnia kell a felmerii16 plusz koltsegeket. 

Kerdes, eszrevetel nem hangzott el. 

Nagyne Balogh Csilla polgannester: Koszonom. Aki elfogadja a hatarozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepviselo-testillet egyhangfilag, 5 igen szayazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil az alabbi 

hatarozatot hozta. 

34/2017. (III.30.)sz. Kt.  
Meszaros Mihaly es Barabas Zs6fia CSOK visszavasarlasi jog meghosszabbitasa 

Hatarozat 

Fulophaza Kozseg Onkonnanyzat Kepviselo-testulete hozzajarul ahhoz, hogy Meszaros Mihaly es Barabas 

Zsdia reszere ertekesitett Fillophaza 148/2 helyrajzi szam6 beepitetlen terillet milvelesi ág, 1194 m2 

alaptertilet0, epitesi telek eseteben az Onkonnanyzat javara az ingatlan-nyilvantartasba bejegyzett, a Ptk. 

6:226. §-aban szabalyozott, az adasveteli szerzodes megkotesetO1 szamitott 1 eves idotartamn 

visszavasarlasi jog tovabbi 6 honappal meghosszabbitasra kerilljon. A szerzodesmodositassal kapcsolatos 

koltsegek a tulajdonosokat terhelik. 

Egyben felhatalmazza a polgarmestert a vonatkozo szerzodesmodositas alairasara. 

Felelos: Nagyne Balogh Csilla polgarmester 

Hatarido: azonnal 

A 8. napirendi Dont targyalasa  

Lakisberleti szerztidesek meghosszabbitasa iranti kerelmek elbira laisa 



Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Nehany lakonak lejart a lakasberleti szerzOdese. Darvas Tibor 
lalcresze rendezett, a lakbert fizeti. Vele kapcsolatban nem tapasztalok problemit. 

Csaplar Tibor kepviselo: Szocs Erzsebet nem fizet, udvara pedig rendezetlen. Vannak olyan lakok, akik a 

sajat jardajukat sem takaritjak le. A Baksa Henriettek sem foglalkoznak a laic& komyekevel. 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: A rendezetlen helyzetek orvoslasa is indokolta a berleti szerzOdesek 

kepviselo-testtilet ele kertileset. Saks Erzsebet eseteben tobbszori felszolitas mellett sem keriilt sor a 

fizetesre. 

Juhasz Istvan kepviselo: Ez egy visszater8 problema. Ket lehetseges megoldast javasolnek: vagy nem 

hosszabbitjuk meg a szerzOdest, vagy figyelmeztet6 jelleggel csak rovidebb idore szolna. Ha a kepvise18-

testiilet Altai kijelolt idOpontig nem tOrtennek meg a ken valtoztatasok, nem keriil sor a szerzodes 

meghosszabbitasara. 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Gyimesine nyilatkozott, hogy jnnius 30-i idoponttal elkoltozik, ezert 

reszerol nem kertilt kerelem a testifiet ele 

Halcsikne Szabo Agnes pennigyi irodavezetO: Darvasek, Baksiek lakasberleti szerzodeset 3 honapra, azaz 

jimius 30-ig k8ssiik meg? A harom honapot indokoltnak tartom, mert Igy 4 hetente modunkban all 

ellenorizni az udvar tisztasagat. 

Nagyne Balogh Csilla polgannester: Kerdes, eszrevetel van-e? 

Kerdes, eszrevetel nem hangzott el. 
Nagyne Balogh Csilla polgannester: Koszonom. Aki elfogadja a Baksa Henrietta 3 havi idOtartamu berleti 
szerzodese meghosszabbitasara vonatkozo hatarozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepviselo-testiilet egyhangulag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil az alabbi 

hatarozatot hozta. 

35/2017. (III. 30.) sz. Kt. 
Baksa Henrietta lakasberleti szerzodes meghosszabbitasa 

Ha t ar oza t  

Fiilophaza Kozseg Onkonnanyzat Kepviselo-testiilete Baksa Henrietta 6042 FalOphaza, Pet8fi Sandor utca 

1/A. szam alatti lakos lakasberleti szerzadeset 2017. aprilis 01-tol 2017. janius 30. napjaig valtozatlan 

feltetelekkel meghosszabbitja a rezsikoltsegek megfizetese mellett. 

Egyben felhatalmazza a polgannestert a lakasberleti szerzodes meghosszabbitas alairasara. 

Felelos: Nagyne Balogh Csilla polgarmester  

Hatarido: azonnal 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Koszonem. Aki elfogadja a Darvas Tibor 3 havi idotartamit berleti 

szerzodese meghosszabbitasara vonatkozo hatarozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepviselo-testiilet egyhangulag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil az alabbi 

hatarozatot hozta. 

36/2017. (III.30.1 sz. Kt..  
Darvas Tibor lakasberleti szerzOdes meghosszabbitasa 

Hatirozat 

Fillophaza Kozseg Onkonnanyzat Kepviselo-testOlete Darvas Tibor 6042 FiilOphaza, Petofi utca 1. szam 
alatti lakos 825-2/2015 szamit lakasberleti szerzadeset feliilvizsgalta es 2017. aprilis 01-jet61 2017. junius 
30. napjaig valtozatlan feltetelekkel meghosszabbitja a rezsikoltsegek megfizetese mellett. 

Egyben felhatalmazza a polgarmestert a lakasberleti szerzOdes meghosszabbitas alairasara. 

FelelOs: Nagyne Balogh Csilla polgarmester  

Hatarido: azonnal 

1 2  



Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Ktiszonom. Aki elfogadja Durucz Maria 1 eves idOtartamit berleti 
szerzodese meghosszabbitasara vonatkozo hatarozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepvise16-testiilet egyhangtilag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tarteakodas nelkiil az alabbi 

hatarozatot hozta. 

37/2017. (III.30.) sz. Kt.. 
Durucz Maria lakasberleti szerzodes meghosszabbitasa 

Hatarozat 

Fiilophaza Kozseg Onkormanyzat Kepvisela-testillete Durucz Maria 6042 Fiilophaza, Kossuth Lajos utca 

1/C. szam alatti lakos 1030-3/2011 szamii lakasberleti szerzodeset feliilvizsgalata es valtozatlan 

feltetelekkel, 2017. aprilis 01-jet61 2018. marcius 31. napjaig meghosszabbitja a rezsi koltsegek 

megfizetese mellett. 

Egyben felhatalmazza a polgarmestert a lakasberleti szerzOdes meghosszabbitas alairasara. 

Felelos: Nagyne Balogh Csilla polgarmester  

Hatarido: azonnal 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Koszonom. Aki elfogadja Gyorgye Zoltan 1 eves idtitartamu berleti 

szerzodese meghosszabbitasara vonatkozo hatarozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepvise145-testiilet egyhangtilag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil az alabbi 

hatarozatot hozta. 

38/2017. (III.30.) sz.  
Gy6rgye Zoltan lakasberleti szerzodes meghosszabbitasa 

Hatarozat 

Fiilophaza Kozseg Onkormanyzat Kepviselii-testiilete GyOrgye Zoltan 6042 Ftilophaza, Herpay LaszlO 

utca 1/A. szam alatti lakos lakasberleti szerzOdeset 2017. aprilis 01-01 2018. marcius 31. napjaig 

valtozatlan feltetelekkel meghosszabbitja a rezsikoltsegek megfizetese mellett. 

Egyben felhatalmazza a polgarmestert a lakasberleti szerzodes meghosszabbitas alairasara. 

Felelos: Nagyne Balogh Csilla polgarmester  

HataridO: azonnal 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Koszonom. Aki elfogadja Horvath Maria 1 eves idotartamit berleti 

szerzodese meghosszabbitasara vonatkozo hatarozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepvise18-testiilet egyhangulag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelktil az alabbi 

hatarozatot hozta. 

39/2017. (III.30.) sz. Kt..  
Horvath Maria lalcasberleti szerzodes meghosszabbitasa 

Hatarozat 
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Fiilophaza Kozseg Onkorrnanyzat Kepvise18-testiilete Horvath Maria 6042 Ftilophiza, Kossuth utca 1/d. 

szam alatti lakos 764-4/2011 szam6 lakasberleti szerzOdeset 2017. aprilis 01481 2018. marcius 31. napjaig 

valtozatlan feltetelekkel meghosszabbitja a rezsikoltsegek megfizetese mellett. 

Egyben felhatalmazza a polgarmestert a lakasberleti szerzOdes meghosszabbitas alairasara. 

Felelos: Nagyne Balogh Csilla polgarmester  

Hatarido: azonnal 

A 9. napirendi vont tfiroralasa  

Konzorciumi megallapodas megkotese a Human szolgaltatisok fejlesztese tersegi szemleletben 
EFOP-1.5.2-16 kodszamti elnevezesh palyazat benyajtasa erdekeben 

Nagyne Balogh Csilla polgannester: Javaslom a konzorciumi megallapodas elfogadasat. Nyertes palyazat 

eseten helyi es tersegi rendezvenyek, valamint a human szolgaltatasok fejlesztese valesulhatnak meg a 

hatranyos helyzetii emberek szocialis konilmenyeinek javitasa, problemaiknak megoldasa erdekeben. 

Kerdes, eszrevetel nem hangzott el. 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Koszonom. Aki elfogadja a hatarozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepviselo-testiilet egyhangtilag, 5 igen szavaz,attal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil az alabbi 

hatarozatot hozta. 

40/2017. (HI. 30.) sz. Kt.  

Konzorciumi megallapodas megiditese a Human szolgaltatasok fejlesztese tersegi szemleletben 
EFOP-1.5.2-16 kodszamti elnevezesii palyfizat benyajtasa erdekeben 

Hatirozat 

1./ Fiilophaza Kozseg Onkonnanyzat Kepvise18-testiilete megtargyalta „Konzorciumi megallapodas 

megkotese a Human szolgaltatasok fejlesztese tersegi szemleletben EFOP-1.5.2-16 kodszam6 elnevezesii 

palyazat beny6jtasa erdekeben" targy6 eloterjesztest, es tamogatja a megvalositani kivant palyazatot, annak 

benyujtasaval egyetert, a palyazatot konzorciumtagkent beny6j tja. 
Egyben elfogadja — a hatarozat mellekletet Icepezo — konzorciumi megallapodast. 

A palyazatot konzorciumban kivanja megvalositani az alabbi telepulesi onkonnanyzatoklcal kozosen: 

• Kerekegyhaza Varos Onkormanyzata, konzorciumvezeto 

• Helvecia Nagykozseg Onkormanyzata, konzorciumi tag 

• Balloszog Kozseg Onkormanyzata, konzorciumi tag 

• Orgovany Nagykozseg Kozseg Onkormanyzata, konzorciumi tag 

• Fiilophaza Kozseg Onlcormanyzata, konzorciumi tag 

2./ A Kopviselo-testiilet felhatalmazza a polgannestert, hogy a palyazat benyiijtasahoz sz-iikseges 

intezkedeseket konzorciumtagkent megtegye, valamint a palyazat benyiljtasahoz sziikseges konzorciumi 

megallapodas alairesara. 

31 A Kepviselo-testiilet a palyazat benrijtasaval kapcsolatban az alabbi nyilatkozatot teszi: a projektnek 

koszonhet8en a szocialis teriileten elhelyezkede 10 fo szakembernek a 3 eves fenntartasi idoszalcra 

vonatkoz6 tovabb foglalkoztatasa az alabbiak szerint valosul meg: 

• Balloszog: 2 f8, 

• Helvecia: 2 RS, 

• Orgovany: 1 f8, 

• Rilophaza: 1 fa, 

• Kerekegyhaza: 2 fel + 2 ft) azzal, hogy a grigylontasz, es a pszichologus eseteben a 4 teleptiles 

(Balloszog, Helvecia, Orgovany, Kerekegyhaza) k6z6sen vallalja a foglalkoztatast, egyenlo 

aranyban, de foglalkoztatokent a konzorciumvezeto onkormanyzat keriil nevesitesre. 

1 4  



j•-"(1 LlAL/---- 
Nagyne Balogh Csilla 

polgarmester 

Kmf. 

Vincze Miklos 
jegyzO 

 

Felelos:  Nagyne Balogh Csilla polgannester  

HataridO:  2017. aprilis 1. 

Effvebek napirendi pont tirgyalasa  
a) Kozfeladatot ellate epfiletek enereia-tanilsitvanva 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Jogszabalyi kotelezettsegiinkb61 ad6d6an marcius 31-ig energia 

megtakaritasi intezkedesi tervet kell kesziteni a kozfeladatot ellato eptiletekre, melynek alap dolcumentuma 

az energetikai tanusitvany. Az Ady Endre MOvelOdesi Haz energetikai tanasitvanyanak elkeszittetese 

70.000 Ft. A Totender Kft. mar elkeszitette a hivatalra, orvosi rendelore es az ovodara vonatkozo 

energetikai tanusitvanyt, igy annak koltsege mar nem fog felmerdlni. 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Kerdes, eszrevetel meriilt-e fel? 

Kerdes, eszrevetel nem hangzott el. 

Nagyne Balogh Csilla polgannester: Koszonom, aki elfogadja a hatarozat-tervezetet, kerem, szavazzon! 

A Kepvise16-testfilet egyhangillag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil az alabbi 

hatarozatot hozta. 

41/2017. (III. 30.) sz. Kt.  
Energetikai tanusitvany elkeszittetese a mOvelOdesi hazra vonatkozoan 

Hatarozat 

1./ Fiilophaza Kozseg Onkormanyzat Kepvise1O-testiilete az energiahatekonysagrol sz616 2015. evi LVII. 

torveny 11/A. §-aban eloirt energiamegtakaritasi intezkedesi tervhez szilkseges3 az Ady Endre MOveladesi 

Hazra vonatkozo energetikai tannsitvany elkeszitesevel megbizza a G&G Epilletfenntarto Bt.-t (6050 

Lajosmizse, Bene 164.,cegvezet6: Svebisne Gombkoto Gizella) brutto 70.000 Ft osszegu 

ellenszolgaltatasert. A Kepviselo-testillet kotelezettseget vallal a dologi kiadas biztositasara, a kiadas 

fedezete a tartalek. 

Felelos: Nagyne Balogh Csilla polgarmester  

Hatarido: azonnal 

2./ A Kepviselo-testillet felkeri a jegyzOt, hogy a soron kiivetkezo koltsegvetesi rendelet modositaskor a 

fenti dontest vegye figyelembe. 

Felelos: Vincze Miklos jegyzO  

Hatarido: ertelemszeraen 

b) Zoldseeck es gviimoleskik kedvezmenves beszerzese az 6voda reszere 

Csaplar Tibor alpolgannester: Varkonyi Lajos Or felajanlotta az &oda reszere a gyiimolcsok es zoldsegek 

kedvezmenyes Aron torteno beszerzeset. Velemenyem szerint, erdemes lenne elni a lehetoseggel, hiszen 

kis mennyisegii arut nem gazdasagos Kerekegyhazan megvenni. 

Halcsikne Szabo Agnes irodavezetO: A zoldseg- es gyiimolcsfelek beszerzesere is szigonl szabalyok  

vonatkoznak, de utana fogok nezni, hogy milyen lehetosegek allnak a rendelkezesiinkre. 

Mivel az iilesnek tobb napirendje, bejelentese, kerdese es hozzaszolasa nem volt, polgarmester az iilest 

16:00 orakor bezarta. 
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