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Fillophaza Ktizseg Onkormanyzat 

Kesztilt: Falophaza Kozseg Onkonnanyzat Kepviselo-testaletenek 2017. majus 25. napian 
megtartott 

•elen vannak:

Igazoltan tavol van:  Csaplar Tibor 

Tanacskozasi 

JeEvzoktinvvvezet

J E G Y Z O K O N Y

Nagyne Haloah Csilla polaarrnester koszontotte az filesen megjelenteket es a Kepviselo-
15.00 orakor megnyitotta. Mee;illapitotta, hov,y az illes az SZMSZ-ben lo.y.lalt szabalyoknak 
kerEilt osszehivasra es hatarozatkepes, mivel az a[ fa kepvisela kozal 4 la jelen van. Az 
meghivo alapjan az alabbiak szerint tett javaslatot az Liles 

Az tiles 
Napiren

Nagyne Balogh Csilla 
Molnar Imre 
Juhasz Istvan 
Liptai Szabolcs 

Vincze Miklos 
Halcsikne Szabo Agnes penzagyi 
Kapas Roland a Kecskemeti Varosgazdasagi 
kepviseleteb
Nyari Zsolt rend& ornagy, 
Marton 

I.) A  hulladekkezelesi kozszolgaltatas ellatasaval kapcsolatos dontesek 
Eloado: Nagyne Balogh Csilla 

2.) Rilophaza Kozseg Onkormanyzatanak 2016. e v i  koltsegvetesi 
beszam

Eloado: Nagyne Balogh Csilla 

3.) A  telepalesfeilesztesi, telepalesrendezesi es telepaleskepi egyeztetesi efiardsok 
szabalyainak 

Eloado: Nagyne Balogh Csilla 

4.) A  Korekegyhaza es Tersege Feladatellato Tarsulas 2016. evi gazdalkodasarol 
Eloado: Nagyne Balogh Csilla 

5.) osszefoglalo ellenarzesi jelentes a 2016. evi belsa 
ElOado: Nagyne Balogh Csilla 

6.) A z  onkormanyzat 2016. evi gyermekioleti es gyermekvedelmi 
ElOado: Nagyne Balogh Csilla 

7.) Tanyagondnoki szolgalat szakmai 
ElOado: Nagyne Balogh Csilla 



8.) Falophaza Kozseg kozbiztonsagi helyzeterol, a Keeskemeti Rendorkapitanysag 
erdekeben 2016. evben tett intezkedeseirol, az azzal kapesolatos 

Made,: Nagyne Balogh Csilla 

9.) Egytittmlikodesi megallapodas megkotese Egeszsegfejlesztest Iroda 
Eloado: Nagyne Balogh Csilla 

10.) 

Nagyne Balogh Csilla polgannester: Aki elfogadja a napirendet, 

A Kepvise1O-test-tilet az ismertetett napirendet egyhangtilag, 4  igen szavazattal. 
tartozkodas nelkiil elfogadta, es az alabbi normativ 

48/2017. (V.25.) Kt. 
2017. majus 25-en 
Kepviselo-testilleti ii 

Normativ 

Rilophaza Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testillete 2017. majus 25-i rendes tilesen 
napirendet 

Napiren

I.) A  hulladekkezelesi kozszolgaltatas ellatasaval kapcsolatos dontesck 
FloadO: Nagyne Balogh Csilla 

2.) Hilophaza Kozseg Onkormanyzatanak 2016. e v i  koltsegvetesi 
beszam

Floado: Nagyne Balogh Csilla 

3.) A  teleptilesfellesztest, telepillesrendezesi es telepuleskept egyeztetesi eljardsok 
szabalyainak 

Eloado: Nagyne Balogh Csilla 

4.) A  Kerekegyhaza es Tersege Feladatellato Tarsolas 2016. evi gazdalkodasarol 
Mader Nagyne Balogh Csilla 

5.) Osszefoglalo ellenorzesi jelentes a 2016. evi belsO 
Made): Nagyne Balogh Csilla 

6.) A z  onkonnanyzat 2016. evi gyennekjolett es gyennekvedelmi 
ElOadO: Nagyne Balogh Csilla 

7.) Tanyagondnoki szolgalat szakmai 
ElOadO: Nagyne Balogh Csilla 

8.) Fillophaza Kozseg kozbiztonsagi helyzetethl, a Kecskerneti RendOrkapitanysag 
erdekeben 2016. evben tett intezkedeseirOl, az azzal kapcsolatos 

Made): Nagyne Balogh Csilla 



9.) EgytittmOkodesi megallapodas megkotese Egeszsegfejlesztesi Iroda 
Eloado: Nagyne Balogh Csilla 

10.) 

Felelos: Vincze 
HataridO: 

Az 1. 
A hulladekkezelesi klizszo1ga1tat6s ellatasaval kapcsolatos dontesek 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Jelen van kozottiink Kapas Roland Or a Kecskemeti 
Kft kepviseleteben, bogy megvalaszolja az esellegesen felmertilo 
A bizottsag 

Juhasz Istvan kepviselo: A napirendi pout megtargyalasra kertilt, de senki reszerol nem merillt fel 
atmenet zokkenOmentesen 

Kapas Roland:  A hulladekkezelesi szolgaltatast valtozatlan feltetelekkel vessztik at. Az fki 
kivalasztasat biztosito kozbeszerzesi ellards eredmenyes lefolytatasaig tarto 
kozszolgalati szerzOdes alairasa pedig mar 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: A kdzszolgalati szerzodes a zoldhulladek elszallitasanak 
egeszill ki, melyre eves szinten 10 alkalommal fog 
Tovabbi kerdes, eszrevetel van-e'? Amennyiben kerdes, eszrevetel nines, a hatarozott - a 
eljaras eredmenyes lefolytatasaig tart() -  id6re szolo hulladekkezelesi 
megkotesere iranyulo hatarozat-tervezetet 

A Kepviselo-testtilet egyhangolag, 4  igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkill 
hatarozatot 

49/2017. (V. 25.) 
Hatirozott idore sz616 hullailekkezeksi kozszolgaltatasi szerztides megkotese 
Varosgazdasagi Nonprofit 

I./ Fillophaza Kozseg Onkonnanyzat Kepvise1O-testillete a hulladekrol szOIO 2012. 
torveny 33. § (1) es 37. § (4) bekezdeseiben foglalt kotelezettsegei teljesitese erdekeben 
Kecskemeti Varosgazdasagi Nonprofit Kft-vel (szekhely: 6000 Kecskemet, Beke fasor 71/
szjel: 11028529-3811572-03; cegj: 03-09-102171; adosz: 11028529-2-03; 
100211328; KTJ azonosito: 100615918) megkotendo — a hatarozat mellekletet kepez6 
ideig, hatarozott feltetel bekovetkezeseig: a z  ü j  kozszolgaltato 
kozbeszerzesi ehards eredmenyes lefolytatasaig tarto hulladekkezelesi kozszolgaltatasi 
Egyben felhatalmazza a polgarmestert a kozszolgaltatasi szerzlides 

2./ A Kepvise1O-testillet felkeri tovabba polgarniestert a kozszolgaltatasi szerzOdesnek 
Nemzeti Hulladekgazdalkodasi KoordinalO es VagyonkezelO Zrt. reszere torteno 

Felelos: Nagyne Balogh Csilla 
HataridO: 

Hataroz

Nagyne Balogh Csilla polgannester: Modositanunk kell a  hulladekkezelesi 



20/2013. (X1.29.) onkormanyzati rendelettinket is. A  rendeletben at kelt vezetntink a  
szernelyeben tortent valtozast, illetve k i  kel l  jelointink az ni  lerakohelyet is, rnivel 
Varosgazdasagi Nonprofit K f t  a  hulladekot a  Kecskemeti Rcgionalis Hulladeklerakoba 
kozszolgalati szerzodes tartalmi elemeit szabalyozo 12. § is mOdosul, 'nivel az Izsaki 
kapcsolatos szabalyokat mar nem kell 
Tovabbi kerdes, eszrevetel van-e? Amennyiben kerdes, eszrevetel nines, javaslom, szavazzunk 
modositasa

A Kepviseld-testillet egyhangulag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkill a 
1/1 szarrth melleklete szerinti Fillophaza Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testtilete 
Kozseg Onkormanyzatanak a  hulladekkezelesi kozszolgAltatasrol szolo 20/2013. 
tinkormanyzati rendeletenek modositasarol szolo 6/2017.(V.26.) Onkornninyzall 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Vegul FillOphaza Kozseg Onkonnanyzat 2017. evi 
tervet kell 
Ha kerdes, eszrevetel nines, javaslom, 

A Kepviseld-testillet egyhangalag, 4  igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkill 
hatarozatot 

50/2017. (V. 25.) 
Fillophaza Kozseg Onkormanyzat 2017. evi kozbeszerzesi 

Hata' 

I.) Fillophaza Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testillete Fillophaza Kdzseg Onkon-nanyzat — a 
sz. mellekletet kepezo — 2017. evi 1. sz. modositott kozbeszerzesi tervet 

2.) Egyuttal felkeri a jegyzOt, bogy a Fillophaza Kozseg Onkomaanyzat 2017. evi kozbeszerzesi, 
modositott, tervenek Ftilophaza Kdzseg honlapjan tdrtend kozzetetelerOl 

Feleh5s: Vincze 
Ferencz Peter beruhazasi es 

I lataridO: 2017. 

Hatarozatral ertestil: jegyza, 
- Penzi igyi  
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A 2. napirendi 
Fillophaza Kozseg Onkormanyzatanak 2016. evi koltsegvetesi gazdalkodisarol 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: FillOphaza KOzseg Onkonnanyzata KOzos Hivatalt 
Kerekegyhaza Varos Onkormanyzataval. Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 87. es 91. 
a la i ) *  a koltsegvetesi beszarnolot a Kerekegyhazi Kozos Onkormanyzati Hivatal 
A szoveges beszamolot a 

Juhasz Istvan kepviselo: Igen, a bizottsag megtargyalta es 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Kerdes, eszrevetel van-e ezen napirendi ponttal 
Kerdes, eszrevetel nem 
KOszonom. Ak i  elfogadja a rendelet-tervezetet, 

A Kepviselo-testillet egyhangtilag, 4 igen szavazattal. ellenszavazat s  tartozkodas nelkill a 
2/1 szarna melleklete szerinti Fiilopháza Kiizseg ankorinfinyzatAnak Kepviselo-testillete a 
Kozseg Onkormanyzatanak 2016. evi kiiitsegvetesenek vegrehajtfisfirol szolO 7/2017. (V.
tinkormanyzati 

A 3. napirendi pont 
A teleptilesfejlesztesi, telept i  lesrendezesi e s  teleptileskepi egyeztetesi el jarasok 
szabalyainak 

Nagyne Balogh Csilla polvanneer: A Nlagyarorszau helyi onkormanyzatairOl szoi(:) 
torveny 23.§(5) bekezdes 5. pontja etelmeben az onkormanyzat feladata a helyi 
teleptilesrendezes. A  Tisztelt Kepviselo-testillet a  telepulesfejlesztesi koncepciolstrategia 
telepulesrendezesi eszkozok tervezesenek partnersegi egyeztetesi szabalyairol a  14/2013. 
onkonnanyzati rendeletevel dontott. Az errol szolo rendeletet aktualizalni kell, es k i  kell 
teleptileskepi arculati kezikonyv es a teleptileskepi rendelet egyeztetesere vonatkozo 
tulajdonkeppen egy kotelezO 
A bizottsag targyalta a targyi 

Juhasz Istvan kepviselO: A bizottsag targyalta, es 

Nagyne Balogh Csilla polgannester: Kerdes, eszrevetel 
Kerdes, hozzaszolas nem 

Koszonom. Aki elfogadja a rendelet-tervezetet, 

A Kepvisela-testulet egyhangulag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelktil a 
3/1 szamil  melleklete szennti Ffi lophliza Kozseg Onkormanyzatlinak Kepviselo-
telepillesfejlesztesi koncepcio, integralt telepillesfejlesztesi strategia es a 
Iceszitesevel, modosit5saval kapesolatos partnersegi egyeztetes szabalyairol szOlo 14/2013 
onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 8/2017. (V.26.) szamil onkormanyzati 



A 4. napirendi 
A Kerekegyhaza es Tersege Feladatellato Tarsulas 2016. evi gazdalkodisarOl 

Nagyne Balogh Csilla polgannester: A Tarsulas 2013. januar 1.-vel jott letre. Feladata a Human 
Kozpont mukodtetese„ volt, mely 2013. szeptember 1.-Vel azzal a tevekenysegi korrel bOvUlt 
Kerekegyhaza Varos Onkonnanyzata es Ffilophaza Kozseg Onkormanyzata az ovodaik mukodteteset 
Tarsulas keretein belill 
Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. tonTeny 87.§ es 91. § a la i ) *  a Kerekegyhazi Kozos 
2016. evre vonatkozo koltsegvetesi beszarnolot 
A bizottsag targyalta a gazdalkodasrol szolo 

Juhasz ISiVart kepvise16: A bizottsag a beszamolot megtargyalta, es megallapitotta, hogy a 
kapcsolatban elmaradasok 

Nagyne Balogh Csilla polgaffnester: Kerdes, eszrevetel 
Kerdes, hozzaszolas nem 
KoszOnom. Aki elfogadja a hatarozat-tervezetet, 

A Kepvise1O-testillet egyhangtilag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkill 
hatarozatot 

41/2017. (V.25.) 
A Kerekegyhaza es Tersege Feladateilato Tarsulais 2016. evi gazdalkodasarol 

A bizottsag targyalta ezen 

Hataroz

Fulophaza Kozseg Onkonnanyzata Kapvise16-testitlete, mint Kerekegyhaza 
Feladatellato Tarsulas tagia ellbgadja Kerekegyhaza es Tersege Feladatellato 
evi zarszamadasanak elfogadasar61 szOlo 10/2017. ( V.  24.) sz. KTFT 
hatarozat

Felel8s: Nagyne Balogh Csilla 
11 atariclo: 

5. napirendi 
Osszefoglalo ellenorzesi jelentes a 2016. evi belso 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester:  Onkonnanyzatunk a 2016. evben is killsO ellenor 
teljesitette a feladatot. Az allamhaztartasrol szole 2011. evi CXCV. torveny es a koltsegvelesi 
kontrollrendszererol es belsO ellenOrzesekrOl szolO 370/2017. (XII.31.) Konnanyrendelet hatarozza 
belso kontrollrendszer milkodtetesere, valamint a  tanacsado tevekenyseg 
reszletszabalyok

Juhasz Istvan dna:  A bizonsag mmargyalta a belsO ellenOrzOsekrtil szOIO jelentest, melyet 
javas

8



Nagyne Balogh Csilla polgannester: Kerdes, eszrevetel 
Kerdes, hozzaszolas nem 
Koszonom. Aki elfogadja a hatarozat-tervezetet, 

A Kepviselo-testfilet egyhangulag, 4 igen szavazattal. ellenszavazat es tartOzkodas nelktil 
hatarozatot 

52/2017. ( V. 25.) 
Osszefoglato ellenorzesi jelentes a 2016. evi belso 

Hataro

Ftildphaza Kozseg Onkormanyzata Kepviselii-testillete a 2016. evi belsO 
szolo osszefoglalo ellenOrzesi jelentest az eloterjesztes szerinti valtozatlan 
el fogadj 

FelelOs: Verosztane Csorba Monika belso 
Hatarida: 

6. nanirendi 
Az onkormanyzat 2016. evi gyermelsjOleti es gyermekvedelmi 

Nagyne Balogh Csilla polgannester:  A helyi Onkonnanyzat a gyertnekek vedehnerol es 
igazgatAsrO1 szOlO 1907. evi  XXXI .  i v.  96. §  (6)  beke7dese alapian koteles a  
gyerrnekvedehni feladatainak ellatilsarol minden ev majus 31-ig, a 149/1997. (IX. 10.) Komi. 
sz. mellekleteben meghatarozott tartalommal atfogo 
Kerdes, eszrevetcl van-e az ertakclessel 
Ha kerdes eszrevetcl ninos, akkorlavaslom, szavazzunk a hatarozat-

A Kepviselo-testillet egyhangulag., 4 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkul 
hatarozatot 

53/2017. (V.25.) 
Gyermekvedeltni rendszer 

Hataroz

Ellophaza Kozseg Onkormanyzatanak Kepvise1O-testillete a z  eloteriesztes 
mellekletet kepezo, a telepilles 2016. evi gyennekjoleti es gyermekvedelrni 
ertekeleserOl szolo 
Megbizza a jegyzot, hogy az ertekelest a gyamhivatal fele 

Felelos: Vineze 
Hatarido: 2017. 

Hatarozatrol ertesul: 
-aliegyzo, s altala 

9



7. napirendi 
Tanyagondnoki szolgalat szakmai 

Nagyne Balogh Csilla polgarrnester:  A tanyagondnoki szolgalat makodesehez sztikseges 
elkeszitesenek szabalyait a szeunelyes gondoskodast nynjto szocialis intezmenyek szakmai 
mukodestik felteteleirOl szeolO 112000. (I. 7.) SzCsM rendelet tartalmazza, mely 2017. februar 
modosult, melynek kereteben a  szakmai programban 3  szolgaltatast elemet (szallitas, 
kozossegi fejlesztes) fel kell tuntetni. A Lent emlitett szolgallatasokat a tanyagondnoki szolgalat ez 
ellatt
Ezaltal egy jogszabalyi invezetes 
Bizottsag targyalta a tanyagondnoki szolgalat szakunai program 

Juhasz Istvan kepvise16:A bizonsag megtargyalta es 

Nagvne Balogh Csilla polgannester:  Kerdes, eszrevetel 
Ha kerdes eszrevetel nincs, akkor javaslorn, szavazzunk a hatarozat — 

A Kepviselo-testillet egyhangulag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat es tartOzkodas nelkUl 
hatarozatot 

54/2017. ( V. 25.) 
Tanyagondnoki szolgalat szakmai 

1. Fillophaza Kozsegi onkonnanyzat Kepviselo-testiilete a  tanyagondnoki 
programjanak a Szolgaltatas feladata, celja 1. pontiat az alabbiakkal 

„Biztositott szolgaltatasi 

Hatarozatrol 
- 
- 
- 

H a t a r o z

1. Szallitas - javak vagy szolgaltatasok eljultatasa az igenybe vevtiboz, vagy az 
eljuttatasa a  kozszolgaltatasok, szolgaltatasok, munkavegzes, kozossegi 
kapcsolatok helyszinere, ha szliksegleteibOl adodoan mindezek mas modon nem 

2. Megkereses -  szocialis problernak altal erintett vagy veszelyeztetett 
kozvetlen, illetve kozvetett inodon torteno elerese vagy felkutatasa (a relevans 
valo hozzajuttatas celjabO1), akik velhetOen jogosultak egy adott szolgaltatasra, de 
okbal elemi 

3. Kozossegi fejlesztes -  egy teleptilesresz, teleptiles vagy terseg 
integracios szemlaletti, batorito- osztOnzO, infonnalO, kapcsolatszervezo 
kiilonhozo celcsoportokra vonatkozO specialis igenyeket tar fel, szolgaltatasokat 
kozossegi egyiktmOkodeseket 

2. A  Kepviselo-testillet felhatalmazza a polgannestert a modositott szakmai program — 
eloteriesztes 1. sz. melleklete — 

Felelost Verosztane Csorba 
Hatarido: 

1



8. napirendi 
Fulophaza Kozseg kozbiztonsigi helyzeteriii, a  Keeskerneti Rendorkapitanysig 
erdekeben 2016. &ben tett intezkedeseirdl, az azzal kapesolatos 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Megtisztelt jelenletevel minket a Lajosnaizsei 
kepviseleteben Nyari /soh c. r. omagy. Ezennel atadom neki a szot a beszamolO 
celjab

Nyari ZsoIt c. r. Omagy:  Koszontom a Tisztelt Kepvise16- Testilletet! A 2016. evi beszamolot 
megemelkedett szairM, szann szerint 14 lopas Onoket is biztosan 
A betoresek es Alla( lopasok szama !IOU. A nyomozas soran egy bugaci es egy dunantali 
elfognunk, utana erezhetOen csokkent a  lopasok szama. Kozel 100 bancselekmenyt 
bizonyitani. Sajnos ez nem egy pozitiv ev lett a szamok alapjan, de ez meg nem jelenti azt, 
egy fertozott egyseg !elute. Az idei év javulO tendenciat mutat, mindosszesen egy ittas vezetes 
betores tortent eddig. A  statisztikai adatokat emeli az 52-es szamn font kOzelsege, mert 
legkozelebb esO teleptileshez soroljak be az aton elkovetett kozlekedesi 
Az ORFK iden is nagy hangsalyt fektet az ittassag, a kerekparosok es az autOsok vizsgalatara. 
vezetes eseteben zero toleranciat alkalmazunk. Bacs-Kiskun megye statisztikaja az egyik 
orszagban. Itt Ftilophazan elenyeszonek mondhato az elkOvetett b(incselekmenyek szama: 13 
a tavalyi evben, ebbol Masan elkovetett bOncselekmeny nem volt. Meg szabalysenesi 
tortent. Mind az allat lopasok, mind pedig a betoresek 
A segelyhivo szamok megfelelO hasznalatarol szOlO tajekoztatas is kiemelt figyelmet kapott. 
indokolatlanul hasznalja, az  szabalysertesnek minOsill• Errol sokan nem tudnak. Ha nem 
rnegalapozott a bejelentas, a rendOrsegi kiszallas dija a bejelentOt terheli. Ezert kulcsfontossiga, hogy 
infonnacio eljusson az emberekhez. Koszonom 

Nagvne Baioi1i Csilla poluannester:  KoszOnjilk a 2016. evrol sz616 beszatnolot Az Orsparancsnok 
marciusaban osszehivta a kornyek polganriestereit, es egy remek szakmai 
Megnyugtato, houy barmikor fordulhatunk hozza az esetleuesen felmeruli5 kerdeseinkkel. A 
a migracios valsau okozta leterheltseutik ellenere is jol infildidik. A folyamatosan visszatero 
a lakossag biztonsagerzetet 
Ezuton is szeretnem megkoszonni a 

Juhasz Istvan kepviselo:  A bizottsag tilesen megtargyaltuk a beszarnolot. Szomorilan vettiik 
statisztikat, de (idvozoljilk, hogy javult a  feldentesi szazalek. A  rendori jelenlet 
megnott Hatalmas ktilteriilet van, melynek a levedese szinte lehctetlen feladat, de mar a 
elrettento hatasa van. A bizottsag elfogadasra javasolja a 

Nagyne Balogh Csilla polgannester:  Kerdes, eszrevetel van-e a beszamoloval kapcsolatban? 
eszrevetel nines, akkor kerem, szavazzunk a beszamolO dieserettel tOrtenO 

A Kepvise1O-testtilet egyhangrilag, 4 igen szavazattal. ellenszavazat es tartozkodas nelktil 
hatarozatot 

55/2017. ( V. 25.) 
Beszamolo Fillophaza kozseg 
es kozbiztonsaganak 

Hataroz

Fillophaza Kozseg onkormanyzatanak Kepviselo-testillete megtargyalta Cs 
teleptiles kozrendjenek es kozbiztonsaganak helyzeterol szolo 



A Kepvisela-testdlet koszonetet fejezi k i  a  rendersegnek az elninit 
munkajuk

lel5s: Nagyne Balogh Csilla 
HataridO: 

9. napirendi 
Együttintiködési megallapodas megkotese Egeszsegfejlesztesi Iroda 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester:  Kecskemet Megyei Jogu \Taros Polgarmesteretal, 
Klaudiatol erkezett a csatlakozasra torteno felhivas. Kecskemet varosa indul az EFOP-1.8-19-17 
alapellatas es nepegeszsegtigy rendszerenek atfoge feilesztese-nepegeszsegtigy helyi kapacitas fejlesztese 
elnevezesu palyazaton, Egy Egeszsegfejlesztesi Iroda letrehozasa a cel, mely 
miikodne az egeszsegilgyi alapellatas, a  jarobeteg szakellatas es az egeszsegfeilesztesi 
megvalesitO 
Ezen kezdcmenyezes legfobb cetia, bogy a kecskemeti jarasban javuljon a lakossag 
valamint emelkedjen a szuleteskor varhato 
A csadakozas rank nezve kotelezettseget 

Juhasz Istvan kepviselO: A  lakossag megfelelO tajekoztatasa sztikseges ahhoz, hogy 
betegsege

Nagyne Balogh Csilla polgannester:  Kerdes eszrevetel van-e a megallapodassal 
Ha kerdes, eszrevetel nincs, kerem, 

A Kepviselo-testillet egyhangulag, 4  igen szavazattai, ellenszavazat es tartozkodas nelkill 
hatarozatot 

56/2017. (V. 25.) 
Egyfittintiktities niegallapodas megkotese Egeszsegfejlesztesi I roda 

Hataroz

Fillophaza Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testillete nyilatkozik, 
egytiumukodo partner reszt kivan venni az Egeszsegtigyi es Szocialis 
Igazgatosaga a l ta l  benyi:kitando EFOP-1.8.19-17 kodszamu, „ A z  
nepegeszsegiigy rendszerenek atfogo fejlesztese — nepegeszsegilgy 
fejlesztese- cImü 
Az onkonnanyzat az egytittmukodes kereteben az alabbi vallalasokat teszi: 
tajekoztatas, tertilet es helyisagbiztositas, szoroanyag cljuttatasa a 
Egyben felhatalmazza a polgarmestert a hatarozat mellekletet kepezo 
megallapodas 

Felelos: Nagyne Balogh Csilla 
HataridO: 

1



10. napirendi 
Egyeb

a.) Falunap idopontjanak 

Nagyne B a l o a  Csilla polgarmester:  Egyebek napirendi pontban szeretnam targyalni 
idOpontjanak meghatarozasat. A  jalius 8-i hetvege a kunszallasi reszvetel miatt nem 

Juhasz Istvan kepvisele:  A ji:dius mar teljes mertekben bele esik a sztinidObe. Ha a gyerekek 
gondolkodunk, a sztinet miatt ez remenytelen vallalkozas. A jovOben a Falunap idOpontjanak 
jnnius honapot javasolnam. Az  ovodasok felkeszillose teljes mertekben a sztilOkon mnlik nyaralas 
okokb

Nagyne Balogh Csilla polgarmester:  Valoban nett& Oket Osszeszedni, de sajnos nem nagy 
van az idopont kitfizeset illetOen. Az itt elok szempontjabol a jfillus 15. tiinik a 
etkezes, mint eddig is, 

Molnar Imre kepviselo: Etkezest kuponok kiosztasat javasolnam, igy el tudnank kerülni, 
hordjak el 

Nagyne Balogh Csilla polgannester: Akadnak olyanok, akik itt laktak ugyan regen, de 
evente csupan 1-2 alkalommal latogatnak haza. Az 45 reszilkre szinte lehetetlen biztositani 
kuponok 
De mindenkeppen at fogjuk gondolni, mu yen lehetseges megoldasok 

Juhasz Istvan kepviselei:  A Falunap letzkorabban bevallalhato idepontja a jnlius 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: A rendezvany megtartasaval kapcsolatos bejelentesi 
teljesitese miatt is idore van sztikseg, houy mindent szabalyosan 

IIalesikne Szabo Agnes penzugvi irodavezetO: A j6lius 1. kivitclezhetetten lenne, mert nem fel-fink 
30 napos bejelentesi 

Nagyne Balogh Csilla polgarmester: Akkor minden szempontot figyelembe veva kijelenthetjuk, 
jalius I5-e Wink a legalkahnasabb ichipontnak a Falunap 
Kerdes, eszrevetel van-e a kitfizott idoponttal 
Ha kerdes eszrevetel nines, kerem, 

A Kepvise18-testillet egyhangulag, 4 igen szavazattal. ellenszavazat es tartozkodas nelkill 
hatarozatot 

57/2017. (V 25.) 
A Falunap idopontjanak 

Hataroz

Fillophaza KOzseg Onkormanyzata Kepviselo-testillete a 2017. evi 
2017. jillius 15. napjara tfizi k i .  A  rendezveny megtartasaval 
fedezete a 2017, avi koltsegvetesben kiadasi eloiranyzatkent 
Egyben felhatahnazza a polgannestert, hogy a rendezveny megtartasaval 
elokeszitest munkalatokat 

1



b.) Diszoldevel 

1

Felelos: Nagyne Balogh Csilla 
I IataridO: 

Molnar Imre kepviselO: Egy helybeli varrOnO — Garaczine Marika -  segitseget ajanlott fel 
ingyen keszit el szamunkra 10 par 
A Falunap alkalmaval egy diszoklevel atadasaval tudnank honoralni a felajanlott onzetlen 

Nagyne Balogh Csilla: Ogy velem a ruhak elkeszitese &last munkat jelent szamara. 
tamogatom a 
Kerdes eszrevetel van-e ezzel kapcsolatban? Ha kerdes, eszrevetel nines, kerem, 

A Kepviselo-testillet egyhangfilag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkill 
hatarozatot 

58/2017. (V. 25.) 
Garaezi Pa1116 reszere diszoklevel atadasa a 

Hataroz

Fulophaza Kozseg, Onkormanyzata Kepvise16-testillete koszonetet fejezi 
Paine 6042 Eilophaza, Petäfi utca 71.  sz.  alatti lakosnak a  
nephagyomanyok megOrzeseert vegzett aldozatos 
Egyben felhatalmazza a  polgannestert, hogy a Falunap alkalmaval 
nyClitson at a 

Felelos: Nagyne Balogh Csilla 
I Iatarido: 2017. 

Mivel az tilesnek tobb napirendie, beielentese. kerdese es hozzaszOlasa nem volt, a polgarmester 
16:00 orakor 

s_ 
Nagyne Balogh Csilla V i n e z e  

polgarmester 

1


