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FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5.  (54) 531 – 000 

E-mail: hivatal@foldes.hu 

Iktatószám:  

 

T Á J É K O Z T A T Ó  

– a Képviselő-testülethez– 

 

 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 

FÖLDES, 2023. FEBRUÁR 24. 

2. 

Előterjesztő: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 

Készítette: Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző 

 Tarr Zsófia titkársági referens 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

mailto:foldes.ph@gmail.com


Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - a határozatokban megjelölt felelősök 

jelentései alapján - az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:  

 

 

 2/2023. (I.27.) határozat 
a Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő 2023. évi 

díjainak megállapításáról 

A Képviselő- testület a határozatában elfogadta a Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő 2023. évi díjait. 

A határozat végrehajtásáról a végrehajtásért felelős az alábbiakat jelentette: 

Az árak és díjak közzététele a település honlapján megtörtént.  

 

 3/2023. (I.27.) határozat 
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

értékesítéséről 

A Képviselő- testület a határozatában döntött az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről.  

A határozat végrehajtásáról a végrehajtásért felelős az alábbiakat jelentette: 

Az ingatlanok eladási hirdetménye a település hirdetőtábláin, a település honlapján, valamint 

ingatlanközvetítő által közzétételre került. A beérkezett ajánlatokból a február 24-i ülésre önálló 

előterjesztés készül. 

 

4/2023. (I.27.) határozat 
a Földes, Rákóczi u. 13. szám alatti ingatlan 

megvásárlására irányuló ajánlat elfogadására 

A Képviselő- testület a határozatában fogadta el, hogy a Földes, Rákóczi u. 13. szám alatti ingatlant 

10.000.000 forintért megvásárolja. 

A határozat végrehajtásáról a végrehajtásért felelős az alábbiakat jelentette: 

Az adásvételi- szerződés előkészítése megtörtént, aláírására az örökösök tulajdonjogának bejegyzését 

követően kerülher sor. (az előterjesztés készítésekor az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés még nem történt 

meg) 

 

5/2023. (I.27.) határozat 

 Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi 

költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól 

szóló rendelet –tervezet megalkotásáról (I.) 

A Képviselő- testület a határozatában döntött arról, hogy az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 

emelését, valamint tartalék összeg képzését javasolja beépíteni a költségvetésbe.  

A határozat végrehajtásáról a végrehajtásért felelős az alábbiakat jelentette: 

A költségvetési rendelet- tervezetről az ülésre önálló előterjesztés készül.  

 

6/2023. (I.27.)  határozat 

a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00004 azonosító 

számú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” tárgyú nyertes pályázat kivitelezőjének 

kiválasztására irányuló III. sz. közbeszerzési eljárás 

lezárásáról 

A Képviselő- testület a határozatában döntött arról, hogy az eljárás nyertesének a Cívis-Bau Építőipari és 

Tervező Kivitelező Kft-t nyilvánította. A Bruttó 43.050.965 Ft pótfedezetet az önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének terhére biztosítja. 

A határozat végrehajtásáról a végrehajtásért felelős az alábbiakat jelentette: 

 A bruttó 43.050.965. Ft pótfedezet a 2023. évi költségvetésbe betervezésre került. A közbeszerzési 

bonyolító tájékoztatása megtörtént, a vállalkozási szerződés aláírásra került.  
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8/2023. (I.27.) határozat 

a polgármester 2022. évben igénybe vett szabadság 

mértékének megállapításáról, valamint a 2023. évi 

szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 

A képviselő- testület a határozatában elfogadta a polgármester 2022. évben igénybe vett szabadságát, 

valamint a 2023. évi szabadság ütemezését. 

A határozat végrehajtásáról a végrehajtásért felelős az alábbiakat jelentette: 

A polgármester szabadságának nyilvántartása folyamatos. 

 

9/2023. (I.27.) határozat 
Nagy Sándor Bacsó B. u. 3. sz. alatti lakos legelő 

bérbevételére irányuló kérelmének elbírálására 

A határozatban a képviselő- testület 2025. december 31. napjáig bérbe adta az önkormányzati tulajdonú 

Földes külterület, 034/1 hrsz alatti 1 ha nagyságú legelőt Nagy Sándor részére. 

A határozat végrehajtásáról a végrehajtásért felelős az alábbiakat jelentette: 

A haszonbérleti szerződés előkészítése megtörtént, aláírásához a haszonbérlő állatsűrűségről kiállított 

igazolás bemutatását követően kerül sor. 

 

10/2023. (I.27.) határozat 
az általános iskolai felvételi körzet megállapításához 

szükséges végleges tervezet véleményezéséről 

A képviselő- testület jóvá hagyta a Berettyóújfalui Tankerületi Központ által készített végleges tervezetben 

foglalt iskolai felvételi körzethatárt.  

A határozat végrehajtásáról a végrehajtásért felelős az alábbiakat jelentette: 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ tájékoztatása a határozat egy példányának megküldésével 

megtörtént.  

 

11/2023. (I.27.) határozat 

a Földes Nagyközség Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.1-

21-HB1-2022-00053 azonosító számon nyilvántartott, 

„Komplex település fejlesztés Földes településén” című 

nyertes pályázat megvalósításhoz műszaki ellenőr 

kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

A Képviselő- testület a határozatában a beérkezett érvényes ajánlatok közül kiválasztotta a legelőnyösebb 

ajánlatot adó Bodnár Krisztiánt az eljárás nyertesének.  

A határozat végrehajtásáról a végrehajtásért felelős az alábbiakat jelentette: 

A vállalkozási szerződés mindkét fél részéről aláírásra került.  

 

12/2023. (I.27.) határozat 

a Földes Nagyközség Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.1-

21-HB1-2022-00053 azonosító számon nyilvántartott, 

„Komplex település fejlesztés Földes településén” című 

nyertes pályázat megvalósításhoz közbeszerzési eljárás 

bonyolítójának kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 

A Képviselő- testület a határozatában a beérkezett érvényes ajánlatok közül kiválasztotta a legelőnyösebb 

ajánlatot adó Bákonyi Ügyvédi Irodát az eljárás nyertesének. 

A határozat végrehajtásáról a végrehajtásért felelős az alábbiakat jelentette: 

A vállalkozási szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. 
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13/2023. (I.27.) határozat 
az önkormányzat és intézményei gázenergia-ellátásának 

biztosításáról (IV.) 

A Képviselő-testület az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet által biztosított árfixálási lehetőséget elfogadta. 

A határozat végrehajtásáról a végrehajtásért felelős az alábbiakat jelentette: 

A közbeszerzésben részt vevő fogyasztási helyeink vonatkozásában a földgázszolgáltatóhoz benyújtásra 

került az árfixálási igényt tartalmazó nyilatkozat, melyet a földgázszolgáltató elfogadott.  

 


