
Községi Polgármestertől

F ü l e s d 

6-2/2009.

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  március  25-én 
megtartott nyilvános ülésének

a) jegyzőkönyve,

b) tárgysorozata,

c) rendeletei: 5/2009. (III. 30.) FKKT. rendelettől 6/2009. (III. 30.) FKKT. rendeletig.

d) határozatai: 10/2009. (III. 25.) FKKT. számtól 12/2009. (III. 25.) FKKT. számig.

T á r g y s o r o z a t

1./ Előterjesztés Fülesd közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról.  
 

2./ Előterjesztés települési folyékony hulladékkal összefüggő szervezett hulladékgazdálkodási  
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosításáról (kiegészítéséről).  

 
3./ Előterjesztés a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszer – I. szakasz” támogatási szerződésben vállalt feltételek betartása érdekében:  

a) Települési szilárdhulladék kezelésére kötött szolgáltatási 
       szerződés módosítása.

b) Településről begyűjtött hulladéklerakás helyének kijelölése. 

4./  Előterjesztés „Uszka és térsége szilárd kommunális hulladék szállítása, ártalommentes 
elhelyezése”  tárgyában  folytatott  közbeszerzési  eljárás  alapján  közszolgáltató 
kiválasztásáról, a közszolgáltatási szerződés megkötéséről.

5./  Előterjesztés  a  közterületek  tisztántartásáról  és  a  települési  szilárdhulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról.

F ü l e s d, 2009. március 30.

Márton László
 polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  március  25-én 
14.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Fülesd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének tanácskozóterme 
(4964 Fülesd, Kis u. 4.)

Jelen vannak:  - Márton László polgármester,
- Fülep László, Szabó Endre és Varga Tibor képviselők.

Távolmaradását bejelentették: - Böszörményi Sándor és 
- Varga Ildikó képviselők.

Jelen van továbbá tanácskozási joggal: - Szabó István helyettesítő körjegyző.
                       

Márton László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület ülése határozatképes, mivel a 6 testületi tagból 4 jelen van, az ülést megnyitja.

Indítványozza a meghívó szerinti napirend, valamint a 6. napirendi pont tekintetében a 
zárt ülés tartásának elfogadását.

A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal napirendjét a következők szerint 
állapítja meg:

1./ Előterjesztés Fülesd közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról.  
 

Előadó: Márton László polgármester

2./ Előterjesztés települési folyékony hulladékkal összefüggő szervezett hulladékgazdálkodási  
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosításáról (kiegészítéséről).  

 
Előadó: Márton László polgármester

3./ Előterjesztés a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszer – I. szakasz” támogatási szerződésben vállalt feltételek betartása érdekében:  

c) Települési szilárdhulladék kezelésére kötött szolgáltatási szerződés módosítása.
d) Településről begyűjtött hulladéklerakás helyének kijelölése. 

Előadó: Márton László polgármester

4./ Előterjesztés „Uszka és térsége szilárd kommunális hulladék szállítása, ártalommentes 
elhelyezése”  tárgyában  folytatott  közbeszerzési  eljárás  alapján  közszolgáltató 
kiválasztásáról, a közszolgáltatási szerződés megkötéséről.

Előadó: Márton László polgármester
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5./  Előterjesztés  a  közterületek  tisztántartásáról  és  a  települési  szilárdhulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról.

Előadó: Márton László polgármester

Zárt ülésen:
6./ Egyedi hatósági ügyek

Előadó: Márton László polgármester

A napirend tárgyalása:

Tárgy: (1./ tsp.)  Fülesd közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról.  

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

K i e g é s z í t é s:

Márton László: /polgármester/  A Munkaügyi  Központ  véleményezte  a  Közfoglalkoz-
tatási  tervet.  Részletesnek,  megvalósíthatónak  tartják,  javasolják 
elfogadását.

A program beindult, folyamatosan vesszük fel az embereket. 

K é r d é s e k:

Szabó Endre: /képviselő/ Van-e maximálva az egyszerre felvehetők létszáma?

Varga  Tibor: /képviselő/  Van-e  lehetőség  a  közfoglalkozatás  keretében  az  óvodakert 
rendbetételére?

V á l a s z a d á s:

Márton  László: /polgármester/  A  létszámot  elsősorban  az  önkormányzat  anyagi 
lehetősége  és  az  elvégzendő  feladatok  határolják  be,  illetve 
befolyásolják.  Az  óvodakert  rendbetételét  tervezzük   tavasz 
folyamán. 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Márton László: /polgármester/ Mivel vélemény, hozzászólás nem volt, indítványozza a 
Közfoglalkoztatási terv elfogadását

Fülesd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:
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FÜLSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2009. (III. 25.) FKKT. számú 

H a t á r o z a t a

Fülesd Közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

1.) Fülesd Közfoglalkoztatási tervét megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért, és azt az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

2.) Felkéri a polgármestert a Közfoglalkoztatási tervben foglaltak végrehajtásának 
szervezésére és az értékelés előkészítésére.

 Határidő: - folyamatos; 
                -  értékelésre:  2010.  február  15.  (a  2010.  évre  szóló  Közfoglalkoztatási  terv 

elfogadásának ideje)
 Felelős: Polgármester

Fülesd, 2009. március 25.

Márton László s. k. Szabó István s. k.
 polgármester      helyettesítő körjegyző

A határozatot kapják : 
1.) Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltsége,
2.) Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Fehérgyarmati Kirendeltsége,
3.) Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás,
4.) Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ, 
5.) Polgármester és körjegyző,
6.) Körjegyzőség ügyintézői, 

Tárgy: (2./ tsp.)  Előterjesztés  települési  folyékony  hulladékkal  összefüggő  szervezett  
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről szóló 
rendelet módosításáról (kiegészítéséről).  

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.
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K i e g é s z í t é s:

Márton  László: /polgármester/  Az  előző  ülésen  volt  szó  arról,  hogy  ellenőrizni  kell 
azokat  az  ingatlantulajdonosokat,  akik  engedély  nélkül  kötöttek  a 
hálózatra. Ez a rendelet alapozza meg az ellenőrzés és az intézkedések 
lehetőségét. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Márton László: /polgármester/ Indítványozza a rendelete megalkotását. 

Fülesd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi rendeletet alkotta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
5/2009. (III. 30.) FKKT.

RENDELETE

A települési folyékony hulladékkal összefüggő szervezett hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2006. (VI. 30.) FKKT. rendelet 

módosításáról.

Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a  helyi  önkormányzatokról szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazása  alapján, 
figyelemmel  a  közműves  ivóvízellátásról  és  a  közműves  szennyvízelvezetésről szóló 
38/1995.  (IV.  5.)  Korm.  rendeletben  foglaltakra  –  „A települési  folyékony  hulladékkal  
összefüggő  szervezett  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről” 
szóló 10/2006 (VI. 30.) FKKT. rendeletét (a továbbiakban:  Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja, illetve kiegészíti: 

1. § 
A Rendelet 7. §-a hatályát veszti, helyébe a következő alcím és 7. § lép:  

„Szabálytalan víziközmű használat

7. § (1) Az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésére, a házi és a csatlakozó 
hálózaton észlelt hibák kijavítására – ha ezeknek a szolgáltató felhívására nem tesz eleget – a 
fogyasztót a jegyző kötelezi.
(2) Szabálytalan közműhasználatának minősül, ha a fogyasztó
a) Ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül; 
b) Ivóvizet  vételez  a  vízmérő  megkerülésével,  vagy  kiiktatásával,  továbbá  a  mérés 

befolyásolásával.
A  mérés  befolyásolását  valószínűsíti,  ha  a  vízmérőre  a  szolgáltató  részéről  –  az 
illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából – felszerelt zár (plomba) 
sérült.
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c) Az  ivóvízközmű-hálózatba  kapcsolt  házi  ivóvízhálózatot  helyi  (egyedi 
vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti;

d) Szennyvízbekötést  létesít  a  szolgáltató  hozzájárulása  nélkül,  vagy  az  ingatlanon 
keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti;

e) A házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási 
vízmérőn  át  vételezett  vízből  keletkezett  szennyvizet  a  szolgáltató  hozzájárulása 
nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja;

f) Csapadékvizet a szennyvízelvezető rendszerbe vezet;
g) A  szennyvízelvezető  rendszerbe  a  hatályos  jogszabály  által  meg  nem  engedett 

minőségű szennyvizet vezet be.
(3) Szabálytalan  közműhasználat  megállapítása  esetén  a  fogyasztó  a  szabálytalanul 
vételezett  ivóvíz,  illetve  a  szabálytalanul  elvezetett  szennyvíz,  csapadékvíz,  ivóvíz-  és 
csatorna  díját  a  szabálytalan  közműhasználat  kezdetétől  a  szabálytalanság 
megszűntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében. 
(4)  Amennyiben  a  fogyasztó  a  szabálytalan  közműhasználat  kezdetét  hitelt  érdemlően 
nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a közmű kiépítése és a rácsatlakozási lehetőség 
létrejötte időpontjától, de legfeljebb a PTK. szerinti elévülési időtartamára visszamenően 
kell megállapítani. 
(5)  A  (2)  bekezdésben  rögzített  szabálytalan  közműhasználat  időszakára  eső  ivóvíz-, 
illetve szennyvízmennyiség háromszoros díjtétellel kerül kiszámlázásra. 
(6)  A  mennyiség  meghatározásának  alapja  szennyvíz  esetében  a  felhasznált  ivóvíz, 
csapadékvíz esetében a csapadékvíz-lefolyással érintett terület  és az éves csapadékszint 
(mm) szorzata.
(7)  Amennyiben  a  mennyiség  e  rendeletben  foglaltak  szerint  nem állapítható  meg,  a 
mennyiség meghatározásának alapja „Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott  
ivóvízért  és  az  önkormányzati  tulajdonú  közüzemű  csatornahálózatért  fizetendő  díjak  
számításának  szabályairól”  szóló  3/2009.  (II.26.)  FKKT.  rendelet  2.  számú 
mellékletében rögzített átalány. 
(8) A szabálytalan közműhasználat díját a szolgáltató jogosult kiszámlázni.” 

Vegyes és záró rendelkezések

2. §
(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a  közműves ivóvízellátásról és a  
közműves  szennyvízelvezetésről szóló  többször  módosított  38/1995.  (IV.  05.)  Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követően, 2009. május 1. napján lép hatályba.

Fülesd, 2009. március 

Márton László s.k. Szabó István s.k.
  polgármester   helyettesítő körjegyző
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Tárgy: (3./ tsp.)  Előterjesztés  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  regionális 

szilárdhulladék-gazdálkodási  rendszer  –  I.  szakasz”  támogatási 
szerződésben vállalt feltételek betartása érdekében:  

a) Települési  szilárdhulladék kezelésére kötött szolgáltatási  szerződés 
módosítása.

b) Településről begyűjtött hulladéklerakás helyének kijelölése. 

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

K i e g é s z í t é s:

Márton  László: /polgármester/   Korábban  kötelezettséget  vállat  az  önkormányzat  a 
társulásban arra,  hogy   hatályban lévő közszolgáltatási  szerződésében 
rögzíti  a társulási  tanács döntéseit.  Ezeket az előterjesztés és a kiadott 
határozattervezet tartalmazza. Mint ismeretes a napokban fejeződött be a 
közbeszerzési eljárás a szolgáltató kiválasztásra. A nyertes pályázó ezen 
feltételeket  elfogadta  és  a  –   következő  napirendi  pontban  foglaltak 
szerinti – közszolgáltatási szerződés tartalmazza.    

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Márton László: /polgármester/ Indítványozza a határozat elfogadását.

Fülesd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2009. (03. 25.) FKKT.  számú

H a t á r o z a t a

Települési szilárdhulladék kezelésére kötött szolgáltatási szerződés módosításáról, a 
hulladéklerakás helyének kijelöléséről 

A Képviselő-testület

1. Kezdeményezi, hogy a  települési szilárdhulladék kezelésére kötendő szolgáltatási 
szerződésben a következők kerüljenek rögzítésre: 

„Fülesd  település  a Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  regionális  szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer – I. ütem megnevezésű projektben (a továbbiakban: projekt)  
részt vesz, és a közszolgáltatás megszervezését ezen projekt keretein belül kívánja  
megoldani.
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Fülesd Község Önkormányzata a településen begyűjtött  lakossági szilárdhulladék  
lerakással történő ártalmatlanításának helyszínéül a projekt keretében megvalósuló  
hulladéklerakók közül – annak műszaki átadását követően – a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tulajdonában álló nagyecsedi  
hulladéklerakót jelöli ki.” 

2.  A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 22. § (4) bekezdése által 
előírt  önkormányzati  kötelezettsége  körében  Fülesd  Község  Önkormányzat a 
településen  begyűjtött  lakossági  szilárdhulladék  lerakással  történő 
ártalmatlanításának helyszínéül  – annak műszaki  átadását  követően – a  Szabolcs-
Szatmár-Bereg  Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási  Társulás  tulajdonában  álló 
nagyecsedi hulladéklerakót jelöli ki.

3. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak szerinti szerződés aláírására. 

Fülesd, 2009. március 25.

     Márton László  s. k. Szabó István s.k.
  polgármester      helyettesítő körjegyző

A határozatot kapják:
1.  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Területfejlesztési  és  Környezetgazdálkodási 

Ügynökség Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
2.   Irattár.

Tárgy: (4./ tsp.)  Előterjesztés  „Uszka  és  térsége  szilárd  kommunális  hulladék 
szállítása,  ártalommentes  elhelyezése”  tárgyában  folytatott 
közbeszerzési  eljárás  alapján  közszolgáltató  kiválasztásáról,  a 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről.

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

K i e g é s z í t é s:

Márton László: /polgármester/ A nyertes pályázó vállalta, hogy saját maga gondoskodik 
a szolgáltatási díj beszedéséről. A rögzített díj magasabb az előző évitől, de a szolgáltatást 
(szállítást) hetente fogják végezni. Korábban kéthetente szállították el a szemetet.
Az Önkormányzat eddig átvállalta a hulladék-megsemmisítés díját, most az új árban ez is 
benne van. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Márton László: /polgármester/ Indítványozza a határozat elfogadását.

Fülesd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2009. (03. 25.) FKKT.  számú

H a t á r o z a t a

„Uszka és térsége szilárd kommunális hulladék szállítása, ártalommentes 
elhelyezése” tárgyában folytatott közbeszerzési eljárás alapján közszolgáltató 

kiválasztásáról, a közszolgáltatási szerződés megkötéséről.

A Képviselő-testület

1. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésben foglalt 
feladat-  és  hatáskörében  eljárva,  „Uszka  és  térsége  szilárd  kommunális  hulladék 
szállítása,  ártalommentes  elhelyezése”  tárgyában  folytatott  közbeszerzési  eljárás 
eredményeként,  a  „Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Hulladékgazdálkodási 
Konzorciummal (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) a közszolgáltatási szerződést 
– az előterjesztésben foglaltak szerint – megköti.

2.  Felhatalmazza  a  Polgármestert  az  1.  pont  szerinti  szerződés  megkötésére,  illetve 
aláírására. 

Fülesd, 2009. március 

     Márton László  s. k. Szabó István s.k.
  polgármester       helyettesítő körjegyző

A határozatról értesül:
1. Uszka Önkormányzata (mint gesztor önkormányzat), Uszka Fő út 100.,
2. „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hulladékgazdálkodási Konzorcium
     4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.,
3. Irattár.
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Tárgy: (5./ tsp.)  Előterjesztés  a  közterületek  tisztántartásáról  és  a  települési 

szilárdhulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló  rendelet 
módosításáról.

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

K i e g é s z í t é s:

Márton László: /polgármester/ A szolgáltatási szerződésben rögzített árat rendeletben is 
szabályozni  kell.  Ennek  megfelelően  indítványozza  a közterületek 
tisztántartásáról  és  a  települési  szilárdhulladékkal  kapcsolatos 
közszolgáltatásról  szóló  rendelet  módosítását  az  előterjesztésben 
foglaltak szerint.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Márton László: /polgármester/ Indítványozza a rendelet megalkotását.

Fülesd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi rendeletet alkotta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6/2009. (III. 30.) FKKT.

R E N D E L E T E

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló többször módosított 3/2004. /II. 23./ FKKT. rendelet 

módosításáról 

Fülesd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. 
évi  XLIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Hgt.)  23.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján  a 
közterületek  tisztántartásáról  és  a  települési  szilárdhulladékkal  kapcsolatos 
közszolgáltatásról  szóló  többször  módosított  3/2004.  (II.  23.)  FKKT.  rendeletét  (a 
továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1 §
A Rendelet  1. számú melléklete helyébe jelen rendelettel megállapított  1. számú melléklet 
lép.

2. §
E rendelet kihirdetését követően 2009. április 1. napján lép hatályba. 

Fülesd, 2009. március 25.

Márton László s.k.       Szabó Istvánt s.k.
           polgármester                                          helyettesítő körjegyző
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1. számú melléklet a 3/2004. (II. 23.) FKKT. rendelethez*

Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek a választható gyűjtőedények szerint 
2009. április 1. napjától

A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
közszolgáltatási díjtétele magában foglalja a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és 

ártalmatlanítás díját, valamint az évi 1 (egy) alkalommal elvégzett lomtalanítás 
költségeit ÁFA nélkül:

I. rendszeresített és választott gyűjtőedények szerint 4 liter/fő/nap hulladékmennyiség 
figyelembe vételével:

120 literes gyűjtőedény havonkénti ürítési díja:   658,- Ft/120 l-es edény+ ÁFA

II. többlethulladék  közszolgáltatási  díjételei  a  szolgáltató  által  rendszeresített  és 
logójával ellátott gyűjtőedényekben, amely magában foglalja a begyűjtés, a szállítás, 
az elhelyezés és ártalmatlanítás díját, ÁFA nélkül:

120 literes gyűjtőedény havonkénti ürítési díja: 658,- Ft/120 l-es edény + ÁFA

III.  Gazdálkodó szervezetek és  egyéni  vállalkozások közszolgáltatási  díjai  a  hulladék 
begyűjtése, szállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása

120 literes gyűjtőedény havonkénti ürítési díja:  658,- Ft/120 l-es edény + ÁFA

IV. Szállítás napja és útvonala, kezdési időpontja

A szilárdhulladék  begyűjtése  és  szállítása  minden  héten  hétfői  munkanapokon  történik,  a 
Kossuth utca végén kezdve,  település központja felé haladva  Petőfi, Fő utca, Hajnal utca, 
majd ezt  követően a  település  központjától  a  Rákóczi  utca  és a  Kis utca felé  haladva.  A 
begyűjtés és szállítás reggel 10 órakor kezdődik és késő délutánig tart. Amennyiben a keddi 
nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon, illetve előre értesített időpontban 
történik a hulladék begyűjtése és elszállítása. 

_________________________
* Módosította a 6/2009. (III. 30.) FKKT. rendelet. Hatályos: 2009. április 1. napjától.
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B E J E L E N T É S E K:

Márton László:     /polgármester/  A szociális  földprogram keretében  benyújtott  pályázat 
eredményeként  155  család  részesülhet  támogatásban,  amelynek 
keretében  családonként  20  kg  vetőburgonyát  és  2  kg  dughagymát 
biztosít az önkormányzat.

További 50 szociálisan legrászorultabb család vetőmag-egységcsomagot és egy zsák 
műtrágyát is kap. 

(Ezen  támogatottak  névjegyzékét  a  képviselők  megkapták  és  a  jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolásra került.)

   
Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  egyhangú  igen  szavazattal 
tudomásul  veszi  a  tájékoztatót  és  elfogadja  a  támogatottak  körét  a  jegyzékben 
foglaltaknak megfelelően. 

Márton  László:     /polgármester/  Mint  –  sajnos  –  ismeretes,  Lukács  Lászlóné  hirtelen 
elhalálozásával  az  apára  maradt  10  gyerek  gondozása,  tartása.  Az 
önkormányzat,  valamint  a  családsegítő  és  gyermekjóléti  szolgálat 
segítséget nyújtott és nyújt a lehetőségeikhez mérten.

Képviselői kezdeményezésre egy urna került  kihelyezésre a hivatalban, amelyben a 
támogatásokat gyűjtik. Ennek felbontására a képviselők jelenlétében fog 
sor  kerülni.  Az összegyűlt  összeget  természetbeni  támogatásként  fogja 
megkapni  a  család.  Ebben  segítséget  fog  nyújtani  a  gyermekjóléti 
szolgálat.        

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  egyhangú  igen  szavazattal 
tudomásul veszi a tájékoztatót.

Márton  László:  /polgármester/  A  Képviselő-testület  a  nyilvános  ülés   napirendjét 
megtárgyalta.  Bejelenti,  hogy  zárt  ülésen  folytatják  a  munkát  egyedi  hatósági  ügyek 
tárgyalásával. 

k.m.f.

Márton László  Szabó István 
   polgármester  helyettesítő körjegyző
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