
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Zengővárkony Község Képviselő-testületének 2021. október 19-én tartott üléséről. 

 

Ülés helye: Andi Falatozó 

 

Jelen vannak: Fülöp Csaba polgármester 

  Józsa-Papp Éva alpolgármester 

  Keszler Mónika 

  Váradi Roland 

      képviselők 

 

Meghívott: Dr. Fenyvesi János jegyző 

 

Fülöp Csaba polgármester köszöntette a jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-

testület négy tagja jelen van, az ülés határozatképes. A kiküldött meghívónak megfelelően 

javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület vita nélkül elfogadott. 

 

 Napirend:  Előterjesztő 

   

1. Rendelet az egyszeri szociális célú tűzifa 

támogatás helyi szabályairól 

Fülöp Csaba polgármester 

2.  Döntés ingatlan vásárlásáról Fülöp Csaba polgármester 

3. Népi építészeti program pályázat Fülöp Csaba polgármester 

4. A helyi adókról szóló rendelet elfogadása Fülöp Csaba polgármester 

5. KÖSZ belépési nyilatkozat Fülöp Csaba polgármester 

6. GFT Fülöp Csaba polgármester 

7. Egyebek  

 

 

A polgármester javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek Józsa-Papp Éva képviselőt. A javaslatot a 

képviselő-testület vita nélkül elfogadta. 

 

1.) napirend 

A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület ez évben is alkosson rendeletet az 

egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól. 

 

A testület egyhangú szavazással - 4 igen szavazattal - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

4/2021. (X.25.) rendelet 

 

az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

(hiteles szövege e jegyzőkönyv melléklete) 
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2.) napirend 

 

A polgármester javasolta, hogy az önkormányzat vásárolja meg 25.000.- eFt a zengővárkonyi 

257-hrsz-ú ingatlant, a mellékelt szerződésben megfogalmazott feltételekkel. 

 

A testület egyhangú szavazással - 4 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2021. (X.19.) számú határozat 

 

Zengővárkony Község Önkormányzata megvásárolja a zengővárkonyi 257 hrsz-ú, kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant 25.000.- eFt vételárért. 

A szerződés megkötésével meghatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3.) napirend 

 

A polgármester javasolta, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a NÉPI ÉPÍTÉSZETI 

PROGRAM keretében a Teleki László Alapítványhoz a Zengővárkony Arany János utca 25 

szám (hrsz.: 257) alatti ingatlan felújításának előkészítő munkáira. 

 

A testület egyhangú szavazással - 4 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2021. (X.19.) számú határozat 

 

Zengővárkony Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be 2.128.600 Ft-ra a NÉPI 

ÉPÍTÉSZETI PROGRAM keretében a Teleki László Alapítványhoz a Zengővárkony Arany 

János utca 25 szám (hrsz.: 257) alatti ingatlan felújításának előkészítő munkáira. 

A projekt megvalósításához szükséges 20% önrészt. – 425.720 Ft – vállalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4.) napirend 

 

A polgármester elmondta, hogy az elmúlt évben nem lehetett módosítani az adórendeletet a 

veszélyhelyzetben hozott jogszabályok miatt, így ebben az évben, változatlan formában 

javasolja elfogadni. 

 

A testület egyhangú szavazással - 4 igen szavazattal - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

5/2021. (X.28.) rendelet 

 

a helyi adókról 

(hiteles szövege e jegyzőkönyv melléklete) 
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5.) napirend 

 

A polgármester javasolta, hogy az önkormányzat lépjen be a Községek és Kistelepülések 

Országos Önkormányzati Szövetségébe. 

 

A testület egyhangú szavazással - 4 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2021. (X.19.) számú határozat 

 

Zengővárkony Község Önkormányzata a Községek és Kistelepülések Országos 

Önkormányzati Szövetségének (KÖSZ) rendes tagja kívánunk lenni. A KÖSZ alapszabályát 

megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 

A belépési kapcsolatos teendők elvégzésére felkéri a polgármester. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

6.) napirend 

 

 

A polgármester javasolta, hogy a kiküldött anyagnak megfelelően a testület fogadja el a 

Mezőföldvíz Kft által készített Gördülő Fejlesztési Tervet. 

 

A testület egyhangú szavazással - 4 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2021. (X.19.) számú határozat 

 

1. Zengővárkony Község Önkormányzata, - mint ellátásért felelős -, képviselő testülete a 

Mezőföldvíz Kft. által elkészített, U3300-71 (11-10825-1-006-00-04) Pécsvárad-

Zengővárkony-Zengővárkony-Nagypall-Szilágy-Martonfa víziközmű rendszer, 2022-

2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási tervét véleményezte, jóváhagyta. Az 

erről szóló nyilatkozat kiadására a képviselő testület a Polgármestert hatalmazza fel. (2. 

sz. melléklet) 

 

2. Zengővárkony Község Önkormányzata, - mint ellátásért felelős-, képviselő testülete a 

Mezőföldvíz Kft. által elkészített, U3300-71 (11-10825-1-006-00-04) Pécsvárad-

Zengővárkony-Zengővárkony-Nagypall-Szilágy-Martonfa víziközmű rendszer, 2022-

2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és pótlási tervrészét véleményezte, 

jóváhagyta. Az erről szóló nyilatkozat kiadására a képviselő testület a Polgármestert 

hatalmazza fel. (3. sz. melléklet) 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette. 

 

 

 

 

      K.m.f. 

 

 

 

Fülöp Csaba              Dr. Fenyvesi János 

    polgármester                                                          jegyző 

 

 

 

 

          Józsa-Papp Éva. 

 jegyzőkönyv hitelesítő 


