JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. december 3-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási
Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 17.00 órakor megkezdett r e n d e s n y í l t testületi ülésén.
Szavazati joggal jelen vannak:
Magyar Sándor
Csirmaz János
Cseh Attiláné
Burján János
Igazoltan távol van:

Meghívottként:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Bártfai Ferenc

képviselő

Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Magyar Sándor polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. Az
ülést megnyitotta.
Kérte a képviselőket, hogy fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
A szavazásban 4 fő képviselő vett részt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri jelentés
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
2. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 19/2014. (XII. 22.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
Előadó:
Dr. Kiss Imre jegyző
3. Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról helyi szabályairól szóló 10/2014. (VI. 02.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
4. Előterjesztés Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) társulási megállapodásának módosításáról
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
5. Előterjesztés Folyás Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
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Előadó:

Magyar Sándor polgármester

6. Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési tervről
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
7. Előterjesztés Általános Iskola felvételi körzetének meghatározásával kapcsolatos
vélemény kialakítására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
8. Előterjesztés téli igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
9. Előterjesztés 2016. évi munkaterv elfogadására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
10. Különfélék

1. napirendi pont: Polgármesteri jelentés
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester: A bio- és megújuló energiaprogram, valamint a
mezőgazdasági program a tervek szerint halad. A mezőgazdasági termelvények betakarítása
megtörtént. A répát, hagymát, krumplit feldolgozva adjuk el. A facsemeték árusítása is
folyamatosan történik, ebből 80 darabot közterületre ültettünk ki. A földmunkákat már
befejeztük. A Dobó utcán lévő ingatlanról a rossz ház bontási anyaga ki lett hordva, a
hétvégére a maradékot is elviszik. A lerakásért nem fizettünk, éppen kellet a halastavaknál a
töltésbe.
Megtörtént a 2016. évi közmunka tervtárgyalása. A belügyminisztériumi egyeztetést követően
a Munkaügyi Központ részére a terveket megküldtük. Mintagazdaság létrehozására nyújtottuk
be az igényünket 30 fő foglalkoztatásával.
TOP-os pályázati egyeztetésen vett részt. Arról kapott tájékoztatást, hogy 2016 januárjában
megjelennek a pályázatok, egészségügyi alapellátásra és megújuló energiára lehet majd
pályázatot benyújtani.
Ezt követően a lejárt határidejű határozatok végrehajtását ismertette a polgármester, mely
írásban megküldésre került a képviselők részére.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület
tagjait, hogy szavazzanak a polgármesteri jelentés elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és a
polgármesteri jelentéről az alábbi határozatot hozta:
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FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2015. (XII. 03.) számú határozata
a polgármesteri jelentésről
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta.
Határidő: -

Felelős: -

2. Napirendi pont: Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 19/2014. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó:
Dr. Kiss Imre jegyző
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester: Folyás községben egyáltalán nincs szennyvíz csatorna, ezért
is fontos ez a rendelet. A Polgár Város Városgondnoksága elkészítette a költségkalkulációt a
következő évi díjra. 12 %-os díjemelést javasol a szolgáltató. Így az 5 m3-es tartály
elszállítása a lakosságnak 14.300 Ft-jába kerül. A tapasztalatok szerint nagyon kevesen veszik
igénybe a közszolgáltatást, nagyon kevés a szennyvíz.
Csirmaz János alpolgármester elmondta, tud olyan esetről, hogy többen összefogtak a
szippantásra és így rendelték meg a szolgáltatást.
Mivel további kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 19/2014. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet–tervezetet és a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló 19/2014. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet módosításáról az alábbi
rendeletet alkotta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2015.(XII. 09.) Önkormányzati Rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól 19/2014. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995.
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évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
helyi szabályairól 19/2014. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
2.§
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Folyás, 2015. december 3.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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Melléklet a 16/2015.(XII. 09.)
önkormányzati rendelethez
Melléklet a 19/2014. (XII. 22.)
önkormányzati rendelethez
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos egytényezős legmagasabb ürítési díj 2016. január
1-től
2256,4 Ft/m3
melyből 548 Ft/m3 átvétel díja
1352 Ft/m3 elszállítás díja
356,4 Ft/m3ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésének díja
A díj az ÁFA-t nem tartalmazza
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3. Napirendi pont: Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról helyi szabályairól szóló
10/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester: Alapvetően jogszabályváltozás indokolja a rendeletünk
módosítását. A jogszabály 2016. január 1-től biztosítja a 80 és a 60 literes edényzet
választását is az ingatlantulajdonosok részére. Az egyedül élők kérhetik a 60 literes kukát, a
80 literesre irányuló kérelmeket a szolgáltató bírálja el. A rendeletünk tartalmazza az
önkormányzati igazolás kiadásának módját, a melléklet a kérelemhez formanyomtatvány
tartalmaz. A kisebb űrmértékű edények díjára nem kaptunk még információt, az biztos, hogy
nem fele lesz a 60 literes kuka ürítési díja a 120 literesnek, mivel a szállítási költségek és
személyi kiadások ugyanannyit tesznek ki, mint 120 literes edény esetén. A díjat miniszteri
rendelet fogja megállapítani.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Javasolja a kiküldött rendelet-tervezet elfogadását
azzal a módosítással, hogy a szolgáltató által biztosított és nála megvásárolandó eltérő
űrmértékű edényzettel fogjuk biztosítani a kétféle űrmértékű kukát. Az anyag kiküldését
követően történt egyeztetés a szolgáltatóval ebben a kérdésben.
Cseh Attiláné képviselő: Eddig a szolgáltató azzal védekezett a kisebb űrmértékű
edényzettel kapcsolatosan, hogy nem tudja a kisebb edényt üríteni. Most mégis meg tudja
oldani. Kérdése, hogy mi történik a régi kukákkal.
Magyar Sándor polgármester: A régi kukákat le kell adni. Az egyesül élőknek számolniuk
kell, hogy mi éri meg nekik hosszabb távon, vagy mikorra térül meg a kisebb kuka
igénylésével járó kiadás. Nehogy illegális lerakók jelenjenek meg az erdőben.
Burján János képviselő megjegyezte, hogy az új kukának is biztosan magas lesz ára.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület
tagjait, hogy szavazzanak a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014. (VI. 02.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vett részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet–tervezetet és a
hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelet
módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2015. (XII. 09.) Önkormányzati Rendelete
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014. (VI. 02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014. (VI. 02.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: (Rendelet) a következő 12/A. §-a egészül ki:
12/A.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (1a) bekezdésében meghatározott 80 és 60
literes űrmértékű gyűjtőedényre megállapított választási lehetőség a közszolgáltatótól
megvásárolandó, külön e célra rendszeresített gyűjtőedény biztosításával valósul meg.
(2) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy
ingatlanhasználó 60 literes gyűjtőedény választásához szükséges igazolást a jegyző
állítja ki, melyhez a kérelmet az ingatlanhasználó a rendelet 1. melléklete szerinti
nyomtatványon nyújthatja be a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalba.
(3) Az életvitelszerű ingatlanhasználat azt jelenti, hogy az a lakás a magánszemély
otthona, életét onnan szervezi, családi élete helyszínéül szolgál, az életviteléhez
szükséges alapvető tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás, alvás–
legjellemzőbben ott folytatja, arra vonatkozóan az év minden hónapjában közüzemi
szolgáltatásokat vesz igénybe, és máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen,
rendeltetésszerűen használ.
(4) Az ingatlan egyedüli használatát a lakcímnyilvántartás adataival, az életvitelszerű
ingatlanhasználatot legalább két tanú egybehangzó nyilatkozatával kell a kérelmezőnek
bizonyítania.
2.§
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Folyás , 2015. december 3.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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1. melléklet a 17/2015. (XII. 09.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 10/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelethez

3.000 Ft
KÉRELEM

illetékbélyeg

lakóingatlan egyedül és életvitelszerűen megvalósuló használatát tanúsító
igazolás kiadásához
Kérem Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a fenti tény tanúsítására igazolást
adjon ki.
Alulírott(kérelmező)…………....................……………………….szül.név:…………………
…………….…......….........…………..,(születési
hely,
idő.:
…………………………..……………….. anyja neve:.........................................) büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy Folyás, ..…………….............................….. szám
alatti lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használom.
Alulírottak tanúsítjuk, hogy a kérelmező nyilatkozata a valóságnak megfelel.
Tanúk:
1.Név (olvashatóan): …………………………… 2.Név (olvashatóan): ………………………
Cím: …………………….. ……………
Cím: ……………………......... …………….........
Személyazonosító okmány és száma: Személyazonosító okmány és száma:
....................................................................
......................................................................
Aláírás:………………………....................

Aláírás:..........……………………...............

Folyás, 201 ………………………………..
……………………………
kérelmező aláírása
A hatóság tölti ki !
Záradék:
Ezen irat záradékolására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§-a felhatalmazása alapján, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (3)
bekezdése szerint került sor, és mint közokirat, teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy a
kérelmező által tett nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel.
Folyás, 201 ……………….

Dr. Kiss Imre
jegyző
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4. Napirendi pont: Előterjesztés Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító
Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) társulási megállapodásának
módosításáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester: A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
társulási megállapodásának módosítását alapvetően az indokolja, hogy 5 település kérte
felvételét a társulásba. A módosítás védi az alapító tagok jogait azzal, hogy az eddig
megszerzett vagyonból az újonnan csatlakozók nem részesülhetnek a társulás megszűnése
esetén. A társulási megállapodást egységes szerkezetben is el kell fogadni, és minősítet
többséges szavazást igényel az önkormányzati törvény szerint. Kéri jelezni az
utcanévváltozást a szolgáltató felé.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület
tagjait, hogy szavazzanak a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási
megállapodásának módosításáról.
A szavazásban 4 fő képviselő vett részt, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosításáról az alábbi határozatot
hozta.
FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2015. (XII. 03.) számú határozata
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) társulási megállapodásának módosításáról
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatokról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában biztosított jogkörében eljárva – dönt a
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai
tér 1.) az előterjesztés melléklete szerinti társulási megállapodást módosító okiratának és az
egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodásának mellékleteivel együtt
történő elfogadásáról, és jóváhagyja a Társulási Tanács 17/2015. (XI.10.) Hull. Társ. számú
határozatát.
A határozat a Társulás valamennyi tagja Képviselő-testületének minősített többséggel
meghozott jóváhagyó döntése alapján lép hatályba.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás értesítéséről, valamint felhatalmazza a társulási megállapodást módosító
okirat és az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodás aláírására.
Határidő:

2015. december 10. – értesítésre
2015. december 31. – aláírásra

Felelős: Magyar Sándor polgármester
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5. Napirendi pont: Előterjesztés Folyás Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester: Folyás Község Önkormányzata 2014-ben bonyolított
legutóbb közbeszerzést a tanyagondnoki autó beszerzésekor. Az árubeszerzés közbeszerzési
értékhatára most is 8 MFt. A 2016. évi közmunkaprogram tervtárgyalása során két épület
építésére is pályáztunk, amihez az építőanyag beszerzését terveztük és a magunk építenénk
fel. A két épület építőanyagának értéke a 8. MFt-ot meghaladja, így arra közbeszerzési
eljárást kell lefolytatni. Azért javasolja az idei tervet még elfogadni, hogy megindítható
legyen még ebben az évben az eljárás. A hatósági szerződés megkötése márciusra várható,
akkorára a közbeszerzési eljárás is lefolytatódik és azonnal kezdhető a munka.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület
tagjait, hogy szavazzanak a Folyás Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról.
A szavazásban 4 fő képviselő vett részt, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a Folyás Község Önkormányzata 2015. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2015. (XII. 03.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervéről
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. §-ában foglaltakra figyelemmel elfogadja Folyás Községi Önkormányzat 2015.
évi összesített közbeszerzési tervét.
Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa és gondoskodjon a község honlapján
történő megjelenéséről.
Határidő: azonnal

Felelős: Magyar Sándor polgármester
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FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSIN TERVE

Támogatásból
Az eljárás
megvalósuló
A közbeszerzés
Tervezett
Irányadó
megindításának közbeszerzés
tárgya és
CPV kód
eljárási
eljárásrend
tervezett
esetén a pályázat
mennyisége
típus
időpontja
megnevezése
(adott esetben)
I. Árubeszerzés
2016. évi
közfoglalkoztatási
44100000programhoz
1
szükséges
árubeszerzés

nemzeti

Kbt. III.
rész
2016. évi
hirdetmény
2015. december közfoglalkoztatási
nélküli
pályázat
122/A. §
szerint

II. Építési
beruházás
III. Szolgáltatásmegrendelés
IV. Építési
koncesszió
–
V. Szolgáltatási
koncesszió
–

A Közbeszerzési terv Folyás Község Önkormányzata 40/2015. (XII. 03.) számú Képviselőtestületi Határozatával került elfogadásra.
Folyás, 2015. december 3.
11

6. Napirendi pont: Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési tervről
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester: Az önkormányzati törvény írja elő, hogy kötelező a belső
ellenőrzésről szóló tervet a tárgyévet megelőző december 31-ig az önkormányzatnak
elfogadnia. Tájékoztatja a testületet, hogy Folyás Község Önkormányzatának jelenleg nincs
érvényes szerződése a belső ellenőri feladatokra és erről a következő évben gondoskodni kell.
Szerencsés lenne, ha a közös hivatalhoz tartozó három kis település együtt szerződne, talán
kedvezőbb áron kaphatnánk a szolgáltatást.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület
tagjait, hogy szavazzanak a 2016. évi belső ellenőrzési tervről.
A szavazásban 4 fő képviselő vett részt, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a 2016. évi belső ellenőrzési tervről az alábbi
határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2015. (XII. 03.) számú határozata
a 2016. évi belső ellenőrzési tervről
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési
tervét az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

Ellenőrzendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Folyás Község
Önkormányzata
normatíváinak
lehívása és
elszámolása

Az ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia
(ellenőrzés célja,
módszere, tárgya,
terjedelme,
ellenőrzött
időszak)
Cél: az
önkormányzat
által a központi
költségvetésből a
költségvetési
törvény alapján
igényelt
normatívák
igénylésének és
elszámolásának

Azonosított
kockázati
tényezők

Az
Az
ellenőrzés ellenőrzés
típusa
ütemezése

Erőforrás
szükségletek

Többletigénylés,
visszafizetési és
kamatfizetési
kötelezettség
teljesítése

Pénzügyi
ellenőrzés

20 nap

Szabályszerűen
igénybe vehető
források le nem
igénylése
12

2016. II
félév

szabályszerű
biztosítása;
Tárgy:
önkormányzat
2015. évi
költségvetési
rendelete, és a
2015. évi
beszámoló
Módszere:
tételes
ellenőrzés
Időszak: 2015 év

Felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzést követően annak eredményéről tájékoztassa a
testületet.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Magyar Sándor polgármester

Napirendi pont: Előterjesztés Általános Iskola felvételi körzetének
meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakítására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
7.

Magyar Sándor polgármester: A Hunyadi Mátyás Általános Iskolába járnak a gyerekek,
ebben módosítás nincs. A busz költségét a KLIK fizeti. Javasolja a határozat-tervezet
elfogadását.
Csirmaz János alpolgármester elmondta, hogy eddig ez a rendszer nagyon jól működött,
mindenkinek ez a legegyszerűbb megoldás.
Magyar Sándor polgármester: Állami feladat lett az oktatás, a KLIK több megbízást is
adott az iskolában, így olyan képzést és szabadidős tevékenységet is gyakorolhatnak a
gyerekek, amik eddig nem voltak, pl uszodába mennek Balmazújvárosba. A pedagógus
ellátottság jó. Semmi sem indokolja, hogy a folyási gyerekeket máshová vigyük.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület
tagjait, hogy szavazzanak az Általános Iskola felvételi körzetének meghatározásával
kapcsolatos vélemény kialakításáról.
A szavazásban 4 fő képviselő vett részt, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az Általános Iskola felvételi körzetének
meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakításáról az alábbi határozatot hozta:
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FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2015. (XII. 03.) számú határozata
Általános iskola felvételi körzetének meghatározásával kapcsolatos vélemény
kialakítására
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon véleményét, miszerint
egyetért azzal, hogy az újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskolába felvételi körzete
Újszentmargita és Folyás községek közigazgatási területében legyen megállapítva.
A település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, Folyás községben lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába
járó gyermekek létszáma: 2 fő.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám)
értesítéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal

Felelős: Magyar Sándor polgármester

Napirendi pont: Előterjesztés téli igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
8.

Magyar Sándor polgármester: Már gyakorlat, hogy téli és nyári igazgatási szünet
elrendeléséről dönt a testület. A jelenlegi előterjesztés az év utolsó két hetéről szól, ami 7
munkanapot takar az ünnepek miatt. Itt a községben a képviselők is elérhetők, ha azonnali
intézkedés szükséges, akkor a székhelyen, Hajdúnánáson minden elérhető, ott ügyelet
működik. A lakossági tájékoztatást a boltnál, hirdetőtáblákon el fogjuk helyezni.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület
tagjait, hogy szavazzanak a téli igazgatási szünet elrendeléséről.
A szavazásban 4 fő képviselő vett részt, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a téli igazgatási szünet elrendeléséről az
alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2015. (XII. 03.) számú határozata
a téli igazgatási szünet elrendeléséről
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Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségére vonatkozóan 2015. december 21-től
2016. január 3-ig (7 munkanap) igazgatási szünetet rendel el.
Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és
feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. december 10. - lakosság tájékoztatására

Felelős: Dr. Kiss Imre

folyamatos - feladatellátás biztosítása

jegyző

9. Napirendi pont: Előterjesztés 2016. évi munkaterv elfogadására
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester: Az önkormányzati SZMSZ-ben határoztuk meg, hogy a
testület éves munkaterv alapján végzi a munkáját. A munkatervben feltüntettük a kötelező
feladatokat, amiről dönteni kell. Természetesen a mindennapi munkánk során előfordulhat,
hogy rendkívüli ülést kell összehívnunk valamely döntés meghozatalára, különösen igaz ez a
pályázati határidők miatt. A munkaterv javaslat a SZMSZ-ben meghatározottak szerint
készült, tartalmazza az ülések időpontját, a napirendeket, előterjesztőket és a meghívandók
személyét.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület
tagjait, hogy szavazzanak a 2016. évi munkaterv elfogadásáról.
A szavazásban 4 fő képviselő vett részt, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a 2016. évi munkaterv elfogadásáról az
alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2015. (XII. 03.) számú határozata
a 2016. évi munkaterv elfogadásáról
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi munkatervre
vonatkozó javaslatot, melyet a melléklet szerint elfogadott.
Felkéri a polgármestert,
előterjesztéséről.

hogy

gondoskodjon
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a

napirendek

határidőben

történő

Határidő: folyamatos

Felelős: Magyar Sándor polgármester
Melléklet a 44/2015. (XII. 03.) sz. határozathoz

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. ÉVI MUNKATERVE

FEBRUÁR 11. 17.00 ÓRA
1.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
2.
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.
Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
4.
Különfélék
MÁRCIUS 24. 17.00 ÓRA
1. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
2. Különfélék
ÁPRILIS 28. 17.00 ÓRA
1. A 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
2. Beszámoló a közrend-, közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Rendőrkapitányság vezetője
(a napirendhez meghívandó: Rendőrkapitányság vezetője)
3. Különfélék
MÁJUS 26. 17.00 ÓRA
1. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
(a napirendhez meghívandó: családsegítő)
2. Különfélék
JÚNIUS 23. 17.00 ÓRA
1. Tájékoztató a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában 2014/2015. tanévben
végzett szakmai munkáról
Előterjesztő: oktatási intézmény vezetője, tankerület vezetője)
(a napirendhez meghívandó: oktatási intézmény vezetője)
2. Tájékoztató a Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és családsegítő
Szolgálatnál végzett óvodai szakmai munkáról
Előterjesztő: intézmény vezetője
(a napirendhez meghívandó: intézmény vezetője)
3. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
4. Különfélék
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SZEPTEMBER 22. 17.00 ÓRA
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
3. Beszámoló a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Dr. Kiss Imre jegyző
4. Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról
Előterjesztő: Polgárőrség vezetője
(a napirendhez meghívandó: Polgárőrség vezetője)
1. Különfélék

NOVEMBER 24. 17.00 ÓRA
1. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
2. Előterjesztés beiskolázási körzet véleményezéséről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
3. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
4. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
5. Különfélék
DECEMBER KÖZMEGHALLGATÁS

6. Napirendi pont: Különfélék
1./
Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat az idén is
folytatja azt a hagyományt, hogy a község lakói számára karácsonyi csomagot készít. A
tartalma: tartós élelmiszer, szaloncukor, és a mezőgazdasági programban előállított
termelvényekből készített lekvár. Emellett minden csomaghoz adunk 1 db A/3 méretű
falinaptárt és 2 db kicsi méretű naptárt. A kis naptárra az 1896-os Vasárnapi Újságból lesz
egy cikk nyomtatva, amely a templom avatásáról írt. Ebben le van írva, hogy a templomot
Pánthy Endre egri nagyprépost építtette. Szent Anna névre keresztelték, a II. világháborúban a
visszavonuló németek robbantották fel.
A faluban 120 ház van, de a naptárból 300 db-ot javasol nyomtatni, más alkalomra is
felhasználható.
Burján János képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy alaposan gondolja át a testület,
hogyan osztja el a csomagokat, mert minden évben van sértődés belőle.
Magyar Sándor polgármester javasolja, hogy háztartásonként kapjanak egy-egy csomagot
és ezt majd kezelik az osztás során.
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Cseh Attiláné képviselő javaslata az, hogy azok, akiknek Folyás a lakcímük, de nem laknak
a községben, azok ne kapjanak csomagot. Javasolja, hogy tegyenek különbséget a
háztartásban lakó személyek számától, vannak, ahol csak ketten képezik a háztartást, vannak,
ahol hatan.
Magyar Sándor polgármester kiegészítette ezt azzal, hogy olyanok is vannak, akik ide
nincsenek bejelentkezve, de itt laknak, ezért számolt 128 csomaggal. Összefoglalva az
elhangzottakat, javasolja, hogy 4 fős háztartásonként számoljanak egy csomaggal, ahol több
generáció lakik, ott azokat külön háztartásként kezeljék. Csak azok részesüljenek a karácsonyi
csomagban, akik életvitelszerűen a faluban élnek, akik csak be vannak jelentkezve, azok ne
kapjanak csomagot. Tájékoztatta a testületet, hogy a tartós élelmiszer értéke kb. 1.500 Ft, a
naptárakkal 2.000 Ft-ból a beszerzés kijön. Ezt egészítik ki az önkormányzati termékekkel.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület
tagjait, hogy szavazzanak karácsonyi ajándékcsomagok készítéséről.
A szavazásban 4 fő képviselő vett részt, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a karácsonyi ajándékcsomagok készítéséről
az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2015. (XII. 03.) számú határozata
a karácsonyi ajándékcsomagok készítéséről
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Folyás község lakosai számára
karácsonyi ajándékcsomag készítéséről és kiosztásáról határoz az alábbi feltételekkel:
- az ajándékcsomag tartós élelmiszert, szaloncukrot és a mezőgazdasági
közfoglalkoztatás keretében előállított lekvárokat tartalmazza
- minden csomaghoz 1 db A/3 méretű falinaptár és 2 db kicsi naptár jár,
- az ajándékcsomagot minden háztartásba el kell juttatni,
- amennyiben egy lakásban több család is lakik, részükre külön-külön kell az
csomagot átadni,
- egy háztartás 4 fővel kell számolni, ahol többen laknak, ott több csomag is adható,
- csak az kaphat csomagot, akinek állandó bejelentett lakcíme a településen van és
életvitelszerűen itt is lakik.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a csomagok elkészítéséről és a családok részére
történő kiszállításról.
Határidő: 2015. december 23.

Felelős: Magyar Sándor polgármester

2./ Magyar Sándor polgármester: A közfoglalkoztatásban dolgozók részére év végi vacsorát
tervezett december 19-én délutánra. Egy disznót levágnak, abból készítik el a vacsorát,
valamint a húst és a hurkát, kolbászt szétosztanák a dolgozók között. Meghívást kapnak erre a
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rendezvényre az önkormányzati dolgozók és a képviselők is. Az önkormányzati dolgozók és a
képviselők számára december 11-én kívánja megköszönni az éves munkát külön ünnepi
programban.
3./
Magyar Sándor polgármester: 2015-ben még nem tartott közmeghallgatást a testület.
Javasolja ezt december 17-én 17.00 órakor megtartani. A szokásos rendben a Közösségi
Térben fogadjuk a lakosságot. A meghirdetéséről gondoskodni fog a szokásos hirdetési
felületeken.
4./
Magyar Sándor polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Mikulás napot december 4én este tartják a kicsiknek. 0-14 év között minden gyermek csomagot kap. A műsort a
Méliusz Könyvtáron keresztül kapjuk. Karácsonyi üdvözlőlap minden háztartásba eljut a
képviselő-testület nevében.
5./
Csirmaz János alpolgármester kéri, hogy a temetőben a tujákat kösse össze az
önkormányzat, nehogy széttörjenek.

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester az ülést 17.50
órakor bezárta.
K.m.f.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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