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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2015. december 17-én Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 17.00 órakor megkezdett r e n d k í v ü l i  n y í l t  testületi 

ülésén. 

Szavazati joggal jelen vannak:  

Magyar  Sándor  polgármester 

Csirmaz János  alpolgármester 

Cseh Attiláné              képviselő 

 

Igazoltan távol van:              Bártfai Ferenc             képviselő 

 Burján János               képviselő     

 

 

Meghívottként:                    Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

 

Magyar Sándor polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. Az 

ülést megnyitotta.  

 

Kérte a képviselőket, hogy fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. 

 A képviselő testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 

valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól 6/2015. (II. 27.) 

Önkormányzati Rendelet módosításáról 

         Előadó: Magyar Sándor polgármester 

2. Különfélék  

 

 

1. napirendi pont: Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól 6/2015. (II. 

27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

     Előadó: Magyar Sándor polgármester 

(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 
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Magyar Sándor polgármester: A képviselők részére megküldött előterjesztésben a 

rendkívüli ülés összehívásának indoka ismertetésre került. Amikor a települési támogatásról 

szóló rendeletünket megalkottuk, csak a rendkívüli élethelyzetekre állapítottunk meg 

támogatási formát. Az év során a költségvetési rendeletünkben szociális feladatokra 

megállapított előirányzatunkon maradt még fel nem használt összeg, amit javasol a rászoruló 

családok részére karácsonyra természetbeli támogatásként, ajándékcsomag felhasználására 

fordítani. A kiküldött rendelet tervezetben meghatározzuk, kiket és milyen szabályok szerint 

kívánunk ilyen juttatásban részesíteni.  

Ismertette a rendelet-tervezet szövegét.  

 

Cseh Attiláné képviselő: A rendes testületi ülésen a testület már meghatározta a mindenki 

számára eljuttatandó karácsonyi ajándékcsomagra az alapelveket. Javasolja, hogy itt se 

kaphasson olyan személy, aki ténylegesen nem lakik a településen.  

 

Magyar Sándor polgármester ismerteti a rendelet-tervezet azon szakaszát, miszerint a 

testület tesz a támogatásra javaslatot és a polgármester hatáskörébe tartozik az elbírálás.  

 

Csirmaz János alpolgármester javasolta, hogy azok kaphassanak a csomagból, akik csak 

átmenetileg nincsenek a településen, mert pl néhány hétre, vagy az ünnepekre a gyermekeik 

elvitték őket. Ebben az esetben az is kérdéses, hogy a csomagot ki fogja átvenni, ha a lakás 

üres.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - 

testület tagjait, hogy szavazzanak a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól 6/2015. (II. 27.) 

Önkormányzati Rendelet módosításáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen 

szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet–tervezetet és a 

települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól 6/2015. (II. 27.) Önkormányzati 

Rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2015. (XII. 17.) 

Önkormányzati Rendelete 

 

 

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól 6/2015. (II. 27.) Önkormányzati 

Rendelet módosításáról 

 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § (1) A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól 6/2015. (II. 27.) Önkormányzati 

Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

  „(1)  Folyás Községi Önkormányzat az alábbi támogatásokat nyújtja:  

 

a.) a rendkívüli élethelyzetben lévő lakosság számára a rendkívüli települési 

támogatás, 

b.)  a karácsonyi ünnepekre tekintettel karácsonyi ünnepi támogatás.”  

 

 

        (2) Az Ör. 4. § -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki.  

 

 „(3) Polgármesterre átruházott hatáskörben kerül megállapításra a karácsonyi ünnepi 

támogatás. 

 

3. §   Az Ör. a következő 13/A. § -sal egészül ki:  

 

 „13/A. §  A polgármester a karácsonyi ünnepekre tekintettel a rendkívüli élethelyzetben 

nyújtott települési támogatás rendelkezésre álló fedezetének ismeretében, a Folyás 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének javaslatára a Hajdúnánási Közös 

Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Iroda Szociális Csoportjának 

nyilvántartása alapján a Folyás Község közigazgatási területén élő személyeket 

természetbeni juttatásként, élelmiszercsomag adományban részesítheti. 

 

4. § Ez a rendelet 2015. december 17-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Folyás, 2015. december 17.  

 

 

 

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

 polgármester jegyző 

 

 

2. Napirendi pont: Különfélék 

 

 

I./ 

 Magyar Sándor polgármester: A KLIK Balmazújvárosi Tankerületének vezetője, Bényei 

Sándor kereste meg azzal a kéréssel, hogy Folyás Község Önkormányzata támogassa a 

tankerület parkosítási programját facsemetékkel. Ezek a fák nem a község területén lesznek 

elültetve értelemszerűen, hanem több intézményben. Javasolja, hogy 15 db facsemetével 

támogassa az önkormányzat a programot. Javasolja, hogy a Tankerület székhelyére szállítsa le 

az önkormányzat a facsemetéket, ahonnan majd ők elviszik az ültetés helyére.  
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Mivel további kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - 

testület tagjait, hogy szavazzanak a facsemeték felajánlásáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen 

szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát és a 

facsemeték felajánlásáról a következő határozatot hozta: 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2015. (XII. 17.) számú határozata  

 

facsemeték felajánlásáról a KLIK részére 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete KLIK Balmazújvárosi Tankerületének 

vezetője kérésére 15 db saját nevelésű díszfa csemetével támogatja a Tankerület parkosítási 

programját.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 15 db facsemetének a KLIK Balmazújvárosi 

Tankerületéhez (Balmazújváros, Veres Péter u. 12. szám) történő leszállításáról.  

 

Határidő: 2015. december 31.    Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

II./ 

Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy holnap, pénteken 

Fenyőünnep lesz 17.00 órától a Közösségi Térben.  

A szombatra a közfoglalkoztatásban dolgozók részére tervezett vendéglátás és ünnepség 

elmarad, helyette a Fenyőünnep után látja vendégül az önkormányzat ezeket a dolgozókat.  

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester az ülést 17.15 

órakor bezárta és a testület zárt ülésen folytatta a munkáját. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

polgármester  jegyző 


