
 1 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  2015. június 25-én Folyáson  a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási 

Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 7.00 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 

Bártfai Ferenc             képviselő 

Cseh Attiláné   képviselő 

              Burján János               képviselő     

                

Meghívottként:                     Dr. Kiss Imre  jegyző  

 

Magyar Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 

megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést 

megnyitotta.  

 

Tájékoztatta a testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívását Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásához szükséges képviselő-testületi 

döntés indokolta.  

 

Ismerteti a napirendi pontokat és kéri a képviselőket, hogy fogadják el a meghívóban szereplő 

napirendi pontokat. 

 

(A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.) 

 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

 

1.) Előterjesztés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt  pályázat benyújtására 

 Előadó: Magyar Sándor polgármester 

2.) Előterjesztés nyári igazgatási szünet elrendelésére 

 Előadó: Magyar Sándor polgármester 

3.) Előterjesztés a HHG Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása  

  Előadó: Magyar Sándor polgármester 

4.)   Előterjesztés Folyás Község Önkormányzat Képviselő testületének 54/2013. (VI. 27.)      

       számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőség Program felülvizsgálatára 

 Előadó: Magyar Sándor polgármester 

5.)  Különfélék 
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1. napirendi pont: Előterjesztés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt 

pályázat benyújtására 

      Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

 (Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Magyar Sándor polgármester ismertette a mellékletben csatolt pályázati lehetőséget. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vesz részt, a képviselő-testület 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő 

határozatot hozta: 

21/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere, a 

belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által közösen meghirdetett közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás igénylése céljából pályázatot kíván benyújtani kültéri 

információs táblákra 405.000.,- Ft-os támogatási összeg erejéig. 

A pályázat összköltségvetése 450.000,- Ft, melyből a pályázathoz biztosítandó 10% önrész 

összegét, azaz 45.000,- Ft-ot a képviselő-testület biztosítja a 2015. évi költségvetéséről szóló 

5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet szerinti általános tartalék terhére. 

  

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2015. június 29. 

2. Napirendi pont: Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésére 

 Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

 (Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Magyar Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő testületi tagokat, hogy a közszolgálati 

tisztviselőkről jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 104. § (1) bekezdése 

főszabályként rögzíti, hogy a szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Az adott 

évben ki nem vett szabadságok nagymértékű feltorlódása elkerülhető igazgatási szünet 

elrendelésével, mivel az időtartama alatt a munkáltatónak ki kell adnia a szabadságot, illetve a 

köztisztviselő köteles a szabadsága egy részét ezen időszakra időzíteni. Ezért a mellékletben 

szereplő időszakra javasolja az igazgatási szünet elrendelését.  

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 

igazgatási szünet elrendeléséről. 

 



 3 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vesz részt, a képviselő-testület 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő 

határozatot hozta: 

22/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 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. július 

20-tól 2015. július 31-ig igazgatási szünetet rendel el.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és 

feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a 

folyamatos feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 

Határidő: 2015. július 15.  - lakosság tájékoztatására 

 folyamatos - feladatellátás biztosítása 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a HHG Nonprofit Kft. társasági szerződésének 

módosítása 

      Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

Magyar Sándor polgármester ismerteti a HHG Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének 

módosítani javasolt pontjait.    

 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 

Társsági Szerződés módosításáról.  

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vesz részt, a képviselő-testület 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő 

határozatot hozta: 

23/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Folyás Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. 

(VI. 04.) Önk. rendelet 8. (1) pontja alapján figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. tv. 3:110. § (1) pontjában foglaltakra megtárgyalta „HHG Nonprofit Kft. 

társasági szerződésének módosítása” című előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

A Képviselő-testület támogatja az előterjesztésben leírtakat, azaz a HHG. Felügyelő Bizottság 

elnökének indítványát, melyet a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. soron következő 

taggyűlésére nyújtott be a társaság ügyvezetőjének Will Csaba (anyja neve: Albert Mária) 

4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 39/B. sz. alatti lakos visszahívására, a társaság másik 

ügyvezetőjének Kathy Zsigmond (anyja neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy 

u. 109. sz. alatti lakos önálló cégjegyzési jogosultsággal történő felruházására vonatkozóan. 

Támogatja , hogy a társasági szerződés X. fejezetének 1. pontja és 2. pontja az alábbiak 

szerint változik meg: 

1.    A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja 

el.  
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2.   A társaság ügyvezetője a 2013. május 28. napjától 2017. június 15. napjáig választott 

Kathy Zsigmond (an.: Varga Mária, szül: Debrecen, 1961.01.08.), 4220 

Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. alatti lakos. 

 

Támogatja, hogy társasági szerződés XI. fejezetének 2. pontja, 4. pontja és 6. pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

2.   Az ügyvezető önállóan jár el. A társaságot az ügyvezető írásban cégjegyzés útján 

képviseli. 

4.   Törölve. 

6.   A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra 

való jogosultság. Az ügyvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés 

tekintetében is - önálló.  

Támogatja, hogy a társasági szerződés IX. fejezete 2.) pontjának zsb.) alpontja helyébe az 

alábbi rendelkezések lépnek: 

"zsb.) a társaság gazdálkodásával kapcsolatos alábbi kérdésekben való döntés: 

a. működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, hitelszerződés módosítása 

b. értékpapír vásárlása  

c. tőzsdei jogügyletek végzése 

d. lízingszerződés megkötése 

e. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, 

kezességet, vagy más egyoldalú kötelezettséget 

f. tartozásátvállalás 

g. követelésvásárlás 

h. követelés engedményezése évente 10 M Ft értékhatár felett 

i. követelés elengedése éves szinten 5 M Ft értékhatár felett 

j. ingyenes vagyonjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés 

k. ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos, 10 M Ft értékhatárt 

meghaladó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről való 

döntés 

l. ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 5 M Ft értéket meghaladó szerződések 

megkötése, módosítása, megszüntetése 

m. döntés egy éven túli határozott idejű, 10 M Ft összértéket meghaladó 

kötelezettségvállalásról 

n. egyéb a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 10 M Ft 

összeget meghaladó kötelezettségvállalás 

o. döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés 

növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről" 

 

Ezzel egyidejűleg a társasági szerződés X. fejezete 7.) pontjának utolsó bekezdése az alábbiak 

szerint változik meg: 

"A taggyűlés nem vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó 

hatáskörét, azonban a IX. fejezet 2.) pontjának zsb.) alpontjában részletesen meghatározott 

jogügyletek megkötése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik." 

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza Folyás Község Önkormányzat Polgármesterét az előbbiek 

szerinti taggyűlési határozati javaslat elfogadására.  

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2015. július 30. 
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4. Napirendi pont: Előterjesztés Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének     

     54/2013. (VI. 27). számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőség Program   

     felülvizsgálatára 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

Magyar Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 

31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át 

kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.  

Tájékoztatja a felülvizsgálat eredményét és kéri a képviselő testületi tagokat, hogy az 

intézkedési tervek kiegészítéséhez hozza meg határozatát.  

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Helyi 

Esélyegyelőség Program felülvizsgálatának intézkedési tervének kiegészítéséről.  

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vesz részt, a képviselő-testület 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő 

határozatot hozta: 

24/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (4) bekezdése 

értelmében felülvizsgálta a HEP intézkedési tervet, és az előterjesztésbe foglalt 

kiegészítéseket képviselő testület az alábbiak szerint fogadja el:   

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A nők gazdasági szerepére vonatkozóan 

nincsenek adatok 

Adatgyűjtés 

  

 

Az adatgyűjtés külön nem történt meg 2015. május 31-ig, mivel a nők gazdasági szerepe  

Folyás Községben javuló tendenciát mutat. Önkormányzatunknál  Közmunkaprogramban 

nagyobb részt női munkaerőt foglalkoztat. 2013.06. hónaptól a mai napig 13 fő női dolgozó 

kérte a munkaviszony megszüntetését, mivel a környező városokban a munkaerő piacon 

felvételt  nyertek.    
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas az idősek száma, növekszik az 

egyedül élők száma 

Szociális ellátórendszer ellátotti létszámának 

bővítése, idősek napközi otthonának 

kialakítása  
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Az intézkedési terv e pontja  2015. május 31-i határidőre nem teljesült, mivel megváltozott 

szociális ágazati finanszírozás  és így önkormányzatunk nem tudja bővíteni a létszámot a 

szociális ellátó rendszerben,  idősek napközi otthonának kialakítását sem tudja megvalósítani.  

Ez nem azt jelenti, hogy nem figyelünk oda az idősekre és az egyedül élőkre. Ezt igazolja, 

hogy Folyás Község Önkormányzata 2014-ben „Idősbarát önkormányzat díjat” kapta az 

Emberi Erőforrások Miniszterétől és Belügyminiszterétől.   

 

Folyás Község Önkormányzata feladatának tartja az idősek fejlesztését, amelynek egyik célja 

hogy az időskorúak szempontjából a személyre szabott szolgáltatások széles köre álljon 

rendelkezésre. Figyelembe veszik, hogy az időskorú személyeknek egyénenként eltérő 

társadalmi és kulturális szükségleteik vannak. Az idősebb személyeknek úgy kell 

hozzáférniük a különféle szolgáltatásokhoz, hogy azok leginkább igazodjanak a saját 

szükségleteikhez. Az idősek számára minőségi szempontok alapján is ismereteket kell 

nyújtani a szolgáltatások biztonságáról, megbízhatóságáról, hozzáférhetőségéről és 

felhasználóbarát voltukról. 

Az életmód egyik fontos tényezője a szabadidő eltöltésének egyik módja. A község idős 

lakosai kedvező feltételeket találnak a kultúra terén. A könyvtár, a Közösségi Tér és a helyi 

civil szervezetek a szabadidős elfoglaltságok széles tárházát biztosítják az idősek számára. 

A község önkormányzata, a társadalmi szervezetek, az intézmények különösen szem előtt 

tartják az időskorúak megbecsülését. Ennek jegyében rendezvények, ünnepségek, 

összejövetelek szerveződnek átfogó lakossági részvétellel. 

Teadélután 

A kéthetente megrendezésre kerülő összejövetel több, mint három éve hagyomány a 

községben „Közösségi tér létrehozása” című pályázat által felépült Közösségi tér épülete ad 

teret ezen rendezvényeknek. Az idősek számára ezek a délutánok kiváló lehetőséget 

teremtenek arra, hogy kéthetente egy kellemes délután keretei közt találkozhassanak 

egymással és beszélhessék meg a velük történt eseményeket. Minden alkalommal lehetőségük 

adódik arra, hogy ingyenes vércukor – és vérnyomásmérésen vegyenek részt. A méréseket a 

házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársaink végzik. 

Szabadidő Klub 

Több éve működő szolgáltatásunk a péntekenként megrendezésre kerülő Szabadidő Klub, 

amelynek keretei közt a község kikapcsolódni vágyó lakóinak remek lehetősége adódik arra, 

hogy szabadidejüket közös programokkal, hagyományőrző tevékenységgel és sporttal töltsék 

el. Célunk az ifjúság és az idősek bevonása, érdekeltté tétele a hagyományok generációkon át 

történő megismerése, megbecsülése, megőrzése és fejlesztése érdekében. A Szabadidő 

Klubban a meglévő és megmenthető kulturális és humán értékek megőrzése érdekében 

gyakran készítünk népi ételeket, advent időszakában koszorút, mézeskalácsot. Környékbeli 

hagyományok, népszokások, ünnepek felelevenítésével vonjuk be az idős és fiatal lakosságot. 

A Klubban foglalkozunk népi játékok gyűjtésével és elsajátításával, településünkre jellemző 

foglakozások, mesterségek hagyományainak felkutatásával. 

A klubban szép számmal vesznek részt idősek és fiatalok egyaránt. Legtöbben a 

hagyományőrző foglakozások és pingpong játszmák miatt látogatnak el. Idős férfi lakóink 

közül sokan bekapcsolódnak a pingpong, sakk, kártya és csocsó játszmákba, az évente 

megrendezésre kerülő asztalitenisz bajnokságon pedig kiváló teljesítménnyel szerepelnek. 
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Idősek napja 

Az évente megrendezésre kerülő eseményen a 60 év feletti lakóinkat köszöntjük. Az 

önkormányzat által szervezett eseményen a könyvtár közreműködésével több előadó műsora 

szórakoztatja az idős lakókat A színpadon vers, tánc, bohózat, zenés-énekes előadások 

egyaránt műsorra kerülnek.  

Idősek születésnapi köszöntése 

Születésnapjuk alkalmából 70 év feletti idős lakóinkat köszöntjük. Erre az alkalomra készített 

emléklappal ajándékozunk minden ünneplő idős embert. 

Kirándulás 

Önkormányzatunk minden nyáron kirándulást szervez Erdélybe, testvértelepüléseink, 

Szentpál és Türe látogatására. A több napos kirándulásokon általában egy 10 -11 főből álló 

csoport vesz részt, idősek és fiatalok egyaránt. 

Majális 

Májusban megrendezésre kerülő rendezvény, melyre szép számmal látogatnak el a község 

lakói, idősek és fiatalok egyaránt. A majális előkészületeiben az idős lakosság aktívan részt 

vesz. Süteménynek versenye, főzőverseny, házi pálinkák versenye színesítik az eseményt. 

Lányok és idős asszonyok nagy kedvvel készülnek süteményekkel a megmérettetésre, a 

férfiak pedig nagy számmal neveznek be házi pálinkák versenyére. 

Falunap 

Évente megrendezésre kerülő esemény a község lakóinak részvételével, amelyen idősek és 

fiatalok egyaránt megjelennek. A rendezvényen színházi és zenés előadás szórakoztatja a 

vendégeket, fellépnek hagyományőrző néptánc és népdalkörök. A falunapra ellátogatnak 

Erdélyből testvértelepüléseink képviselői és családtagjaik. Vendéglátásukban aktívan 

közreműködnek községünk nyugdíjas lakói, a fiatalokkal közösen házi kenyeret és pogácsát 

sütnek és az ételek felszolgálásában is szívesen segítenek. 

Karácsonyi ünnepség 

Minden Karácsonykor ünnepséget szervezünk a falu lakosságának összefogásával. Az idősek 

és az iskolás korú gyermekek karácsonyi süteményeket készítenek és az ünnepségen ezzel 

kínálják a megjelent vendégeket. A gyerekek és az idősek műsort adnak, majd a község lakói 

közösen feldíszítik a karácsonyfát a közösen készített díszekkel, amit a Szabadidő klub 

keretén belül készítenek advent időszakában. 

Egészségügyi rendezvények 

A rendezvények rendszeres szűrésekkel, preventív módon az időskorúakat veszélyeztető 

betegségek megelőzése céljából jöttek létre. A szűrések a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.-vel 

együttműködve történnek. A szükséges kiadások fedezetét Folyás Község Önkormányzata és 

a térség önkormányzatainak fenntartásában működő PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. biztosítja. 

Bűnmegelőzés 

A lakosság és főként az idős emberek védelme érdekében létrehoztunk egy riasztási láncot. 

Veszély vagy vészhelyzet észlelése esetén 5 telefonszámon kérhetnek segítséget a település 

lakói, ez beindítva egy láncot jelzést ad a polgárőrségnek, a falugondnoknak és a Hajdúnánási 

Rendőrkapitányság Polgári Rendőrőrsének folyási körzeti megbízottjának. A riasztási lánc 

bevezetésével az időseknek megnőtt a biztonságérzetük.  
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A közbiztonság növelése érdekében Folyás Község Önkormányzata sikeresen pályázott 

térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A hatóságok és a rendvédelmi szervek munkájához a 

rendszer nagy segítséget nyújt. A község 5 pontján elhelyezett kamera éjjel-nappal készít 

felvételeket, amelyek hosszú időn keresztül tárolhatók egy zárt rendszeren keresztül, 

bűncselekmény és szabálysértés esetén pedig az illetékes hatóságnak kiadhatók. A fejlesztés 

eredményeként olyan rendszer került kiépítésre, amely lehetővé teszi a település területeinek 

megfigyelését, ezáltal fokozva a közbiztonságot. A rendszer segíti az átutazó bűnözés 

visszaszorítását is.  

Ingyenes mosás idősek részére 

60 év feletti idős lakóink részére igénybe vehető az ingyenes mosás lehetősége. Házi 

segítségnyújtásban dolgozóknak jelezhetik igényüket és az önkormányzat költségén a 

közösségi tér épületében biztosítjuk a szolgáltatást. 

Ezekkel a programokkal  a településen élő idős korú lakosságról való gondoskodás, 

társadalmi elszigetelődés megelőzését  szeretnénk elérni.  

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az önkormányzat épülete nincsen 

akadálymentesítve 

Az akadálymentesítés megvalósítása 

  

  

 

Önkormányzatunknál az épület akadálymentesítése megvalósult, így egyéb intézkedést nem 

kell tenni.  

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Helyi Esélyegyenlőségi Programban az 

intézkedési terv átvizsgálás eredményeinek, kiegészítéseit megtenni.     

Felelős:       Magyar Sándor polgármester 

Határidő:   2015. június 30.   

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester az ülést 8.10 

órakor az ülést bezárta. 

K.m.f. 

 

 

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

 polgármester jegyző 


