JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. április 20-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 k í v ü l i n y í l t testületi
ülésén.
Szavazati joggal jelen vannak:
Magyar Sándor
Csirmaz János
Bártfai Ferenc
Cseh Attiláné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol van:

Burján János

képviselő

Meghívottként:

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. Előterjesztés a 2017. évi önkormányzati
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések

2. Különfélék

Zárt ülés:
1. Előterjesztés a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
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1.

Napirendi pont: Előterjesztés a 2017. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a testületet a pályázati kiírás lényeges tartalmi
elemeiről. A közmunka programban tervezet belterületi útfelújítás megvalósult. Ehhez
szorosan illeszkedne a tervezett fejlesztés. A kiírt pályázatban lehet belterületi útra
pályázatot benyújtani 85 %-os támogatási intenzitással. 208 m út építését terveztettük meg,
ez a Bólyai utca és Árpád tér közötti szakasz. A beruházással az útpadkákat is rendbe lehet
tenni és a belvízelvezető árkokat is rendbe tennénk. A beruházás teljes összege 5,2 MFt,
ebből 15 % az önrész, vagyis 790 eFt. A forrás rendelkezésre áll a költségvetés általános
tartalékában. Javasolja a pályázat benyújtását.
Csirmaz János alpolgármester fontosnak tartja az utak rendbetételét, de ugyanilyen fontos
lenne a járdák felújítása is. Vannak továbbá kapubejárók, átereszek, amelyeket rendbe
kellene tenni.
Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy fontossági sorrendet kellett meghatározni,
hogy a pályázatunk reális legyen. 15 MFt-ig nyújthatott volna be pályázatot az
önkormányzat, de kisebb összegre pályáznánk, nehogy a nagyobbat elutasítsák. Ahol lehet,
önerőből is újítunk fel járdát, árkot, az út most fontosabb. Hangsúlyozta azt is, ha az út
elkészül, azon a gyalogos forgalom is megvalósulhat, hiszen kis forgalmú útszakaszról van
szó. A járdaépítés fajlagos költsége lényegesen magasabb az úténál, ezért is javasolja a most
a rendelkezésre álló forrást útépítésre használni. A közfoglalkoztatásban megvalósuló
útépítéssel összesen közel 1 km belterületi utat tudunk az idén rendbe tenni és ez nagyon
szép eredmény lenne.
Cseh Attiláné képviselő véleménye, hogy van még rossz útszakasz a településen máshol is,
azokon a szakaszokon is lehetne javítani.
Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy az Árpád tértől indul most a terv, ott
komoly útalap problémák vannak. Ott mélyebb útalapot kell készíteni és ez magasabb
fajlagos költséget jelent. Ugyanígy a Petőfi utcára is ráférne már egy felújítás. A tervek
szerint 3,5 m szélességű út épülne és a padka, a már megépült szakasz csak 3 m széles.
Bártfai Ferenc Gábor képviselő elmondta, hogy a hidakra vonatkozó pályázatok nagyobb
hidakra vonatkoznak, nem a kapubejáróknál lévő átereszekre.
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Mivel további kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a 2017. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról.

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2017. évi önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2017. (IV. 20.) számú határozata
a 2017. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi pályázati kiírás c) pontja
szerinti Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatási célra pályázatot kíván
benyújtani 4.481.740,- Ft támogatási összeg erejéig.
A pályázat összköltségvetése 5.272.635,- Ft., melyből a pályázathoz biztosítandó önrész
összegét, azaz 790.895,- Ft-ot a képviselő-testület biztosítja a 2017. évi költségvetésről
szóló 3/2017. (II.27.) Önkormányzati Rendelet szerinti általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok
aláírására.

Határidő:

9.

2017. május 2.

Felelős:Magyar Sándor polgármester

napirendi pont: Különfélék

Cseh Attiláné képviselő jelezte, hogy az Ügyrendi Bizottság elnökeként kapta meg a
polgármesteri cafetéria juttatásról szóló levelet, erről két tájékoztatást.
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Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző tájékoztatta, hogy a polgármesterre a Kttv. cafetériára
vonatkozó szakaszait alkalmazni kell. Ezt eddig is kapta a polgármester. Annyi változás van
az idei évtől, hogy már nincs Erzsébet-utalvány, illetve 100.000 Ft-ot készpénzben is kérhet a
polgármester.
Csirmaz János alpolgármester jelezte, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjat nem kapta meg.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző elmondta, hogy a KIRA rendszerben több adatot is
rögzíteni szükséges a számfejtés előtt. Mivel még ebben a ciklusban először számfejtjük a
tiszteletdíjakat, az alpolgármester esetében az adatfeldolgozás lelassult, a holnapi, de
legkésőbb a hétfői napon a számfejtés és a kifizetés megtörténik.
Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester a nyílt ülést
17.25 órakor bezárta és a testület zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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