JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. október 31-én, Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási
Kirendeltségének hivatalos helyiségében az Önkormányzati Képviselő-testület rendkívüli
testületi ülésén.
Szavazati joggal jelen vannak:
Magyar Sándor
Csirmaz János
Burján János
Gulyás László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:

képviselő

Kiss Izabella

Tanácskozási joggal jelen van:

Adorjániné dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezető

Magyar Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert 5 fő megválasztott képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv
vezetésére felkéri Adorjániné dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezetőt.
Kéri a képviselőket, fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontot.
A szavazásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot.
Napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
2. Beszámoló Folyás Község közrend –és közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
3. Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
4. Tájékoztató a falugondnoki szolgálat tevékenységéről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
5. Javaslat a Társulás 2013. első félévi gazdálkodásáról, költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló és a megszűnéshez kapcsolódó pénzügyi elszámolás elfogadására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
6. Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
7. Javaslat a közterület használatáról és a közterület engedélyezéséről szóló Önkormányzati
Rendelet módosítására a filmforgatás célú közterület használata tárgyában
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
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8.

Javaslat települési értéktár létrehozására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester

9.

Különfélék

1. Napirendi pont: Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy elkészült a Közösségi Tér, melyet október 19-én adták át ünnepélyes keretek
között. Az apróbb hiányzó dolgok a jövő héten elkészülnek. Úgy gondolja, hogy az egyik
legjobban sikerült a megyében ez a multifunkcionális tér. A fenntartási költsége is alacsony.
A startmunka tevékenységekben nagyon jó eredménnyel zárták az első 10 hónapot.
Csökkentek a kisebb betörések, lopások is. Talán összefüggés van a startmunka és e között. A
szociális problémák is megoldódnak, kisebb problémák voltak. A közlekedésre veszélyes
utaknál, pl. Bólyai, Kossuth, Béke a kátyúkat megszüntették, körülbelül 40 m2-t sikerült
leaszfaltozni. Az utak állapota romlik, reméli, hogy lesznek erre pályázatok.
(Burján János képviselő elhagyta az üléstermet, így a épviselő-testület 3 fővel folytatja
tovább munkáját.)
Magyar Sándor polgármester:
Indul a téli közfoglalkoztatás november 1-től és március 30-ig tart. Így a foglalkoztatás
megoldódik. Sikerült a garázst lefesteni, készül a kerítés, a hivatal festése is folyamatban van.
November végére biztosan elkészülnek.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, így kéri a képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
78/2013. (X. 31.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta.
Felelős: Határidő: 2. Napirendi pont: Beszámoló Folyás Község közrend- és közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Monoki Viktor őrsparancsnok:
Elmondja, hogy öt év után ismét kért Folyás Község Önkormányzata beszámolót, ennek
ellenére napi kapcsolatban vannak polgármester úrral. A beszámoló a tavalyi évről szól. A
bűncselekmények száma 9, csökkentek a betöréses lopások száma. Ez köszönhető annak is,
hogy Polgárőrség aktívan működik a településen. Ismerteti, hogy a mostani változások
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eredményeképpen a rendőrnek a településen 24 órán belül legalább egyszer meg kell jelennie,
úgy, hogy az ne legyen kiszámítható. Folyáson lehet átutazó bűnözés is. A bűnelkövetők
Újszentmargita felé menekülhetnek, mert tudják, hogy a járőr Polgárról érkezik.
Reméli,
hogy a Polgárőrség a továbbiakban is aktív lesz.
Dr. Hraskó János, r. alezredes, kapitányságvezető:
Elmondja, hogy a rendőri felső vezetés érzékelte, hogy Észak-Magyarországi régió öt
megyéje megerősítésre szorul. Ez a megerősítés máig is tart. A 24 órás lefedettséget is
megpróbálják úgy megszervezni, hogy a kisfalvakkal is foglalkozzanak.
Karafa Tamás, körzeti megbízott:
Megköszöni a Polgárőrség munkáját, gyakran találkozik velük szolgálat közben. Továbbra is
kéri és megköszöni a segítséget.
Dr. Hraskó János, r. alezredes, kapitányságvezető:
Ahhoz, hogy jól dolgozzanak, szükség van a Polgárőrségre és a lakosságra is. Elismerés a
Polgárőrségnek és egyben további jó munkát kíván nekik. Elmondja továbbá, hogy a kis
településen sok az idős, egyedül élő ember, akik a trükkös tolvajok áldozatává válhatnak. Az
itt élő embereknek is oda kell figyelni egymásra. A rendőrségi ügyeleti rendszert átszervezték,
a rendőrkapitányságokon az ügyeleti rendszer megszűnik, az ügyelet a megyeszékhelyeken
lesz.
Magyar Sándor polgármester:
A statisztikákból azt látja, hogy a csökken a bűncselekmények száma, szorosabb a
Rendőrséggel az együttműködés, mint korábban. A településen a kontroll nélkül élő emberek
nagyobb kontroll alatt állnak. 2010. év végén riasztási láncot hoztak létre, mely négy-öt olyan
telefonszámot tartalmaz, amit éjjel is lehet hívni. 2014. első félévében öt térfigyelő kamera
kerül kihelyezve. A Közösségi Ház elé is kihelyeznek egy kamerát, amely látja az átmenő
forgalmat is.
Cseh Attiláné Polgárőrség elnöke:
Elmondja, hogy a Kossuth utcában történt egy eset, hogy idősektől pénzt csaltak ki. A
Polgárőrök a csalók gépjárművének rendszámát felírták, kérdezi, hogy volt-e ennek
eredménye.
Monoki Viktor őrsparancsnok:
Nem tud most erre válaszolni, később reagál erre.
Magyar Sándor polgármester:
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, így kéri a képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
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Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
79/2013. (X. 31.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Beszámoló a település
közrend és közbiztonsági helyzetéről elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1., A képviselő-testület a település közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja.
2., A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a
Hajdúnánási Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét értesítse.
Felelős: 2., pont estén Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2., pont estén: 2013. november 30.
3. Napirendi pont: Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Átadja a szót a Polgárőrség helyi vezetőjének.
Cseh Attiláné, a Polgárőrség elnöke:
Örömmel tesz eleget Polgármester Úr felkérésének, hiszen részéről ez az első alkalom ahol a
Folyási Polgárőr Egyesület munkájáról beszámolhat. Csak egy rövid áttekintést szeretne
nyújtani az Egyesület létszámának alakulásáról továbbá a szolgálatban eltöltött napok, órák
számának alakulásáról a 2012.01-10 hónapjára és 2013.01-10 hónapjára vonatkozóan.
2012. 10. 31-én az egyesület létszáma: 38 fő volt 2013.10.31 –én 31 főre csökkent.
Megállapítható tehát, hogy 7 fővel csökkent a Polgárőrök száma, melynek okai a következők:
3 fő lakóhely változtatás következtében, 3 fő munkahelye miatt, 1 fő betegség miatt lépett ki
az Egyesületből. (a szolgálat ideje: 2200 től – 0200 –ig: 4 óra alapján számolva az alábbi)
2012.01-10 hónapjában a szolgálatban eltöltött összes napok száma: 222 nap, átlagos napok
száma: 22 nap, összes órák száma: 880 óra, átlagos órák száma: 88 óra.
2013.01-10 hónapjában a szolgálatban eltöltött összes napok száma 235 nap, átlagos napok
száma: 24 nap, összes órák száma: 940 óra, átlagos órák száma: 94 óra. Megállapítható, hogy
a létszámcsökkenés ellenére is nőtt a szolgálatban eltöltött összes napok száma: 5, 86 % -al,az
átlagos napok száma: 9, 09 % kal, összes órák száma: 6,82 % -kal, átlagos órák száma 6,82 %
kal. Köszönhető mindez a Polgárőrök lelkiismeretes, áldozatkész munkájának. Pozitívumként
kell megállapítani, hogy a Polgárőrök időt, fáradságot nem sajnálva derekasan kivették
részüket a munkából. Dicséret illeti meg a kiemelkedő munkát végzőket és természetesen
minden Polgárőrt. Köszönet jár minden szolgálatban eltöltött ingyen óráért az érintetteknek,
illetve a támogatásért a családjának. Tudomásul kell vennünk, hogy őket a lakosság teszi
mérlegre, attól függ a Rendőrség és a Polgárőrség pozitív illetve negatív megítélése, hogy
milyen a lakosság biztonságérzete. Úgy gondolja, hogy a lakosság véleménye e tekintetben a
településen pozitív. Sikerült a faárusok és vashulladék gyűjtők számát ritkítani, a
kerékpárlopások, betöréses lopások számát csökkenteni. Jó az együttműködésük az
Önkormányzattal, a rendőrséggel, a helyi vállalkozókkal, a kistérségi Polgárőr Egyesülettel a
lakossággal. Fő célkitűzéseik: a Rendőrséggel együttműködve a bűnmegelőzési feladataink
javítása, a betöréses lopások csökkentése, rendszeres működésünk összehangolása.
Összességében elmondható, hogy jól működik a Polgárőrség és ebben támogatóinknak
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köszönhetően minden lehetséges támogatást megkapnak. Jó a kapcsolatuk személy szerint
Magyar Sándor polgármester úrral, aki folyamatosan szívén viseli a település közbiztonságát,
a Polgárőrség működését figyelemmel kíséri és támogatja.
Magyar Sándor polgármester:
Köszöni a részletes tájékoztatást. Dicséretes, hogy a Polgárőr tevékenységben az élen járnak,
a szolgálat este tíztől hajnal kettőig tart. Sikereket értek el azzal, hogy az utcán vannak, hiszen
ezzel bűncselekményeket akadályoztak meg. Annak ellenére, hogy csökkent a létszám a
hatékonyság nőtt.
Derecskei Jánosné, a Polgárőrség szolgálatvezetője:
Elkészült a megállapodás. Kérdezi, hogy le kell-e azt jelenteni, hogy ha szolgálatba mennek.
Monoki Viktor, őrsparancsnok:
Igen. A szolgálat megkezdésekor be kell jelentkezni, hogy mikortól és mennyi fő lesz
szolgálatban.
Magyar Sándor polgármester:
Kérdezi, hogy előre egy héttel lehet –e ezt jelezni?
Monoki Viktor őrsparancsnok:
Igen, de ha változás van, akkor kérik ezt jelezni.
Magyar Sándor polgármester:
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, így kéri a képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő- testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
80/2013. (X. 31.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

a

Polgárőrség

1., A képviselő-testület a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékozatót elfogadja.
2., A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról a Polgárőrség
vezetőjét értesítse.
Felelős: 2., pont esetén Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2., pont estén: 2013. november 30.
4. Napirendi pont: Tájékoztató a falugondnoki szolgálat tevékenységéről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
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Magyar Sándor polgármester:
A tájékoztató elkészült, kérdezi a falugondnokot, ha van az írásos anyaghoz kiegészítése, azt
tegye meg.
Gyöngy István, falugondnok:
Köszöni nincs kiegészítés, amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszol.
Magyar Sándor:
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, így kéri a képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő- testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
81/2013. (X. 31.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Folyás Szociális
Szolgálat falugondnoki szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot
hozta:
A képviselő- testület a falugondnok beszámolóját elfogadja.
Felelős: Határidő: 5.

Napirendi pont: Javaslat a Társulás 2013. első félévi gazdálkodásáról,
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és a megszűnéshez kapcsolódó
pénzügyi elszámolás elfogadására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester

Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a Polgári Kistérség Többcélú Társulásában Folyás csak az orvosi ügyelet
ellátásban vesz részt. Pénzügyi probléma nincs, az RPE kiadására a fedezete rendelkezésre áll.
Folyás a vagyonleltár szerint megkapta az abban szereplő nyomtatót, vonalkód olvasót,
további teendőjük nincs.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, így kéri a képviselő- testület tagjait, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
82/2013. (X. 31.) számú határozata
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Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi
gazdálkodásról, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a Társulás
megszűntetéséhez kapcsolódó pénzügyi elszámolást és az alábbi határozatot hozta:
1./ A képviselő-testület a Polgári Kistérség Többcélú Társulása 2013.évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint:
Megnevezés
előirányzat
teljesítés
Bevétel
214.468 eFt
118.318 eFt
Kiadás
214.468 eFt
113.247 eFt
összeggel elfogadja.
2./ A képviselő-testület megtárgyalta a Polgári Kistérség Többcélú Társulása
megszűntetéséhez kapcsolódó pénzügyi elszámolást és a vagyon felosztását a mellékletekben
foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Határidő: 6. Napirendi pont: Javaslat a helyi adórendelet megalkotására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
A rendelet megalkotásának indoka az előterjesztésben szerepel. Kérdezi, hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a helyi
adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
A szavazásban a képviselő- testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2013. (IX. 04.)
Önkormányzati Rendelete
a helyi adókról
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Magánszemélyek kommunális adója
1.§

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl,
mentes az adó alól a 70. életévet tárgyév január 1-jéig betöltött egyedülálló
magánszemély. A mentesség csak egyetlen adótárgyra érvényesíthető.
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2. § Az adó mértéke: évi 5.000,- Ft, adótárgyanként.
II. Fejezet
Helyi iparűzési adó
3. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az
adóalap 2,0 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után az adó mértéke naptári
naponként 2.500,- Ft.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
4. § (1) E rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 7/2008. (V. 29.) Önkormányzati Rendelet.
Folyás, 2013. október 31.
Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Folyás, 2013. november 04.
Dr. Kiss Imre
jegyző
7. Napirendi pont: Javaslat a közterület használatáról és a közterület engedélyezéséről
szóló Önkormányzati Rendelet módosítására a filmforgatás célú közterület
használata tárgyában
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
A rendelet megalkotásának indoka az előterjesztésben szerepel. Kérdezi, hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a közterület
használatáról és a közterület engedélyezéséről szóló Önkormányzati Rendelet
módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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19/2013. (XI. 04.) Önkormányzati Rendelete
a közterület használatáról és a használat engedélyezéséről szóló 1/2011. (I. 31.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdés és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében és az
egyes törvények közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint az egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi
LXXXIV. Törvény 98.§ -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közterület használatáról és a használat engedélyezéséről szóló 1/2011. (I. 31.)
Önkormányzati Rendelete (a továbbiakban: Ör.) a következő 3/A §-3/F. §- sokkal egészül ki:
„A közterületek filmforgatási célú igénybevétele
3/A. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a közterületek filmforgatási célú
igénybevétele alcím rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a hatvan napot nem haladhatja meg.
(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző
engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében az
1500 m2-tnem haladhatja meg.
3/B.§ (1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható
károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegetőhelyzet) esetén
önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett
helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három
órán belül megszünteti.
(2) A kárral fenyegető helyzetelhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület
használatot biztosítani kell.
(3) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.
(4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti helyzet
megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, vagy épített környezetet
érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét, vagy
egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a
közterület használatot biztosítani kell.
3/C.§ (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:
a) forgatási helyszín esetében: 150 Ft/m2/nap,
b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap.
(2) A fizetendő díj 30%-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.
(3 )Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja meg a 30 napot, de a
tényleges használat annál hosszabb az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti díjat kell megfizetni.
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3/D.§ (1) Mentes a díj fizetés alóla mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat
szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti
állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.
3/E. § A Képviselő-testület a hatósági szerződés, és a 15/B. § (1), (3) bekezdése szerinti
döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.
3/F. § A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről
szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló
jogszabály rendelkezése az irányadó.”
2. § E rendelet 2013. november 10- én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Folyás, 2013. október 31.
Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Folyás, 2013. november 04.
Dr. Kiss Imre
jegyző
8. Napirendi pont: Javaslat települési értéktár létrehozására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Az előterjesztés arról szól, hogy van-e a településen olyan érték, szellemi termék, amely miatt
szükséges a települési értéktár létrehozása. Ő úgy gondolja, hogy ilyen nincs, azért okafogyott
az értéktár létrehozása.
Csirmaz János, képviselő:
Úgy gondolja, hogy a lerombolt templom lehetett volna, de magántulajdonban van.
Magyar Sándor polgármester:
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, így kéri a Képviselő- testület tagjait,
hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a Képviselő-testület 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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83/2013. (X. 31.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a települési értéktár
létrehozására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1., A Képviselő-testület a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény, és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt, hogy jelenleg
nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével.
2. , A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Hajdú Bihar
Megyei Közgyűlés elnökét.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: értelemszerűen
9. Napirendi pont: Különfélék
„A”
Magyar Sándor polgármester:
Újszentmargita elküldte a Hortobágymenti társulás alapító okiratának módosítási javaslatát,
melyre jogszabályi változások miatt kerül sor. A Társulás tulajdonképpen a szélessávú hálózat
kiépítésére jött létre.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 3 fő vett részt, a Képviselő-testület
tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
84/2013. (X. 31.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágy-menti Térségfejlesztő
Társulása Társulási megállapodás módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti
formában elfogadja.
Újtikos

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

felhatalmazza

polgármestert a Társulási megállapodás módosító okiratának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Magyar Sándor polgármester

Magyar

Sándor
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1. számú melléklet
Társulási megállapodást módosító okirat
amelyben a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás (székhely: 4065 Újszentmargita,
Rákóczi u. 125.) tagjai a Társulás létrehozásáról rendelkező 2006. február 16. napján hatályba
lépett „Önkormányzati társulási megállapodás”-t (továbbiakban: Megállapodás) az alábbi
rendelkezésekkel módosítják:
1. A Megállapodás I. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.
A Társulás jogállása:
önálló jogi személyiséggel rendelkező teljes jogkörű önkormányzati költségvetési szerv,
gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A Társulás alapító szervei a 2. pontban felsorolt települési önkormányzatok képviselőtestületei.
A törvényességi felügyeletet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal látja el.”
2. A Megállapodás III. fejezet 6. pontja az alábbiak szerint változik:
„6
Társulás Elnöke
A Társulás Elnökét a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási
ciklus idejére választja meg. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A
Társulás elnökének megválasztásához minősített többség szükséges.
Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
határozza meg.”
3. A Megállapodás III. fejezet 7. pontja az alábbiak szerint változik:
„7. Társulás Elnökhelyettese
A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai
sorából elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes személyére a Tanács bármely tagja
javaslatot tehet. A Társulás elnökhelyettesének megválasztásához minősített többség
szükséges”

4. A Megállapodás III. fejezet 8. pontja hatályon kívül kerül.
5. A Megállapodás III. fejezet 9. pontja az alábbiak szerint változik:
„9 A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a
Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testület hivatala látja el. „
6. A Megállapodás IV. fejezet 1.4. pontja az alábbiak szerint változik:
„1.4 Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Hajdú Bihar Megyei
Kormányhivatal kezdeményezésére.”
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7. A Megállapodás IV. fejezet 1.7. pontja az alábbiak szerint változik:
„1.7 A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az Őt
helyettesítő elnökhelyettes vezeti le.”
8. A Megállapodás IV. fejezet 1.8. pontja az alábbiak szerint változik:
„1.8 A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.”
9. A Megállapodás IV. fejezet 1.8. pontja az alábbiak szerint változik:
„1.9 A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A
jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatalnak.”
10. A Megállapodás IV. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint változik:
„4
A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok
4.1
Egyhangú döntés szükséges a Társulás megszüntetéséhez, megszűnésének
kimondásához.
4.2
A Társulás minősített többséggel dönt:
a Társulás Tanácsa hatáskörébe utalt választásról,
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotásáról.
4.3
Az 4.1 és 4.2 pontban fel nem sorolt valamennyi döntéshez egyszerű többség
szükséges.”
11. A Megállapodás VI. fejezet 1.7. pontja az alábbiak szerint változik:
„1.7 A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési
költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának költségeihez
elsősorban lakosságszámuk arányában, illetve feladathoz igazodó teljesítés alapján az éves
költségvetési határozatban külön rögzített elvek figyelembe vételével járulnak hozzá járulnak
hozzá. (pénzügyi hozzájárulás)
Amennyiben a társult önkormányzatok a Társulás éves költségvetésében vállalt pénzügyi
hozzájárulást nem teljesítik, akkor a Társulás – a Társulási Tanács döntése alapján – a
pénzügyi kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat vonatkozásában azonnali beszedési
megbízást – inkasszó – alkalmazhat.”
12. A Megállapodás VI. fejezet 2.5. pontja az alábbiak szerint változik:
„2.5

A Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”

13. A társulási megállapodásnak a további rendelkezései változatlan tartalommal
maradnak hatályban.
Újszentmargita, 2013…………….
………….
Újszentmargita Község Önkormányzata
Csetneki Csaba
polgármester

Folyás, 2013.
……………………………….……….
Folyás Község Önkormányzata
Magyar Sándor
polgármester
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Tiszagyulaháza, 2013. ………………………...
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Mikó Zoltán
polgármester
Újtikos, 2013. ………………….……….
Újtikos Község Önkormányzata
Takács József
polgármester
Magyar Sándor:
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 3 fő vett részt, a Képviselő-testület
tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
85/2013. (X. 31.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágy-menti Térségfejlesztő
Társulása Társulási megállapodását egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti
formában elfogadja.
Folyás

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

felhatalmazza

Magyar

Sándor

polgármestert a Társulási megállapodás egységes szerkezetű okiratának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Magyar Sándor polgármester
85/2013. (X. 31.) számú határozata melléklete
ÚJSZENTMARGITA, FOLYÁS, ÚJTIKOS ÉS TISZAGYULAHÁZA
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSÁNAK MEGÁLLAPODÁSA
Jelen megállapodást aláíró Újszentmargita, Folyás, Tiszagyulaháza és Újtikos települések
a jogszabályváltozásokból adódó felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bek. k) pontjában taglalt szabad társulás elvére tekintettel,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95.§-
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aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a hivatkozott jogszabályokban meghatározott
helyi önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából, önkéntes elhatározásukból
tiszteletben tartva az Önkormányzatok egyenjogúságát, valamint a kölcsönös előnyökre
tekintettel megállapodást kötnek

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A társult önkormányzatok képviselő-testületei önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást
hoznak létre. A társulás határozatlan időre szólóan jön létre, de a társulás tagjai kötelezi
magukat, hogy legalább tíz évig fenntartják együttműködésüket.
Jelen megállapodás elfogadásával megalakul a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás.
1. A Társulás neve:
Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás (továbbiakban: Társulás)
2. A Társulás székhelye (továbbiakban: térségközpont):
Újszentmargita Község Önkormányzata
4065. Újszentmargita, Rákóczi u. 125.
A tásult települési önkormányzatok felsorolása – a társulás tagjainak neve és
székhelye, lakosainak száma
Újszentmargita Község
Önkormányzati Képviselő-testülete

4065. Újszentmargita, Rákóczi u. 125.
(Újszentmargita Bödönhát)

Folyás Község
Önkormányzati Képviselő-testülete

4090. Folyás, Fő u. 1.

417

Újtikos Község
Önkormányzati Képviselő-testülete

4096. Újtikos, Arany J. u. 12.

988

Tiszagyulaháza
Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 4097. Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73.

1696
(134)

858

3. A Társulás működési területe:
Magyarország Észak-Alföldi Régió
4. A Társulás jogállása:
önálló jogi személyiséggel rendelkező teljes jogkörű önkormányzati költségvetési
szerv, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
A Társulás alapító szervei a 2. pontban felsorolt települési önkormányzatok képviselőtestületei.
A törvényességi felügyeletet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal látja el.
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5. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő és gazdálkodó.
Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes jogkörű.
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal látja
el. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás szabályozza.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
6. Társulás képviselete:
A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese,
mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa által megbízott polgármester
látja el. A képviselet részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
7. A társulás tagsági nyilvántartása:
A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról
külön nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás tartalmazza:
- a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét,
- a belépés, a csatlakozás időpontját,
- a térségi feladatellátást, az ágazati feladatellátást,
- a szavazati jogosultságot,
- a pénzügyi hozzájárulást.
9. A Társulás bélyegzője:
Hortobágymenti Térségfejlesztő Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen a
Magyar Köztársaság címerével.
A nyilvántartás felfektetése és vezetése a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó
hivatali szervezet feladatát képezi.
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II.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
1. A Társulás célja:
Jelen társulási megállapodás aláírásával a társuló önkormányzatok önkéntes társulást
hoznak létre az Észak-Alföldi Régió – ezen belül elsősorban a Hortobágy környéki
térség – komfortosabbá-, lakhatóbbá- és az idegenforgalom számára célterületté tétele,
fejlesztése céljából. A társulat tagjai együttműködnek minden tevékenységben, amely
a térség fejlődését szolgálja.
A Társulás közeli – első gyakorlatban megvalósítandó célja, hogy a társulás elnöke
által a Gazdasági Versenyképességi Operatív Program keretében a GVOP-2005-4.4.2.
számú Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása
Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein című pályázati kiírásra benyújtott
pályázatban meghatározott pályázati célt (a Projektet) közös együttműködéssel
valósítsák meg. Az önkéntes társulás önálló jogalanyisággal rendelkezik, a társult
tagok a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek és költségvetésnek
megfelelően a jelen megállapodás keretei között részt vállalnak.
A társulási megállapodás aláírása kifejezi továbbá a társulás tagjainak azt a szándékát
is, hogy a projekt lezárását követően a társulás tagjai a projektben kifejezett célok
megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények
további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel is biztosítják.
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási
megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg,
hangolják össze és látják el közösen a társulási megállapodásban rögzített feladataikat,
a szélessávú hálózat-fejlesztési tevékenységet.
A Társulás a Projektet a következő településeken – és a településeket összekötő
nyomvonalon kívánja megvalósítani:
Szélessávú hálózat létesítése a Tisza mentén I. ütem
Település
Utca,
Polgármester
házszám
Elnök
Társult
tag
Társult
tag
Társult
tag

Újszentmargita
Bödönhát
Folyás
Újtikos

Rákóczi u.
125
Fő u 1

Arany j. u.
12.
Tiszagyulaháza Kossuth u.
20.
Tiszacsege
Kossuth u. 5.

Lakosság

Lakások
(lakott és
lakatlan
összes!)

Csetneki
Csaba
Mályi
Lászlóné
Tóth Miklós

134

41

417

157

988

390

Mikó Zoltán

858

320

5132

2700

Németh
József
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2. A Társulás feladata a Projekt teljesítése érdekében:
2.1 A Társulás feladata, hogy a Tisza mentén a térség informatikai
felzárkóztatásának érdekében szélessávú hálózat létesüljön. A szélessávú hálózat
létesítése érdekében a társulat pályázati forrásokat von be.
2.2 A Társulás a Gazdasági Versenyképességi Operatív Program keretében a GVOP-20054.4.2. számú pályázati felhívásra kidolgozza és benyújtja a Szélessávú hálózat
fejlesztés a Tisza mentén I. ütem (megnevezése a továbbiakban: Projekt) című
pályázati dokumentációt.
2.3 A Társulás a Projekt megvalósításához szükséges saját forrás kiegészítésére elkészíti
és benyújtja a pályázatát a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési
pályázatokhoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése 2005. évi támogatási
rendjéről szóló 14/2005. (III. 30.) BM rendeletnek megfelelően.
3. A Társulás elnökének feladata:
Ellátja a Társulás elnöki feladatait, és koordinálja feladatokat, ő a Projekt
megvalósítását biztosító Támogatási Szerződés kedvezményezettje (a továbbiakban:
az Elnök).
A társulás fenntartása és megfelelő működtetése az Elnök kötelezettsége. Az Elnök a
pályázatban foglaltak megvalósításáért a Támogatási Szerződésben meghatározott
támogatóval szemben egy személyben tartozik felelősséggel. (Amennyiben a
Támogatási Szerződést más társulási tag is aláírja, úgy a nekik közvetlenül kifizetett
támogatások szerződésszerű felhasználásáért azok önállóan felelnek, e körben
mentesül az Elnök a felelősség alól.)
A projektben meghatározott célok elérése érdekében, a társult tagok jelen
megállapodás aláírásával teljes körű felhatalmazást adnak az Elnök részére a
projektcél megvalósításához szükséges intézkedések, jognyilatkozatok saját nevében,
de a Társulás javára való megtételére, a Társulás tagjai közös érdekeinek képviselete
céljából, a vonatkozó jogszabályok szigorú betartása és betartatása mellett.
A jelen Társulási Megállapodás szerint a Társulás – így azok tagjainak – működéséért,
valamint a támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a Társulás
Elnöke felel a támogatónak. Ez a rendelkezés nem érinti a Társulás tagjainak jelen
megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló
felelősségét.
4. A Társulás tagjainak feladata:
A Projekt megvalósítása érdekében az önkéntes társulás tagjai az alábbi feladatok
megvalósítását vállalják, a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel
összhangban:
4.1 A Társulat tagjai kötelesek a Társulat részére a projektcél megvalósításához szükséges
információkat torzításmentes és késedelem nélkül biztosítani. A Társulat tagjai
kötelesek továbbá a Projekthez kapcsolódó helyi penetráció szervezésére, oly módon,
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hogy Internet szolgáltatás vonatkozásában 3%-os, kábeltelevíziós szolgáltatás
vonatkozásában a 30%-os penetráció biztosított legyen.
5. A Projekt forrása, tulajdoni részesedés, szakértő:
5.1 A Társulás tagjai a Projekt megvalósítását pályázati erőforrás felhasználásával,
önerőből, valamint pénzintézeti hitel útján kívánják finanszírozni. A projekt
beruházási költségeinek a pályázati erőforrás által nem támogatott részét az önkéntes
társulás tagjait az alábbiakban meghatározott mértékű tulajdoni részesedésüknek
megfelelő arányban terhelik.
Szélessávú hálózat létesítése a Tisza mentén I. ütem
Társulás tagja,
képviselője
1. a Társulás
Elnöke:
2. a Társulás
tagja:
3. a Társulás
tagja:
4. a Társulás
tagja:

Csetneki Csaba
Polgármester
Újszentmargita
Mályi Lászlóné
Polgármester
Folyás
Tóth Miklós
Polgármester
Újtikos
Mikó Zoltán
Polgármester
Tiszagyulaháza

Pénzbeli

részesedése a
teljes költséghez
képest (%)
25,0

Pénzbeli

25,0

Pénzbeli

25,0

Pénzbeli

25,0

Hozzájárulás
formája

Összesen:

100%

5.2 A Projekt beruházási költségét és az egyes tagokat terhelő pénzügyi hozzájárulás
mértékét a Társulás Tagjai a következő képen határozzák meg:
„A Projekt teljes (ÁFÁ-t is tartalmazó) beruházási költsége:
A Gazdasági Versenyképességi Operatív Program keretében
a GVOP-2005-4.4.2. számú pályázati kiírásra benyújtott
pályázatban elnyerni remélt összeg:
A Szerződő Feleket együttesen terhelő pénzügyi
hozzájárulás összege:
Amely pénzügyi hozzájárulásból
Újszentmargita Község Önkormányzatát terheli
Folyás Község Önkormányzatát terheli
Újtikos Község Önkormányzatát terheli
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatát terheli

397.973.750,- Ft

250.000.000,-Ft
147.973.750,-Ft
36.993.438,-Ft
36.993.438,-Ft
36.993.438,-Ft
36.993.438,-Ft

A Szerződő Feleket terhelő pénzügyi hozzájárulás enyhítése céljából a Társulás
Elnöke a 14/2005.(III.30.) BM rendeletben meghatározott feltételek szerint
önkormányzati saját forrás kiegészítésére pályázatot nyújt be.”
5.3 A Társulat tagjai kijelentik, hogy a Projekt-költség meghatározott részének
pénzintézeti kölcsön útján történő fedezetét a következők szerint kívánják biztosítani:
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A Társulás tagjai jelen megállapodás aláírásával felhatalmazzák az Elnököt, hogy saját
nevében, de a Társulás javára hitelszerződést kössön egy a Társulás által kiválasztott
pénzintézettel oly módon, hogy a hitelszerződés alapján keletkező tartozásokért (tőke,
kamat és egyéb járulékok) a társulás tagjai a fent meghatározott arányok által
meghatározott mértékben készfizető kezességet vállalnak. Mindemellett, a kölcsön és
kamatai, járulékai folyamatos és szerződésszerű törlesztésének, visszafizetésének
biztosítása érdekében a társulás tagjai jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget
vállalnak a tekintetben, hogy a hitelszerződés alapján mindenkor esedékes fizetési
kötelezettség rájuk eső, fent rögzített arányoknak megfelelő összegű részét az Elnök
rendelkezésére bocsátják. Ennek biztosítása érdekében legkésőbb a hitelszerződés
megkötésének időpontjáig felhatalmazó levél aláírásával és számlavezető bankjukkal
történt befogadásával azonnali beszedési jogot engednek az Elnöknek költségvetési
elszámolási számlájuk vonatkozásában.
5.4 A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során megvalósuló
hálózat és a kapcsolódó egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint alakul:
A Társulás tagjai, a hálózat 100% tulajdoni jogával rendelkeznek. Ennek értékét a
teljes költségekből történő részesedés alapján megosztják egymás között.
A megosztás alapelve: a tagok az elosztó-hálózat és a helyi elérési hálózat bekerülési
költségét 25%-25% arányában osztják meg.
5.5 A Társulás tagjai kijelentik, hogy a pályázaton való részvételhez, majd a Projekt
megvalósításához szakértő cég támogatását kívánják igénybe venni. A Társulás tagjai
kijelentik továbbá, hogy olyan szakértő cég igénybevételét tervezik, amely projektben
megfogalmazott célokkal összhangban vállalja a kialakítandó hálózat hosszú távú
fenntartását és a rendszer üzemeltetését a projekt befejezését követően is.
5.6 A szakértő cég feladata többek között a szélessávú Internet, IP alapú telefon és
kábeltelevíziós rendszer kiépítésének megszervezése, bonyolítása, a pénzügyi
erőforrások megteremtése, a pályázati anyag elkészítése és beadása, az építőkivitelező és beszállítók kiválasztása, a pénzügyi és műszaki ellenőrzés, az
előkészítési-tanácsadási tevékenység, amely feladatok részletes megállapítása a
később megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás tárgyát képezik. A Társulás
tagjai rögzítik, hogy a szakértő cég által végzett előkészítési tevékenység során
felmerült jogos költségeket az üzemeltetés során kell elszámolni. A megkötendő
Együttműködési Megállapodás keretében, – ellentételezésként - a társulás a hálózat
fenntartási és üzemeltetési jogaival ruházza fel a szakértő céget, minimálisan az
elidegenítési tilalom időtartamára (műszaki átadás-átvételt, üzembe helyezést követő
10 év). Az előkészítésre és fenntartásra elszámolható költségek nagyságrendje nem
érheti el, az erre a tevékenységre vonatkozó mindenkori Közbeszerzési Törvény által
érvényes értékhatárt. A teljes futamidőt ennek a figyelembevételével kell
meghatározni.
5.7 A Társulás tagjai kijelentik, hogy a Projekt megvalósításával létrejövő hálózat
hasznosítási jogait, átengedik – megfelelő mértékű díj ellenében – az alapszolgáltatást
biztosító az országos hálózathoz kapcsolódási és szolgáltatási jogokkal rendelkező
másik önálló, - versenyeztetéssel kiválasztott - gazdasági társaság (a továbbiakban:
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szolgáltató) részére, ha annak egyéb jogszabályilag (és a pályázat kiírója által elvárt)
előírt feltételei (NHHH engedélye, szolgáltatói gyakorlat stb.) biztosítottak.
A hasznosítási díjat oly módon kell megállapítani, hogy az fedezetet biztosítson:
- előkészítési tevékenység során felmerült jogos költségekre,
- üzemfenntartási költségekre,
- hálózati infrastruktúra költségeire,
- tartalomszolgáltatási díjakra,
- a megvalósításhoz szükséges pénzintézeti kölcsön és kamatai, járulékai
A hasznosítási díj fedezete – elsődlegesen -, a szolgáltató által, a végfelhasználóktól
beszedett díj. Szerződő Felek a szolgáltatóval a hasznosítás tárgyában kötött
szerződésben fenntartják azon jogukat, mint a hálózat tulajdonosai, hogy a
végfelhasználók által fizetendő díjak mértékét a szolgáltatóval közösen alakítsák ki.
III
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE
1. A tagsági jogviszony keletkezése
1.1 A Társulásban résztvevő települések minősített szótöbbséggel hozott képviselőtestületi határozatban mondják ki a Társulásban való részvételüket.
1.2 Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi
kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok
külön többlet-finanszírozását érintő döntéseket.
2. A tagsági jogviszony megszűnése
2.1 Jelen Társulási megállapodást csak rendkívüli felmondással jogosult bármely tag
egyoldalúan megszüntetni. Rendkívüli felmondásra csak a másik tag súlyos
szerződésszegése, vagy olyan okból van lehetőség, amely a szerződésszerű teljesítést
lehetetlenné teszi. Ez utóbbi esetben az érintett tag a felmondását megelőzően köteles
egyeztetést kezdeményezni a társulás vezetőjénél a projekt céljának elérése érdekében.
A társulásból kiváló tag köteles a társulás vezetőjének a kiválás időpontjától számított
10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban
elszámolni, valamint az általa végzett szakmai munkáról beszámolni. Köteles továbbá
a – jelen Társulási megállapodás keretében – használatába kapott vagyontárgyat a
Társulás Elnökének haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni, aki
köteles azt továbbra is a Társulás, illetve a Projekt céljaira felhasználni.
2.2 A Társulás Elnöke nem jogosult a Társulásból kilépni, azonban jogosult és köteles
rendkívüli felmondási jogának gyakorlásával a Társulásból kizárni azt a tagot, akinek
tevékenysége, működése a Társulás Tanácsa által meghatározott cél - elsősorban a
Projekt - megvalósítását bármilyen, akár pénzügyi, akár szakmai szempontból
veszélyezteti.
A társulás vezetője köteles a kizárás írásos indoklását a támogatónak megküldeni.
Kizárás esetén az elszámolás tekintetében a 2.1) pontban írt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
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2.3 Jelen Társulási Megállapodás nem szűnik meg a 2.1) és 2.2) pontban foglalt
felmondások esetében, amennyiben a társulásban maradó tagok új tag bevonása
mellett vagy a nélkül a társulási megállapodást 30 napon belül megfelelően
módosítják, amennyiben ahhoz a támogató (az aktuális pályázat kiírója) is hozzájárul.
3 A Társulás tagnyilvántartása
3.1 A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati
jog megállapításának alapja is.
3.2 A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:
- az önkormányzat megnevezését, székhelyét,
- belépés időpontját,
- az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként
kapott összeget,
- a tagság megszűnésének időpontját,
- a szavazati jogosultságot és mértékét.
3.3 A tagnyilvántartást a Társulás munkaszervezete vezeti.
4 A Társulás szervei
A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöke, elnökhelyettese(i), a Társulási
Tanács irányító és stratégiai munkáját előkészítő jegyzői kollégium, valamint a Társulás
munkaszervezete.
5 Társulási Tanács
A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok
mindenkori polgármesterei.
6 Társulás Elnöke
A Társulás Elnökét a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási
ciklus idejére választja meg. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet.
A Társulás elnökének megválasztásához minősített többség szükséges.
Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
határozza meg.”
7 Társulás Elnökhelyettese
A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából
elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes személyére a Tanács bármely tagja javaslatot
tehet. A Társulás elnökhelyettesének megválasztásához minősített többség szükséges
8

A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a
Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testület hivatala látja el.
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IV.
A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE
1 A Társulási Tanács ülései
1.1 A Tanács a Társulás döntéshozó szerve.
1.2 A Társulási Tanács üléseit évente minimum 1-szer a Társulási Tanács által
meghatározott időpontban tartja.
1.3 A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti bármely tag a
napirend megjelölésével, s az elnök azt köteles összehívni.
1.4 Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Hajdú Bihar Megyei
Kormányhivatal kezdeményezésére
1.5 Az elnök az e fejezet 1.3 és 1.4 pontjaiban meghatározott esetekben legkésőbb 5
napon belül köteles a tanácsot összehívni.
1.6 A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és
formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
1.7 A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az Őt
helyettesítő elnökhelyettes vezeti le.
1.8 A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.
1.9 A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A
jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú Bihar Megyei
Kormányhivatalnak.

2 A Társulási Tanács döntései
A Társulási Tanács döntése határozat. A döntésekre vonatkozó részletszabályokat a
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.
3 A tagok szavazatainak száma
A Társulási Tanácsban a tagokat településenként egy szavazat illeti meg.
„4 A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok
4.1 Egyhangú döntés
kimondásához.

szükséges

a

Társulás

megszüntetéséhez,

megszűnésének
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4.2 A Társulás minősített többséggel dönt:
- a Társulás Tanácsa hatáskörébe utalt választásról,
- a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotásáról.
4.3 Az 4.1 és 4.2 pontban fel nem sorolt valamennyi döntéshez egyszerű többség
szükséges.”
V.
A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
1 A Társulás tagjának jogai
1.1 Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában,
a Társulás szervezetének kialakításában.
1.2 Polgármestere választhat és választható a Társulás tisztségeire.
1.3 Teljes joggal képviseli polgármestere útján a saját önkormányzata érdekeit.
1.4 Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.
1.5 Igényelheti, és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait
és információit.
1.6 A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért
pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb
pénzbevételi stb.).
1.7 Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő
határozatának észrevételezésére és megtámadására.
1.8 Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba.
1.9 A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a
kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére.
1.10 Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
2 A társulás tagjainak kötelességei
2.1 A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
betartása.
2.2 Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a
társulási célok és feladatok közös megvalósulását.
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2.3 Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
2.4 A Társulás határozatainak végrehajtása.
2.5 A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás
vezetőjével való egyeztetése, illetve a Társulással való közlése.
2.6 Befizetési kötelezettségek teljesítése.
2.7 A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekhez a szükséges adatok és információk
továbbítása a Társuláshoz.
2.8 A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések
teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása.
VI.
A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA
1. A Társulás tagjai a Projekt megvalósítása érdekében közös pénzügyi alap létrehozását
határozzák el.
2. Az alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi
a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett
materiális és immateriális vagyon.
3. Lehetővé teszi, hogy a Társulás és annak pénzügyi alapja működésének ideje alatt a
tagsági időtartamra átadott hozzájárulásból képzett közös alapból az alap tagjai a
tanács rendelkezése szerint:
-

az alap forrását, forrásának meghatározott részét együttesen felhasználhassák,
tervezett céljaik megvalósításához visszatérítendő vagy vissza nem térítendő
támogatást kaphassanak.

4. A közös pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól
eltérően felhasználni nem lehet.
5. A társulás működési költségét a Társulási Tanács határozza meg
1 A pénzügyi alap forrásai
1.1 Kötelező befizetés
A Társulási Tanács kötelező befizetésről döntést hozhat.
1.2 Saját elhatározáson alapuló befizetés
a tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrásainak meghatározott időre szóló
átengedése a Társulásnak.
1.3 Egyéb:
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-

-

állami támogatás, hozzájárulás,
állami pályázati forrás,
gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,
a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből
származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci
elhelyezéséből származó hozadéka,
az alapból kihelyezett összeg hozadéka.

1.4 Az alapban az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami vagy garantált 1 évnél
nem hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet
befektetni.
1.5 Az alapba elhelyezett kötelező befizetés után kamat nem jár.
1.6 A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke, távollétében vagy
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és a munkaszervezet Társulási Tanács által
ezzel megbízott dolgozói gyakorolják. Az ellenjegyzés jogát Újszentmargita
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gyakorolja, mint gazdálkodó szerv, a
vonatkozó szabályzataiban meghatározottak szerint.
1.7 A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési
költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának
költségeihez elsősorban lakosságszámuk arányában, illetve feladathoz igazodó
teljesítés alapján az éves költségvetési határozatban külön rögzített elvek figyelembe
vételével járulnak hozzá járulnak hozzá. (pénzügyi hozzájárulás)
Amennyiben a társult önkormányzatok a Társulás éves költségvetésében vállalt
pénzügyi hozzájárulást nem teljesítik, akkor a Társulás – a Társulási Tanács döntése
alapján – a pénzügyi kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat vonatkozásában
azonnali beszedési megbízást – inkasszó – alkalmazhat.
2 Az alap működése
2.1 A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján az önkormányzati
költségvetések elkészítését megelőzően éves költségvetést készít.
2.2 A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el.
2.3 Az alap kezelése, az alap felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Társulási
Tanács feladata. Ennek körében a Társulási Tanács:
meghatározza a befizetések összegét, idejét,
gondoskodik az alapban lévő pénzek kezeléséről,
az alap fel nem osztható tőkéjét évenként %-osan meghatározza,
meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható
kiadásokat, fejlesztési célokat,
pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad.
2.4 A gazdálkodás jogszerűségét az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. A Ellenőrző Bizottság
jelentése mellett a Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol az alapban
lévő pénz felhasználásáról, a gazdálkodó szervezet gazdálkodásáról, a visszatérítendő
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támogatások felvételéről és törlesztéséről, az alapból teljesített közös célú kiadásokról,
az alap teljes működéséről.
2.5 A Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
3 A pénzügyi alap felhasználásának szabályai
A pénzügyi alapból forrás csak a Projekt megvalósítását célzó költségekre
biztosítható.
4 A Társulási Tanács döntéshozatali szabályai az alap felhasználása során
4.1 A döntéshozatalnál az általános tanácsi döntéshozatali szabályok szerint kell eljárni.
4.2 A Társulási Tanács döntéshozatalából kizárt az a tag, aki éves kötelező befizetési
kötelezettségét nem teljesítette.
5 A közös pénzügyi alap ügyviteli szabályai
5.1 A Társulási Tanács Elnöke, illetve az ügyvitellel megbízott, a pénzügyi alap
kezelésével kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el:
megvizsgálja, hogy a benyújtott igények megfelelnek-e az elbíráláshoz
szükséges tartalmi és alaki követelményeknek,
elvégzi a szükséges összesítéseket és elemzéseket,
elkészíti az alap felhasználásával kapcsolatos beszámolót,
gondoskodik a pénzügyi alap alszámla könyveléséről, a pénzforgalom
lebonyolításáról,
vezeti a szükséges nyilvántartásokat (tagnyilvántartás, stb.).
5.2 A pénzügyi alap pénzforgalmára és kezelésére a hatályos pénzügyi rendelkezések az
irányadók.
6 A társulás tagjának nem teljesítése vagy kilépése esetén a vagyoni kérdések
rendezése
6.1 Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére
vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból
megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a
közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne
fizesse meg.
6.2 Ha a tag önkormányzat a Társulási Tanács döntése alapján visszatérítendő
támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem
teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési
kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az
általános szabályok szerint nyílik meg.
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6.3 A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke
elhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges
juttatásokkal és az alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege.
Végleges juttatásnak minősül a Társulási Tanács döntése alapján valamennyi tag
közös céljait szolgáló kiadások, pl: közös tervek készítésének költségei, közös
kiadványok költsége stb.
6.4 A kilépő tag-önkormányzat kilépése nem veszélyeztetheti a Projekt teljesítését, a
Társulás tagjai egyenlő arányban átveszik a kilépő kötelezettségeit. A Projekt
eredményes befejezését követően a kilépő tagot a létrehozott elektronikus hírközlési
infrastruktúra 25%-os tulajdonrészének a kötelezettség vállalás teljesítésének
megfelelő arányú része illeti meg.
6.5 A kilépő tag-önkormányzat részére az elszámolást követően a járandósága a Projekt
műszaki átadását és üzembe helyezését követően, az igénybevett támogatásokkal való
elszámolás után fizethető ki.
6.6 Ha a Társulás tagja a Projekt megvalósítása során jelen megállapodásban vállalt
kötelezettsége lehetetlenül és a II. 5.3 pontban körülírt eljárással sem bírható
teljesítésre, a Társaság tagjai vállalják, hogy az ellehetetlenült kötelezettséget Projekt
biztonságos befejezése érdekében egyenlő arányban átvállalják.

VII.
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A Társulás megszűnik, ha:
- annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja,
- ha a társulásban és az alapban csak egy tag marad,
- teljesül a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel.
A társulás megszűnése esetén a vagyoni kérdések rendezése
1. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó
vagyont a tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásai
arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell
felosztani.
2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
3. A felosztás elvei a következők:
- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).
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-

Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az
önkormányzatot.

4. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.
5. A közös tulajdon megszűntetése – az elidegenítési moratórium lejártát követően - és
az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan
polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.),
amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását
biztosítja.
6. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében
biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése
során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog
gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.
VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1 Jelen önkéntes társulási megállapodás a GVOP 4.4.2, pályázat és a Támogatási
Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. A Támogatási
Szerződésnek a lejárta előtti megszűnése jelen társulási megállapodás módosítását
vonja maga után. A társulási megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a
támogató hozzájárulása szükséges.
A Társulás tagjai jelen okiratot átolvasás és egymás felé igazolt egységes értelmezést
követően, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják
alá, a megállapodás a társulásban résztvevő valamennyi települési önkormányzat
képviselőjének aláírásával válik hatályossá.
2 A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
3 A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az
SZMSZ rendelkezései az irányadók.
Záradék
A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el
előírásait önmagukra nézve kötelező rendelkezésként:
Települési önkormányzatok

Jóváhagyó
határozat száma

Módosító határozatok száma

Újszentmargita Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Folyás Község Önkormányzat
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Képviselő-testülete
Újtikos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tiszagyulaháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek és a
jegyzők aláírásukkal látják el 2005. október 26. napján:

Újszentmargita
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Csetneki Csaba
Polgármester

Jegyző

ph

Folyás Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Mályi Lászlóné
Polgármester

Kapitány Sándor
Jegyző

ph

Újtikos Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Tóth Miklós
Polgármester

Tóth Adél
Jegyző

ph

Tiszagyulaháza
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete

ph
Mikó Zoltán
Polgármester

Kapitány Sándor
Jegyző

„B”
Derecskei Jánosné, a Polgárőrség szolgálatvezetője:
Elmondja, hogy
megfinanszírozni.

lesz

egyen

pólójuk,

egyenruhát

sajnos

egyelőre

nem

tudnak

Magyar Sándor polgármester:
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Folyási emblémával néhány tízezer forintból megoldatható. amennyiben kérelem érkezik, a
Képviselő- testület megtárgyalja, és úgy gondolja 100 000 Ft összeg erejéig támogatni is
tudja.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a megjelenést megköszönte, az ülést bezárt.

kmf.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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