JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. november 28-án, Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt ülésén
Szavazati joggal jelen vannak:

Igazoltan távol:

Magyar Sándor
Csirmaz János
Gulyás László

polgármester
képviselő
képviselő

Kiss Izabella
Burján János

képviselő
képviselő

Magyar Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az
határozatképes, mert 5 fő megválasztott képviselőből 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére
felkéri Adorjániné dr. Szokol Ildikó kirendeltség-vezetőt.
Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat I.- III. Negyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
3. A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 9/2013. (V. 02.) Önkormányzati Rendelet módosítása
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
4. A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
5. Javaslat a házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívüli
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
6. Különfélék
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1.

Napirendi pont: Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Beszámol arról, hogy az önkormányzat 10 éves adósságának tett eleget, azzal, hogy
vízkárelhárítási tervet készíttetett 325 000 Ft-ért, amely összeget a Start
munkaprogramból fedezett. A falugondnoki gépjármű cseréjével kapcsolatos pályázat
lezárult, 2013. november 25-én, hétfőn 10.45 perckor lett benyújtva az internetes
pályázatkezelő rendszeren keresztül. A téli átmeneti közfoglalkoztatással kapcsolatos
pályázat keretei között 23 fő téli átmeneti foglalkoztatását tervezi az önkormányzat, a
következő héten kell benyújtani a pályázatot, a projekt áprilisig tart. Az idősek napi
meghívók megérkeztek a 60 év feletti lakosokhoz, az ünnepség 2013. november 29-én
kerül megrendezésre, az anyagi forrásrendelkezésre áll. Az önkormányzat kötelessége
közmeghallgatás tartása, javaslata, hogy erre 2013. december 19-én csütörtökön,
17.30-kor falugyűléssel egybekötve kerüljön sor, előtte képviselő-testületi ülés lesz
16 órától.
Csirmaz János alpolgármester:
Kérdezi, hogy a Start munkaprogram keretei között kettes ekét lehetne-e vásárolni?
Magyar Sándor polgármester:
Igen.

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
88/2013. (XI. 28.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta.
Felelős: Határidő: -

2. Napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III.
negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
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Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy Folyás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletben az önkormányzati tevékenység kiadását
– 3.940 e Ft felhalmozási célú hitelfelvétel mellett – 106.747 eFt főösszeggel
állapította meg. Folyás Község Önkormányzata feladatellátásához intézményt nem tart
fenn. Kötelező feladatai ellátását Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége
által 2013. február 28-ig látta el. A Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat bölcsődei, óvodai, gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást
nyújt a folyási lakosok részére is. Az oktatás és nevelési feladatai ellátásához, a
Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
működtetéséhez 2013. február 28-ig Újszentmargita Község Önkormányzatával
intézményfenntartó társulást tartott fenn, melyre támogatás értékű működési kiadása
címen Újszentmargita részére 1.500 eFt pénzeszköz átadás történt meg. 2013. március
1-jétől feladat ellátási szerződés alapján történik a további működtetés. A Hunyadi
Mátyás Általános Iskolában, mely Újszentmargita területén működik a gyermekek
iskolai oktatásával és napközis ellátásával kapcsolatos feladatokat 2013. január 1-jétől
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. Folyás Önkormányzat Képviselő
Testülete 2004. évben csatlakozott a Polgári Kistérség Többcélú Társulásához, ezen
belül működtette az orvosi ügyelet ellátást, melyre támogatás értékű működési kiadás
társulásnak címen 2013. június 30-áig 128 eFt pénzeszközt adott át. A Polgári
Kistérség Többcélú Társulás 2013, június 30-án megszűnt. A Társuláson belül
működtetett orvosi ügyelet ellátása 2013. július 1-jétől Polgár Város
Önkormányzatával kötött feladata ellátási szerződés alapján működik. 2013. március
1-jétől megalakult a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal, melynek Folyás
Község Önkormányzata is tagja. A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 1 fő
foglalkoztatottja látja el Folyás Község Önkormányzatánál az ügyviteli és pénztárosi
feladatokat, 1 fő pedig egyötöd részben az igazgatási feladatokat. Feladat megosztás
alapján működik a gazdálkodási feladatok ellátása. Folyás Község Önkormányzatánál
a pénzügyi kifizetések teljesítése, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnál a
költségvetés és beszámoló készítés, könyvvezetés történik. A helyi adózással
kapcsolatos feladatokat, valamint a szociális ellátás nyilvántartásait a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
2013. évben a bevételi összeg 68.217 eFt volt, 3.028 eFt hitel igénybevétellel. 2013.
évben a kiadások főösszege 63.928 eFt. A kiadások jelentős hányada a fenntartási
kiadásokból adódik. A fenntartási kiadások nagy részét a rendszeres személyi
juttatások és a dologi kiadások alkotják. Fejlesztésre 2013. évben az önkormányzatnak
pályázati források bevonásával volt lehetősége. Tárgyévben a HBM-i Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának támogatásával a közfoglalkoztatási program beindításával
valamelyest csökkenteni lehetett – ha csak időlegesen is – a településen a
munkanélküliek számát. A dologi kiadások a szükséges igényeket kielégítve alakultak.
Az önkormányzat fentiekben leírt 2013. III. negyedévi gazdálkodási eredményei
alapján megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetési bevételi 62,52 %-os, míg
költségvetési kiadásai 58,58 %-os szinten teljesültek a beszámolási időszak végén.
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Összességében mind a bevétel, mind a kiadás az időarányoshoz képest alul teljesülést
mutat. A tárgyévi összes bevétel 60.846 eFt, a tárgyévi összes kiadás 63.928 eFt.
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 4.289 eFt, ebből a pénztár egyenlege 11 eFt, a
folyószámlák egyenlege 4.278 eFt. A folyószámlák egyenlege 2013.szeptember 30-án
1.184 eFt volt.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM
rendelet alapján 14.019 eFt támogatásra pályázott az önkormányzat. A korábbi
évekkel ellentétben, ebben az évben egy ÖNHIKI pályázat benyújtására volt
lehetőség.
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
89 /2013. (XI. 28.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzata Képviselő - testülete megtárgyalta az önkormányzat
2013. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót és a
következő döntést hozta:
1., A Képviselő- testület a 2013. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadta.
2., A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok
rendeltetésszerű és takarékos felhasználására.
3., A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges
intézkedés megtételére.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2013. december 31.
3. Napirendi pont: A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 9/ 2013. (V. 02.) Önkormányzati
Rendelet módosítása
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
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Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását
ellátó nagykorú személy részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az alanyi jogon járó
ápolási díj esetén az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal jár
el, amennyiben az önkormányzat helyi rendeletében állapított meg méltányosságból
megállapított ápolási díjat, abban az esetben pedig a lakóhely szerint illetékes
önkormányzat képviselő- testülete jár el. Azonban elmondható, hogy a
méltányosságból megállapított ápolási díjra az állam nem biztosít semminemű
pénzügyi fedezetet, azt teljes egészében az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. A
normatív finanszírozást felváltó feladatalapú finanszírozás az egyes kötelező
önkormányzati feladatokra biztosít csupán támogatást. Folyás település anyagi
lehetőségei nem biztosítanak fedezetet a méltányossági ápolási díj további
finanszírozására.
Javasolja, hogy anyagi lehetőségek hiányában kerüljön megszűntetésére a
méltányossági ápolási díj, annak felülvizsgálatát követően folyósítása 2014. február
28-ig történhet.
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 rendeletet alkotta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2013. (IX. 29.)
Önkormányzati Rendelete
a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi szabályairól szóló 9/2013. (V. 02.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §- ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 43/B.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi szabályairól szóló 9/ 2013. (V.02.) Önkormányzati Rendelet 6.§ (2) bekezdés c)
pontja, valamint 24.§-a hatályát veszti.
Záró rendelkezések
2.§ (1) E rendelet 2013. december 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
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(2) A 2014. március 15. napjával a megállapított méltányossági ápolási díj
megszűnik.
Folyás, 2013. november 28.
Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

4. Napirendi pont: A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a rendelet megalkotásának indoka az előterjesztésben szerepel. Kérdezi, hogy
van–e valakinek kérdése, véleménye.
Csirmaz János alpolgármester:
Kérdezi, hogy mennyibe kerül a fa fuvarozása?
Magyar Sándor polgármester:
Válaszában elmondja, hogy 2500-3000 Ft/m3. A tervek szerint a fa megérkezésekor azonnal
kiszállításra kerül a rászorulók részére.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 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
21/2013 (XI. 29.) Önkormányzati Rendelete
szociális célú tüzifa juttatásról
Folyás Község Önkormányzatának képviselőtestülete, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:
1. §
Értelmező rendelkezések:
Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon, vagy vagyoni értékű jog.
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2. §
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával
kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi
határozattal dönt.
3. §
(1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló
személynek, aki Folyás községben bejelentett állandó lakhelyén életvitel szerűen él, és az e
rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő.
(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére
állapítható meg a támogatás.
(3) Folyáson lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy
kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
4. §
Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása
esetén, 1 m3 mennyiség erejéig az:
a) aki a szociális jellegű tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben
meghatározottak szerint benyújtotta,
b) aki a lakásfenntartási támogatásban, aktív korúak ellátásában, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona.
c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
5. §
(1) A támogatási igény legkorábban 2013. december 1-jén, e rendelet 1. számú
mellékletében található kérelem adatlapon nyújtható be, a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségénél. (Folyás, Felszabadulás útja 13.)
(2) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik, és a kérelem
azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló 31 m3
nagyságú készlet határozattal kiutalásra nem került.

6. §
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A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
7. §
Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen
biztosított tűzifa esetében 14.000 Ft+ áfa/m3 összeg, valamint a kiszállítási költségének
visszafizetésére.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. december 31-én hatályát
veszti.

Folyás, 2013. november 28.
Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

5. Napirendi pont: Javaslat a házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali
helyiségen kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a rendelet alkotás indoka az előterjesztésben szerepel. A Képviselőtestületnek meg kell határozni helyi rendeletben a házasságkötésért az Önkormányzatnak járó
díjat. Javaslata, hogy díjmentes legyen. Meg kell továbbá határozni a hivatali helyiségen
kívüli házasságkötésért az Önkormányzatnak járó díjat. Javaslata, hogy szintén díjmentes
legyen. Folyás Községben jelenleg az anyakönyvvezető feladatot ellátó köztisztviselő a
hivatali időn túli házasságkötésekért semmilyen ellentételezésben nem részesül, sem a
szabadidejükből a házasságkötés előkészítésére és a szertartás lebonyolítására fordított idő
nem kerül részükre kompenzálásra, sem díjazást nem kapnak. Javasolja, hogy bruttó 10 000
Ft összegű díj kerüljön megállapításra az anyakönyvezető részére.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, így kéri a képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő Önkormányzati Rendelet tervezet elfogadásáról.
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:
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Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2013. (XII. 05.) Önkormányzati Rendelete
az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn
kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) és (7)
bekezdésében és a 42/A. § (4) bekezdésében a kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
2. kérelmezők: a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül tartandó anyakönyvi
eseményeket az anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentő ügyfelek,
3. hivatali helyiség: Folyás Község Önkormányzat, Folyás, Kossuth L. út 13. szám alatti
hivatali helysége
4. hivatali munkaidő: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott munkaidő.
2. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése
2. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítésének engedélyezését e
rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a bejelentkezési szándékkal egy
időben, de legalább az anyakönyvi esemény tervezett időpontját megelőző 30. napig.
(2) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével – dönt.
(3) Nem minősül hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynek és e rendelet szabályait
nem kell alkalmazni, ha a hivatali helyiség bármely okból bekövetkező használhatatlansága
miatt nem vehető igénybe anyakönyvi esemény céljára.
3. § (1) Hivatali munkaidőn kívülinek minősül az az anyakönyvi esemény, mely Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
munkarendtől eltérően történik.
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(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének engedélyezését e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a
bejelentkezéssel egyidejűleg.
(3) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével – dönt.
3. Az anyakönyvi eseményért fizetendő díjak mértéke
4.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi
események többletszolgáltatási díját a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
5. § E rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépést
követően bejelentett anyakönyvi események esetén kell alkalmazni.
Folyás, 2013. november 28.
Magyar Sándor

Dr. Kiss Imre

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet kihirdettem:
Folyás, 2013. december 05.
Dr. Kiss Imre
jegyző
1. melléklet a 22/2013. (XII. 05.) Önkormányzati Rendelethez
Kérelem
anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli engedélyezésére
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
részére
Alulírottak kérjük házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali
helyiségen kívüli engedélyezését.

Név: ..............................................................
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Lakcím: ........................................................
Kézbesítési cím: ...........................................
Név: ..............................................................
Lakcím: ........................................................
Kézbesítési cím: ...........................................
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Folyás .....................közterület...............házszám/hrsz.
Tudomásul vesszük, hogy az engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik
közre a házasságkötésnek, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali
helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha
a/ a tanúk – szükség esetén – tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk
b/ gondoskodunk a házasságkötés/a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretéről
c/ gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról és

Folyás.........év .............hó ........nap ........................................... .
………………………

.........................................
Aláírás

Aláírás

Az engedély kibocsátását javasolom/nem javasolom.*
Folyás .........év .............hó ........nap
közreműködő anyakönyvvezető
*A megfelelő rész aláhúzandó!
2. melléklet a 22/2013. (XII. 05.) Önkormányzati Rendelethez
Kérelem
anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésére
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
részére
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Alulírottak kérjük házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali
munkaidőn kívüli engedélyezését.
Név: .............................................................
Lakcím: ........................................................
Kézbesítési cím: ...........................................
Név: ..............................................................
Lakcím: ........................................................
Kézbesítési cím: ...........................................
Az
anyakönyvi
esemény
...............év..................hónap...............nap...........időpont.

tervezett

időpontja:

Újtikos.........év .............hó ........nap
........................................

.........................................

aláírás

aláírás

Az engedély kibocsátását javasolom/nem javasolom.*
A hivatali időn kívüli engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást
kérem.
Folyás.........év .............hó ........nap
közreműködő anyakönyvvezető
*A megfelelő rész aláhúzandó!

3. melléklet a 22/2013. (XII. 05.) Önkormányzati Rendelethez
I. Anyakönyvi események után fizetendő díjak
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény után fizetendő díj : térítésmentes
II. Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:
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Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívül tartott anyakönyvi esemény után megillető
díjazás eseményenként: bruttó 10 000 Ft

6. Napirendi pont: Különfélék
Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy támogatás iránti kérelem érkezett a helyi Polgárőr Egyesülettől, melyben az
igényük 100 000 Forint. Kéri a képviselőtestületet a kérés tárgyalására. Ő 50 000 Ft
támogatást javasol a Polgárőr Egyesület részére.
Csirmaz János alpolgármester:
Ő is szintén 50 000 Ft támogatást javasol a Polgárőr Egyesület támogatására.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, így Magyar Sándor polgármester 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 rendeletet alkotta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
90/2013. (XI. 28.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárőrség kérelméről
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1., A Képviselő-testület a Polgárőrség Újtikosi szervezet részére 50.000 Ft összegű
támogatást állapít meg az önkormányzat 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
2., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el Magyar Sándor polgármester megköszönte
a megjelenést és az ülést bezárta.
kmf.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

