JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. december 18-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről.
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

Jelen van továbbá 7 folyási lakos.
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., Tájékoztató az önkormányzat 2013. évben végzett tevékenységéről.
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
1., Napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évben végzett tevékenységéről.
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy 49 millió Ft tartozása volta az önkormányzatnak,
mikor polgárme4ster lett. Ezek kifizetetlen számlák voltak. Az első év nehéz volt, hitelt
kellett a számlák kifizetéséhez felvenni. Az idei évet 7.4 millió Ft hiánnyal kezdte. Ez az év
könnyebb, nyugodtabb volt. A foglalkoztatási pályázatokra helyeztek nagyobb hangsúlyt. A
startmunka program 29 fővel indult. Úgy gondolja, hogy minden rendszer annyit ér, amennyit
a benne lévő emberek tesznek bele. Aki itt dolgozik 49 800 –ot visz haza. Látszik a
településen, mait elvégeztek. Ehhez kellett a Képviselő-testület és a dolgozók is. Volt olyan
időszak, amikor a közmunkaprogramnak nem volt becsülete. Most van becsülete, ez látszik a
településen. A kazánprogram 7. 5 millió Ft-ba került, ebben szerepelt aprítékadagoló gép
beszerzése és 2 fő dolgozó bére járulékokkal. Ehhez jön még az önkormányzat új fűtési
rendszere, amely kb. 1 millió Ft megtakarítást jelent évente. Az értékteremtő programban az

önkormányzati épületet körbekerítették, kocsibejárót készítettek, valamint az egész
településen lenyírták a füvet.
A belvíz programban a 2 fő dolgozott ők ároktisztítást végeztek, valamint a
katasztrófavédelmi előírások betartását hajtották végre.
A mezőgazdasági projektben 14 fő dolgozott. Ez volt a leglátványosabb. Mérhető
eredményei: 3000 m2 területen 42 mázsa burgonyát termeltek, ebből a bevételük 384 ezer Ft.
és 130 ezer Ft-ot a hámozott burgonya eladásból kaptak. 30 mázsa hagymából 230 ezer Ft
bevétel származott, a hámozott hagymából 200 ezer Ft. 500 ezer Ft a bevétele a konténeres
díszfacsemetének. 125 mázsa cékla termett, ebből a bevétel 380 ezer Ft. A zöldségértékesből
30 -40 ezer volt a bevétel.
Pénzügyi év:
109 millió Ft y költségvetés főszáma. Támogatások: 2. 5 millió Ft a belvízprogramra. 18
millió Ft a mezőgazdasági programra, 14 millió Ft az értékteremtő programra, 7. 5 millió Ft a
kazánprogramra. A közösségi térre 14 592 ezer Ft támogatást kaptak. Az Önhiki támogatása
3. 9 millió Ft. A szociális tűzifára 509 ezer Ft volt a támogatás, és 750 ezer Ft-ot kaptak a
könyvtári szolgáltatásokra.
Elmondja továbbá, hogy a téli startmunkaprogram január 6- tól indul, április 30-ig tart, ennek
a támogatása 8 700 ezer Ft. 30 főnek adtak ez munkát, ehhez jön a falugondnok és a 2 fő házi
segítségnyújtó.460 méter kerítést építettek, 3 új kutat fúrtak, 2 új helyen történt áramlekötés,
traktorokat, szivattyúkat és 2 ingatlant vásároltak. Az adóbevétel 3. 2 millió Ft, a startmunka
bevétele 1.6 millió Ft, a területalapú támogatás már harmadik éve 1 590 ezer Ft évente.
A szociális gondozók 38 főnek nyújtanak segítséget. A tavalyi évtől 5 órai teadélutánt
szerveztek, zen 5-6 fő vesz részt. A szolgáltatást ki akarják bővíteni a könyvtári
szolgáltatással, Ez alapján minden idős kap egy könyvlistát, ezekből lehet válogatni, a
kiválasztott könyvet házhoz viszik. Gondol a filmvetítésre is. A gyerekeknek is volt program,
nyári játszóházat rendeztek és részt vettek nyári táboroztatáson is. A fiataloknak klubbot
hoztak létre, ahol van pingpong -és csocsó asztal is.
Az önkormányzat adóssága 7. 4 millió Ft, ez kezelhető, ebből 3 millió Ft a folyószámlahitel.
A sikernek nem titka hanem ára van. Ezért dolgozni kell.
Tervek:
5 térfigyelő kamera került felhelyezésre. Ezek éjjel látó, nagy látószögű kamerák. A
rendőrségre vannak bekötve. Az önkormányzati autó cseréje pályázat keretében hamarosan
megtörténik A tervek szerint 13 millió Ft értékben lehet vásárolni, ebből 10 millió Ft í
támogatás, a 3 millió Ft a saját erő. 4 új buszmegálló létesítésére nyújtottak be pályázatot,
ehhez kapcsolódik a közösségi tér kerítésének a cseréje. 15 millió Ft –ra pályáztak. Pályázatot
nyújtottak be napelem beszerzésére is. A parkban pihenőhelyet akarnak kialakítani, ahol
szalonnasütő hely is lenne.
Megköszöni az alpolgármester munkáját, Ő jelenti számára az óvatosságot. Burján János a
legfiatalabb képviselő, ő nyitott szemmel jár és sok olyan dologra felhívja a figyelmet, amit ő
nem lát meg.
Ezt követően a képviselő- testület tagjai megköszönték a polgármester munkáját és sok sikert
kívántak neki továbbra is.
Magyar Sándor polgármester átadta a szót alakosságnak.

Mankovits Tibor folyási lakos:
Elismerést érdemel. az útviszonyok javításáról viszont nem volt szó. A hiányos utakat jó
lenne kialakítani, erre pályázni kellene. ha út van, értékesebb a lakás is, a település is. A
sportról néhány szó: amikor beindult sokan voltak. A nyáron pedig kevesebben. Szükség van
rá úgy gondolja.
Magyar Sándor polgármester:
Az utak állapota rossz. A kritikus állapotú utakat téglatörmelékkel töltötték fel. Reméli, hogy
2014-ben lesz megfelelő pályázati kiírás utak helyreállítására. Pályázat nélkül ezt nem tudják
megoldani és az önkormányzati önerő is sok. A pingpong asztal visszahozatalától nem
zárkózik el, csak legyen résztvevő.
Kapus Béla folyási lakos:
Vasárnap reggel jégpáncél volt az út, sózni kellene.
Magyar Sándor polgármester:
Homokkal lehet szórni, sózni nem lehet. Ere nagy esélyt nem lát. A lakosságnak lenne
kötelezettsége a járda takarítása,
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester a
megjelenést megköszönte, a közmeghallgatást bezárt.
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