JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. március 07-én, Folyáson a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
az Önkormányzati Képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésén.
Szavazati joggal jelen van:
Magyar Sándor polgármester
Burján János
képviselő
Csirmaz János képviselő
Gulyás László képviselő
Igazoltan távol:

Kiss Izabella

Tanácskozási joggal jelen van:

képviselő

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.
Kéri a képviselőket, fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1./ Javaslat HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT ELFOGADÁSÁRA

előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
előterjesztés: írásos
2./ Különfélék
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendi pontokat.
1. napirendi pont:
Tárgy: Javaslat HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT ELFOGADÁSÁRA

Magyar Sándor polgármester:
A képviselő-testület a 2013. február 27-én tartott együttes ülésén fogadta el a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatalának alapító okiratát. Az alapító okiratot a törzskönyvi
nyilvántartásba vétel céljából Hajdúnánás benyújtotta a Magyar Államkincstár részére. A
Kincstár a bejegyzést megelőzően formai hiányosságokat jelzett az alapító okirattal
kapcsolatosan, melyet az előterjesztés szerint szükséges módosítani.
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Kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Elmondja, hogy kettő szavazásra lesz szükség, az egyik szavazás az alapító okirat módosító
okiratának elfogadásáról, míg a másik a módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirat
elfogadásáról szól.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak először az
alapító okirat módosításáról.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
határozati javaslatot elfogadta.
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2013. (III.07.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatalnak (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) 2013. március 1. napjával
hatályos, a /2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott alapító okiratát
alábbi módosításokkal fogadja el:
- Az alapító okirat bevezető részének szövege a következő:
„Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 1. sz.), Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4095 Folyás, Kossuth u.
13. sz.), Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4096 Újtikos, Arany János
u. 12. sz.), és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4097
Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:”
-

Az alapító okirat 7. pontjában az alapítók neve mellett azok székhelye is feltüntetésre
kerül az alábbiak szerint :
„7. Alapító szervek neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
(4080
Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. sz.)
Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestülete, (4095 Folyás, Kossuth u. 13. sz.)
Újtikos Község Önkormányzata Képviselőtestülete, (4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz.)
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza,
Kossuth u. 73. sz.).”

- Az Alapító okirat 9. pont megnevezéséből a „megszűnésének időpontja” szövegrész törlésre
kerül, és a 9. pont Újszentmargita-Folyás Körjegyzőség székhelyének (4065 Újszentmargita,
Rákóczi u. 125.sz.) feltüntetésével kiegészül.
Az ………/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott okirat egyéb
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
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Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Magyar Sándor polgármester
2013. március 8.
HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
sz.), Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4095 Folyás, Kossuth u. 13. sz.),
Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz.), és
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth
u. 73. sz.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatalának alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat bevezető részének szövege helyébe a következő szövegrész lép:
„Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 1. sz.), Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4095 Folyás, Kossuth utca
13. sz.), Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4096 Újtikos, Arany János
utca 12. sz.), és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4097
Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. sz.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot
adja ki:”
- Telephelyek
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Folyási Kirendeltsége
4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Újtikosi Kirendeltsége
4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz.
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszagyulaházai Kirendeltsége
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. sz.
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utca 15. sz.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 7. sz.
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. sz.(Somorjai
László Városi Sportcsarnok).
- Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
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„7. Alapító szervek neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
(4080
Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. sz.)
Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestülete, (4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.)
Újtikos Község Önkormányzata Képviselőtestülete, (4096 Újtikos, Arany János utca 12.
sz.)
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza,
Kossuth utca 73. sz.).”

- Az Alapító okirat 9. pont megnevezéséből a „megszűnésének időpontja” szövegrész törlésre
kerül, és a 9. pont Újszentmargita-Folyás Körjegyzőség székhelyének (4065 Újszentmargita,
Rákóczi utca 125. sz.) feltüntetésével kiegészül.
- Az Alapító okirat 9. A hivatal vezetőjének kinevezése ponttól kezdődően a 9.-13. pontok
számozása 10.-14. pontra változik.
A módosító okiratot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2013.
(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.
A módosító okiratot Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2013.
(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.
A módosító okiratot Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2013.
(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.
A módosító okiratot Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2013.
(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.
Hajdúnánás, 2013. március……..
Szólláth Tibor
polgármester

Magyar Sándor
polgármester

Takács József
polgármester

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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Magyar Sándor polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a
képviselőket, hogy szavazzanak az egységes szerkezetű alapító okiratról.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
határozati javaslatot elfogadta.
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2013. (III.07.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatalnak (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) a módosításokkal
egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

A L A P Í T Ó

O K I R A T

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 1. sz.), Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4095 Folyás, Kossuth u.
13. sz.), Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4096 Újtikos, Arany János
u. 12. sz.), és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4097
Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

2. Székhelye:
Telephely:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Folyási Kirendeltsége
4095 Folyás, Kossuth u. 13. sz.
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Újtikosi Kirendeltsége
4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz.
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszagyulaházai Kirendeltsége
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz.
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. sz.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. sz.
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. sz.(Somorjai
László Városi Sportcsarnok).

3. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
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Ellátja továbbá a Hajdúnánási Roma
Nemzetiségi Önkormányzat és az ÉszakHajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás
gazdálkodási feladatait a külön jóváhagyott
szabályozás szerint.
4. Tevékenységi körei:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése
alapján a közös hivatal ellátja az
önkormányzatok működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat – és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.
Alaptevékenység:
A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Hajdúnánás, Folyás,
Újtikos és Tiszagyulaháza települések
vonatkozásában. A Közös hivatal feladatait
részletesen
a
társult
települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös
hivatal működtetésére és fenntartására létrejött
megállapodás tartalmazza.
Folyás,
Újtikos
és
Tiszagyulaháza
településeken a közös hivatalnak kirendeltsége
működik a polgármester vagy a jegyző feladat
– és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
tevékenység végzésére, a testületi feladatok
előkészítésére és végrehajtására.
Gondoskodik a helyi önkormányzat, a
Hajdúnánási
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat és az Észak-Hajdúsági
Szakképzés Szervezési Társulás bevételeivel
és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási,
ellenőrzési,
finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról.
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TEÁOR
Szakágazati besorolás

8411
általános közigazgatás
841105 helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat megnevezése

Szakfeladat
számjele
381202
790000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841133
841143
841163
841403
841901
841907
842421
842428
842531
882111
882113
882117
882118
882119
882202

Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Önkormányzatok, és társulások elszámolásai
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel
Közterület rendjének fenntartása
Bűnmegelőzés
Polgári védelem ágazati feladatai
Aktív korúak ellátása
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás

5. Vállalkozási tevékenység:
6.

nincs

Illetékessége, működési köre:
Közös Hivatal esetében:

Hajdúnánás város közigazgatási területe
Hajdúnánás
Folyás,
Újtikos
és
Tiszagyulaháza települések közigazgatási
területe

Építéshatóság:

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján.
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7.

Alapító szervek neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(4080
Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. sz.),
Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestülete (4095 Folyás, Kossuth u. 13. sz.),
Újtikos Község Önkormányzata Képviselőtestülete (4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz.),
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza,
Kossuth u. 73. sz.).

8.

Irányító szerv(ek) neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

9. A költségvetési szerv jogelődjének neve,
székhelye, megszűnés időpontja:
Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség
4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz.
Újszentmargita-Folyás
Körjegyzőség
(kizárólag Folyás község közigazgatási
területére
vonatkozó
illetékességű
ügyekben) 4065 Újszentmargita, Rákóczi u.
125.sz.
10. A hivatal vezetőjének
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX.
törvény
rendelkezéseinek
megfelelően történik.
Hajdúnánás város polgármestere - pályázat
alapján határozatlan időre - nevezi ki a
jegyzőt.
11. A hivatal képviseletére jogosult:

a jegyző

12. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyok:
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény
-a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény
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13. Feladat ellátást szolgáló vagyon:
A
költségvetési
szerv
székhelye
és
kirendeltségei működéséhez rendelkezésre
bocsátott ingatlan
14. A vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény az alap feladatok elvégzéshez a
rendelkezésére bocsátott ingó és ingatlan
vagyont
tevékenysége
során
szabadon
használhatja, azt a jó gazda gondosságával
tartozik kezelni, gyarapítani. Az intézményi
vagyon feletti rendelkezési jog székhelyen
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzatot,
kirendeltségeken saját közigazgatási területén
Folyás község Önkormányzatát, Újtikos
Község Önkormányzatát és Tiszagyulaháza
Község Önkormányzatát illeti meg.
Az intézmény az ingatlant nem idegenítheti el
és nem terhelheti meg.

Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. március 1-jén lép hatályba.
Az alapító okiratot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2013.
(II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító …./2013 (III. …..) számú Képviselő-testületi
Határozattal hagyta jóvá.
Az alapító okiratot Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 16/2013.
(II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító …./2013 (III. …..) számú Képviselő-testületi
Határozattal hagyta jóvá.
Az alapító okiratot Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 28/2013.
(II. 27.) számú és az alapító okiratot a módosító …./2013 (III. …..) számú Képviselőtestületi Határozattal hagyta jóvá.
Az alapító okiratot Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 24/2013.
(II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító …./2013 (III. …..) számú Képviselő-testületi
Határozattal hagyta jóvá.

Hajdúnánás, 2013. március……..
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Szólláth Tibor
polgármester

Magyar Sándor
polgármester

Takács József
polgármester

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

2., napirendi pont: Különfélék
Magyar Sándor polgármester:
A Különfélék keretében szükséges dönteni a LEADER pályázat a Közösség tér fejlesztése
pályázat kapcsán a saját erő kérdéséről. A Képviselő- testületet már tájékoztattam arról, hogy
Önkormányzatunk 2012-ben nyerte el a közösségi tér fejlesztésére vonatkozó pályázatot,
melynek támogatási összege 14.592 e Ft. A közösségi tér megvalósításával egy régen várt
beruházás valósulhat meg a településünkön melyre ez idáig pályázati kiírás nélkül
lehetőségünk sem adódott.
Az elnyert támogatás azonban nettó támogatás, melyhez az önkormányzatnak a 27%-os áfát
saját erőként kell megteremtenie, melyre az önkormányzatunk bevételei egy összegben sajnos
nem nyújtanak fedezetet. Emiatt hitel felvételére lesz szükségünk az alábbiak szerint:
beruházás megvalósításához szükséges 14.592 e Ft pályázat megelőlegező hitelre, valamint az
önerő finanszírozásához 3.939 e Ft fejlesztési célú hitelre.
Kérem, hogy a Képviselő- testület hatalmazzon fel arra, hogy a tárgyalásokat folytathassak a
Takarékszövetkezettel a hitel mértékéről, futamidejéről, annak további feltételeiről.
Természetesen amint a tárgyalások során konkrét információnk lesz, azt a Képviselő-testület
elé tárom döntéshozatal céljából.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az
egységes szerkezetű alapító okiratról.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
határozati javaslatot elfogadta.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő- testületének
23./2013. (III.7.) sz. határozata

10

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
Közösségi tér fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges hitel feltételeiről a
Polgári Takarékszövetkezettel tárgyalásokat folytathasson.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a megjelenést megköszönte, az ülést bezárt.

kmf.
Magyar Sándor
polgármester

Adorjániné dr. Szokol Ildikó
kirendeltség-vezető

11

