JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási
Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt ülésén.
Szavazati joggal jelen vannak:
Magyar Sándor
Csirmaz János
Bártfai Ferenc
Cseh Attiláné
Burján János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető
Jelen van továbbá 1 fő folyási lakos.
Magyar Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 5 fő
képviselő jelen van, így az ülésen határozatképes. Az ülést megnyitotta.
Kéri a képviselőket, hogy a napirendi pontok közé vegyék fel a 2014. évi költségvetési
rendelet módosításának a megtárgyalását, erre vonatkozó önkormányzati rendelet
megalkotását. Javasolja, hogy ezen előterjesztést a 2. napirendi pontban tárgyalják.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester kiegészítésével
együtt a napirendi pontok tárgyalását.
Napirendi pontok:
1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Magyar Sándor polgármester
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 24.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Magyar Sándor polgármester
3.) Előterjesztés a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
4.) Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
felhasználása ellenőrzésének, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
5.) Előterjesztés Folyás Község Önkormányzata által foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
6.) Előterjesztés Folyás Község Önkormányzata 2014-2019. évekre szóló gazdasági
programjáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
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7.) Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről
Előadó: Magyar Sándor polgármester
8.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
9.) Különfélék
1. Napirendi pont: Polgármesteri jelentés
Előadó: Magyar Sándor polgármester

( Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatok végrehajtását.
Tájékoztatta a képviselő-testületet a 2015. évi startmunka programokról. Két program indul,
15 fővel a mezőgazdasági és 10 fővel a bio- és megújuló energia felhasználási program.
Ismertette, hogy egy nagy értékű aprítékoló gép kerül beszerzésre a bio- és megújuló energia
felhasználási program keretén belül.
Csirmaz János alpolgármester kérdezi, hogy milyen aprítógép kerül beszerzésre.
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy egy Cougar típusú, benzinmotoros,
vizsgáztatott utánfutóra szerelt nagyobb teljesítményű gép kerül beszerzésre. Elmondja
továbbá, hogy a közösségi tér fűtésének vezérlő rendszere elkészült. A rendszer kipróbálásra
került és jól működik.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 26.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést, melyet
elfogadott.
Felelős: -----------Határidő:----------2. Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 24.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Magyar Sándor polgármester
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( Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester a mellékletek alapján ismertette a 2014 éves költségvetés
kiadásainak és bevételeinek összegét, valamint a rendelet módosításának indokait.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a
2/2014.(II.24.) Önkormányzati Rendelet módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül az 5 fő vesz részt, a képviselő-testület
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet - tervezetet és
a következő rendeletet alkotta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 24.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 24.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő (1)-(4)
bekezdés lép:
1. §
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) kiadását
181.625 eFt
b) bevételét
181.625 eFt
főösszeggel állapítja meg, 6.748 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.

(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
aa) működési:
ab) felhalmozási:
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési többlet:
ca) működési többlet:
cb) felhalmozási többlet:

(3)

A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
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138.341 eFt, ebből
96.647 eFt
41.694 eFt
133.459 eFt, ebből
93.716 eFt
39.743 eFt
4.882 eFt, ebből
2.931 eFt
1.951 eFt

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványának igénybevétele:
aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek
tartalmazzák):
9.950 eFt
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:

0 eFt

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
ebből

6.748 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
bbb) működési hitelek kiadásai:

43.284 eFt
48.166 eFt
- 4.882 eFt
3.835 eFt

A kiadások főösszegén belül
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
f) a beruházási kiadások előirányzatát
g) a felújítási kiadások előirányzatát
h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát
összeggel állapítja meg.

(5)

48.166 eFt,
2.913 eFt
32.003 eFt

c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4)

43.284 eFt, ebből

44.269 eFt
7.475 eFt
29.085 eFt
7.962 eFt
4.925 eFt
19.374 eFt
20.369 eFt
0 eFt
48.166 eFt

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
2.922 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék

2.922 eFt

2. § Az Ör. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép.
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3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Folyás, 2015. február 26.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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3. Napirendi pont: Előterjesztés a 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet elfogadásáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
( Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatta a képviselőtestületet a tervezett költségvetésről. A mellékletek alapján ismertette a bevételeket és a
kiadásokat. Tájékoztatta a testületet a finanszírozás változásairól, a 2015. évi központi
költségvetési támogatásokról, az előirányzat felhasználási tervéről. Indokolta a 9.
mellékletben szereplő támogatások előirányzatát valamint részletesen ismertette az önként
vállalt feladatellátás költségeit. A polgármester ismertette az önkormányzat saját bevételeinek
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.
Kérdés, javaslat hozzászólás nem volt, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II. 26.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Az önkormányzat saját bevételei

2015.
Helyi adók

2016.

2017.

2018.

3 230

3 300

3 400

3 500

Vagyonhasznosítás

0

0

0

0

Vagyonértékesítés

0

0

0

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

0

0

0

3 230

3 300

3 400

3 500

Összesen:
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Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

2015.
Hitelek tőketörlesztése
Hitelek kamatfizetési
kötelezettsége
Összesen:

Felelős:
Határidő:

2016.

2017.

2018.

1 038

1 038

1 038

1 038

540

446

357

268

1 578

1 484

1 395

1 306

-

Magyar Sándor polgármester a költségvetéssel kapcsolatos feladatokról elmondta, hogy
Gyöngy István közalkalmazott részére havi 20 000 Ft keret kiegészítésre tesz javaslatot 2015.
január 01-től 2016.január 31-ig. Indoklásában elmondta, hogy a falugondnok következetes,
széleskörű és mindenre kiterjedő munkavégzése miatt javasolja a bér kiegészítést.
Csirmaz János alpolgármester támogatja a javaslatot, hiszen ismeri a falugondnok
munkáját, amelyet ő is kiemelkedőnek tart.
Magyar Sándor polgármester mivel egyéb hozzászólás nem volt, kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (II. 26.) számú határozata
I./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gyöngy István falugondnok
közalkalmazott részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77.§
(1) és (2) bekezdése alapján havi 20.000 Ft kereset-kiegészítést állapít meg 2015. február 1-től
2016. január 31-ig terjedő időtartamra.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból eredő szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Magyar Sándor polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
II./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnál foglalkoztatott
közalkalmazottak részére 2015. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időtartamra 3.000
Ft/hó/fő összegű étkezési utalványt biztosít.
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Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a juttatás folyósításáról.
Felelős:
Magyar Sándor polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
Magyar Sándor polgármester mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzanak a 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül az 5 fő vesz részt, a képviselő-testület
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet tervezetet és
a következő rendeletet alkotta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015 (II. 27.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. §
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) kiadását
b) bevételét
főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2)

74.774 eFt
74.774 eFt

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:

73.736 eFt, ebből

aa) működési:
ab) felhalmozási:
b) Költségvetési kiadások összesen:

73.736 eFt
0 eFt
73.736 eFt, ebből

ba) működési:

73.736 eFt

bb) felhalmozási:

0 eFt
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c) Költségvetési hiány:

0 eFt, ebből

ca) működési hiány:
cb) felhalmozási hiány:

0 eFt
0 eFt

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványának igénybevétele:
aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek
tartalmazzák):
6.621 eFt
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:

1.038 eFt

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:

0 eFt, ebből
0 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 1.038 eFt, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
bbb) működési hitelek kiadásai:
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

(4)

1.038 eFt
1.038 eFt
0 eFt

A kiadások főösszegén belül
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
f) a beruházási kiadások előirányzatát
g) a felújítási kiadások előirányzatát
h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát
összeggel állapítja meg.

(5)

1.038 eFt
0 eFt

36.990 eFt
6.690 eFt
26.672 eFt
963 eFt
2.421 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
1.038 eFt

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
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500 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
(5)

500 eFt

A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)
bekezdése szerinti, 2015. évi saját bevételeinek előirányzatát 3.230 eFt összegben
állapítja meg, az alábbiak szerint:
a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel
b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel
c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel
d) bírság-, pótlék- és díjbevétel
2. §

3.230 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt

(1)

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzatcsoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.

(2)

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt
előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3.
melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.

(3)

A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó
forrásait

(4)

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. melléklet határozza meg.

(5)

A közvetett támogatásokat a 6. melléklet, a kezességvállalásokat a 7. melléklet, a
hitelállományt a 8. melléklet tartalmazza.

(6)

Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 9. melléklet, valamint az önként
vállalt feladatokat a 10. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
3. §

(1)

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2)

A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére,
azok lehetőség szerinti növelésére.

(3)

A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint
szabályozza:
a)

Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti
átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
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b)

A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

c)

A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem
igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat,
átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
3. Pénzellátás, támogatások folyósítása
4. §

(1)

A sportcélú támogatások felosztásáról a polgármester dönt, döntéséről a képviselőtestületet tájékoztatja. A kedvezményezetteket év végén elszámolási kötelezettség
terheli.

(2) E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
átadására a képviselő-testület jogosult.
4. A 2015. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek
5. §
(1)

A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások
függőtételekkel korrigált különbsége.

(2)

A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
5. Pénz- tőke és hitelműveletek
6. §

(1)

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél
rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre,
valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

(2)

A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel
felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási
beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3)

Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület
dönt.

14

6. Záró rendelkezések
7. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell
alkalmazni.
Folyás, 2015. február 26.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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4. Napirendi pont: Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, felhasználása ellenőrzésének, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester részletesen, minden egyes pontjáról tájékoztatta a testületet az
előterjesztésben foglaltakról, mint szociális, mint pénzügyi oldalról indokolta.
Vitára bocsájtotta a napirendi pontot.
Bártfai Ferenc képviselő elmondja, hogy ha lehet, akkor Erzsébet utalványba kapják a
támogatást a kérelmezők.
Magyar Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy a törvény úgy rendelkezik, hogy a
kérelmező igényének megfelelően lakossági folyószámlára utalással, vagy a házipénztárból
készpénzben kell kifizetni az igényelt támogatást. Ezen változtatnunk nem lehet. Javasolja,
hogy a rendeletbe kerüljön bele az, hogy ha valaki lakásban történő meghibásodás indokával
kér támogatást, azt névre szóló számlával igazolnia kelljen. Javasolja továbbá, hogy a
rendeletben kerüljön szabályozásra a kivételes méltányosság esete, melynek keretében az
öregségi nyugdíjminimum négyszereséig lehetne jogosultságot megállapítani. A kivételes
méltányosságra lehetőséget ad, amennyiben a kérelmező krónikus beteg, egyedül él, tartós
beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel.
Cseh Attiláné képviselő kérdezi, hogy a 2. pont 2. §-ban foglalt ellátási formákra kérelmet
szóban és írásban egyaránt lehet-e jelezni.
Magyar Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy csak írásban fogadja el a
kérelmek benyújtását. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a települési
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználása ellenőrzésének,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló
Önkormányzati Rendelet megalkotásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül az 5 fő vesz részt, a képviselő-testület
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tervezetet és a
következő rendeletet alkotta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelete
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében,
25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében,
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48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 2. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Értelmező rendelkezések
1. § (1) E rendelet alkalmazása során létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet:
a) elemi kár,
b) hirtelen fellépő betegség, baleset, s ezek következtében kórházi kezelés, magas
gyógyszerköltség,
c) hozzátartozó halála,
d) munkaviszony megszűnése a munkáltató rendes felmondása által,
e) lakásban történő meghibásodás: csőtörés, gázrobbanás, elektromos hálózatban
bekövetkezett kár. Ezen meghibásodások mindegyikét kérelmező névre szóló
számlával igazolni köteles.
f) rendszeres ellátás megszűnése, egy hónapot meghaladó átmeneti jövedelem kiesés,
g) bűncselekmény áldozataként elszenvedett élethelyzet,
(2) Létfenntartást veszélyeztető időszakos vagy tartós élethelyzet:
a) egyedül élőként öny. alatti havi jövedelem,
b) Nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1)
bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának,
vagy felülvizsgálatának elhúzódása miatt késik.
2.§. (1) Kivételes méltányosság gyakorlására lehetőséget ad:
a) ha a kérelmező egyedül él,
b) ha kérelmező krónikus beteg,
c) ha kérelmező gyermekét egyedül neveli.
2) Kivételes méltányosság gyakorlása esetén az egy főre jutó jövedelem határ az öny.
nyugdíj minimum négyszeresét nem haladhatja meg.
2. Közös eljárási szabályok
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3. § (1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet szóban vagy írásban, az arra
rendszeresített, a rendelet mellékleteit képező formanyomtatványok kitöltésével, a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségénél (a
továbbiakban: Kirendeltség) lehet benyújtani, az alábbi mellékletekkel:
a) igazolások, nyilatkozatok: az igénylő és vele közös lakásban, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók jövedelmi-,
vagyoni viszonyairól,
b)
ha az érintett semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, erről szóló
nyilatkozata,és
c) a kért ellátás igényléséhez jogszabályban előírt külön igazolások.
(2) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője, vagy
meghatalmazottja jogosult.
(3)

Az igénylő, illetőleg családja jövedelmi viszonyainak igazolásaként elfogadható
bizonyítékok:
a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén megelőző havi munkáltatói igazolás,
vagy bérlap.
b) az igénylő, ellátásban részesülő és a családja havi rendszerességgel járó - nem
vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt:
vállalkozás) származó - jövedelme esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről szóló 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás,
c) rendszeres pénzellátások esetén az utolsó havi postai szelvény, vagy
bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetében a kifizető által kiállított
nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvény,
e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás esetén az erről szóló
határozat,
f) vagyon hasznosításából származó jövedelmek esetén a hatályos szerződés, a
havonta rendszeresen nem mérhető jövedelmekről a kifizető (egy évnél nem
régebbi) igazolása;
g) egyéni és társas vállalkozás esetén az előző évi adóbevallás;
h) alkalmi munkából származó jövedelem esetén a kérelmező és családja
nyilatkozata az alkalmi munkából származó jövedelemről;
i) nyilatkozat arról, hogy a kérelmező, és/vagy családja semmilyen jövedelemmel
nem rendelkeznek, valamint az állami foglalkoztatási szervvel kötött
együttműködés.
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(4) A nyilatkozatok, igazolások tartalmi kellékei:
a) az 1. melléklet szerinti nyilatkozat tartalmazza:
a.a) az igénylő nevét,
a.b) az igénylő lakó-, illetőleg tartózkodási helyét,
a.c) a valótlan nyilatkozattétel következményeinek tudomásul vételét,
a.d) az ellátásra való jogosultság megállapításához szükséges tényeket,
a.e) a nyilatkozat-tétel helyét, idejét, és
a.f) a nyilatkozó aláírását.
b.) a jövedelem-igazolás tartalma:
b.a) munkáltató adatai,
b.b) munkavállaló személyes adatai,
b.c) munkaviszony kezdete, munkakör,
b.d) a kérelem benyújtását megelőző egy havi bruttó jövedelem,
b.e) bérből történő levonások,
b.f) egy havi nettó jövedelem, és
b.g) igazolás
kiadásának
bélyegzőlenyomata.

helye,

ideje,

munkáltató

aláírása

és

II. fejezet
3. Az ellátások típusai, hatásköri szabályok
4.§

(1) Folyás Községi Önkormányzat a rendkívüli élethelyzetben lévő lakosság számára a
rendkívüli települési támogatást biztosítja.
(2) Folyás Község Önkormányzata a rendkívüli élethelyzetben nyújtható települési
támogatás hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
4. Szociális ellátások folyósítása

5. § (1) A rendkívüli élethelyzetben nyújtható települési támogatást a Kirendeltség a döntést
követő 8 napon belül folyósítja.
(3) Az ellátás kifizetése – az ügyfél kérése szerint – történhet: lakossági folyószámlára
való utalással, házipénztárból vagy készpénzben.
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6. §

Amennyiben a hatáskör gyakorlója hivatalos tudomására, vagy kérelmező
életkörülményeire alapozva a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
kérelmezőnél környezettanulmányt végezhet.

7. §

A hatáskör gyakorlója a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás és
kamatai megtérítésétől eltekinthet, azt csökkentheti, vagy részletfizetést
engedélyezhet, amennyiben a kötelezett személy családjának egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öny. kétszeresét, és a visszafizetés teljesítése a
kötelezett létfenntartását súlyosan veszélyeztetné.
5. Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás

8. § (1) Az polgármester rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatásban
részesítheti azt a személyt, aki az 1. § (1) bekezdése szerinti, létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 1. § (2) bekezdése szerint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.
(2) Az 1. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt esetekben a kérelmező akkor részesíthető
rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatásban, amennyiben az egy főre
számított havi családi jövedelme az öny. összegének 130 %-át, egyedül élő esetén
annak kétszeresét nem haladja meg.
(3) Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás adható
a.) alkalmanként vagy
b.) a 1. § (2) bekezdés c)-e) pontjában foglalt esetekben havi rendszerességgel,
meghatározva a kifizetések időpontját.
9. §

A rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás az öny. 5 %-ától az öny.
100 %-áig terjedhet.

10. §

A folyósítás a 7. §-ban foglaltaknak megfelelően történik, azzal a kiegészítéssel, hogy
a havi rendszerességgel megállapított rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési
támogatás első kifizetése a döntést követő 5 napon belül történik.

11. §

Amennyiben a kérelmező azt kéri, az rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési
támogatás természetben is nyújtható, a segély közvetlenül közüzemi szolgáltatóhoz,
gyógyszertárba, lakbérre, étkezési térítési díj befizetésére, valamint temetkezési
szolgáltatóhoz történő utalással. A kérelmező igényelheti a segély felhasználásához a
Családsegítő segítségét is.

12. §

Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatásban közös háztartásban élők
esetén egyszerre csak egy személy részesülhet.

13. §

A rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás az arra rendszeresített, 1.
melléklet szerinti nyomtatványon, a megfelelő, a segély indokául szolgáló
igazolások, mellékletek benyújtásával igényelhető.
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III. Fejezet
6. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 23/2013. (XII. 30.) Önkormányzati Rendelet.
(3) A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Folyás, 2015. február 21.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE
4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943

1 .sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati
Rendelethez
KÉRELEM
rendkívüli élethelyzetben nyújtható települési támogatás megállapítására
1.

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. Neve: ………………………..…………………………………………………………...
1.2. Születési neve:
1.3. Anyja neve:

…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):
1.5.

Lakóhely:

……………………………………………….…..

……………………………………………………………………………...

1.6. Tartózkodási hely:

………………………………………………………………..……

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.8.

Állampolgársága:

……………………………………………………………

1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):
2.

…………………………………………...……
…………………………………………..……

A kérelmező közeli hozzátartozóinak személyére és jövedelmükre vonatkozó
adatok

2.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.
2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:
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A

B

C

D

Anyja neve

Családi kapcsolat
megnevezése

Születési helye, ideje

Név
(ha eltérő, születési neve
is)

(év, hó, nap),
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.3.
Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:
A

B

C

A jövedelem típusa Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó
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3. Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
5. Önkormányzat,
járási hivatal és
munkaügyi szervek
által folyósított
ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
Ügyintéző tölti ki!
A család összjövedelme:……………………..…
A családtagok száma:…………………………
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme: ………………………..
3. Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzet, melynek indokai alapján kérelmemet
benyújtottam:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Nyilatkozatok
4.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.1.2.* életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó), és
4.1.3. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelmemben szereplő rendkívüli élethelyzet fennállását igazoló
dokumentumokat a kérelemhez csatolni szükséges.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján
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a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.

Kelt: ....................................................................., ....................................................
........................................................................... ..............................................................................
kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

5. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
5.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
5.2.1. A jogosultság megállapításához szükséges a kérelmező, valamint a családban élő
közeli hozzátartozóinak jövedelmének vizsgálata.
5.2.2. Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
5.2.3. Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
5.2.4. Közeli hozzátartozónak számít:
5.2.4.1. a házastárs, az élettárs;
5.2.4.2. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe
fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;
5.2.4.3. az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt
gyermek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi
nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével –, aki
5.2.4.3.1. húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,
5.2.4.3.2. huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
5.2.4.3.3. huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
5.2.4.3.4. tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését
megelőzően is fennállt.
5.2.5. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a
bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
5.2.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem
kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
összegben kell feltüntetni.
5.2.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj.
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5.2.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
5.2.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával.
5.2.5.5. A mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele csökkenthető
az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel abban az esetben, ha az
őstermelő bevétele nem több mint a kistermelés értékhatára. Ha az őstermelő részére
támogatást folyósítottak, a bevétel akkor csökkenthető, ha az nem több mint a kistermelés
értékhatárának a folyósított támogatással növelt összege.
5.2.5.6. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a rendkívüli
élethelyzetben nyújtható települési támogatást, a lakhatási támogatást, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a
vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel
történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli
keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi
gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
5.2.5.7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból
származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó
részét.
5.2.5.8. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az
árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell
figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
5.2.5.9. A havi jövedelem kiszámításakor
a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
5.2.6. Jövedelem típusai
5.2.6.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem:
különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági,
ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá
szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből
származó jövedelem.
5.2.6.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a
választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
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5.2.6.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj.
5.2.6.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj,
özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti
ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati
járadék.
5.2.6.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:
különösen az időskorúak járadéka, egészségkárosodottak támogatása, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított
keresetpótló juttatás.
5.2.6.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli
juttatások, felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, nevelőszülői díj, szociális gondozói
díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és
más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az
előző sorokban nem került feltüntetésre.
5.2.7. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy annak másolatát.
5. Napirendi pont: Előterjesztés Folyás Község Önkormányzata által foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti támogatásokról szóló rendelet
megalkotásáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a testületet a rendelet megalkotásáról. A
napirendi pontot vitára bocsájtotta.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Folyás
Község Önkormányzata által foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti
támogatásokról szóló Önkormányzati rendelet megalkotásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül az 5 fő vesz részt, a képviselő-testület
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet tervezetet és
a következő rendeletet alkotta:
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelete
Folyás Község Önkormányzata által foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti támogatásokról
36

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Folyás Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) által foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a
továbbiakban: köztisztviselő).
(2) A rendelet hatálya kiterjed a főállású polgármesterre is.
2.§ (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális, jóléti támogatásokat
biztosítja:
a) illetményelőleg
b) képzési, továbbképzési támogatás és
c) albérleti díj hozzájárulás.
3.§ (1) A köztisztviselő havi bruttó illetményének megfelelő mértékű fizetési előleg
felvételére jogosult.
(2) Az illetményelőleget a bérszámfejtő Magyar Államkincstár 6 havi egyenlő részletben
vonja le a köztisztviselő havi illetményéből.
(3) Addig új illetményelőleg nem vehető igénybe, amíg a korábbi illetményelőleg
visszafizetésére maradéktalanul nem került sor.
(4) A köztisztviselő írásban kérheti 6 hónapnál rövidebb időben történő visszafizetést.
4.§ (1) A köztisztviselő az általa betöltött munkakörhöz elismert képzés megszerzésére
irányuló további szakképesítés megszerzésére, továbbképzésen való részvételre azok
költségeinek részben, vagy egészben történő megtérítését kérheti az Önkormányzattól.
(2) A támogatás mértéke a képzés költségeinek maximum 100 %-a, de nem haladhatja
meg egy naptári évben köztisztviselőként az 50.000 Ft-ot.
(3) A támogatás felhasználásáról a köztisztviselő és az önkormányzat szerződést köt,
melyben rögzíteni kell a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a szerződésszegés
esetén alkalmazható rendelkezéseket.
5.§ (1) Albérleti díj hozzájárulást igényelhet a köztisztviselő, amennyiben állandó bejelentett
lakóhelye, vagy tartózkodási címe nem Folyás község közigazgatási területén van és a
lakhatását bérlet, albérlet útján biztosítja.
(2) Albérleti díj hozzájárulásként a lakásbérlet díja, és a közüzemi költségekhez való
hozzájárulás ismerhető el.
(3) A kérelemhez a köztisztviselő mellékelni köteles a bérleti szerződés másolatát,
valamint az általa bérelt lakásra vonatkozó közüzemi számlák egy havi másolatát. Nem
kell számlát csatolni, amennyiben a bérleti díjban a közüzemi díjak átalány összegét is
37

megfizeti a köztisztviselő. Ez esetben a bérbeadó és a bérlő közötti éves közüzemi
elszámoláshoz további támogatás nem adható.
(4) Albérleti díj hozzájárulásként a bérleti díj és a közüzemi számlák 100 %-a ismerhető
el, de havonta maximum 100.000 Ft.
6.§ (1) A támogatások igénylésére a köztisztviselő írásos kérelmet köteles benyújtani az
önkormányzathoz.
(2) A támogatási igény elbírálásáról a polgármester, a kérelem benyújtásától számított 15
napon belül dönt.
(3) A polgármesteri igény esetén a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt a
kérelemről.
7. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
Folyás, 2015. február 26.
Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

6. Napirendi pont: Előterjesztés Folyás Község Önkormányzata 2014-2019. évekre
szóló gazdasági programjáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
( Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester a gazdasági program minden egyes pontjáról részletesen
beszámolt a testületnek. Hangsúlyozta, hogy gazdasági programban foglaltak a testület
részéről nem minősül konkrét kötelezettség vállalásnak, valamint az előterjesztésben is
megemlítésre került és itt is elmondja, hogy az egyes fejlesztésekhez sorolt forrásigény
csupán egy becsült érték, amely az esetleges beruházások tényleges tervezése során lesz csak
felmérhető. A gazdasági program végén leírt nyilatkozat szükségességéről tájékozatta a
testületet, majd a napirendi pontot vitára bocsájtotta.
Csirmaz János alpolgármester egyetért az előterjesztéssel. Az utak javítását kiemelten
fontosnak tartja ismételten elmondja, hogy az iskolás buszt nem kellene beengedni a Kossuth
utcára hiszen az út egyre rosszabb állapotban van, és a javítása nagyon sok pénzbe kerülne.
Elmondja, hogy a gazdasági programba szükséges lett volna egy háborús emlékmű tervezése.
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a gazdasági programban ez már azért nem
szerepel, mert ezt részben saját forrásból és egyéb forrásokból még az idei év első felében
szeretnék megépíteni, hiszen ezt már korábban is tervezte.
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Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (II. 26.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Folyás Község
Önkormányzata 2014-2019 évekre szóló gazdasági programjáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
A képviselő-testület Folyás Község Önkormányzata 2014-2019. évekre szóló gazdasági
programját elfogadja.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31.

7. Napirendi pont: Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről
Előadó: Magyar Sándor polgármester
( Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester egyéb hozzászólás nem volt, kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (II. 26.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-ában foglaltak szerint Magyar Sándor polgármester 2015.
évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert szabadság igénybevételéről a Képviselő- testület részére a következő
ülésen adjon tájékoztatást.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: esedékességkor
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8. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a hajdúnánási Martinek Farm megkereste
az önkormányzatot. Kaszáló bérbeadása érdekelné, szénát vennének. 10,35 ha nagyságú
területet lekaszálnák melyről 60%-ot vinne el, a 40% maradna az önkormányzatnak. Az
így megmaradó 40% takarmány megvásárlására, ha az önkormányzat arra nem tart igényt
vásárlási garanciát ad. Ismerteti a szerződés tervezetet és elmondja, hogy annak egyes
pontjai még részletesen kidolgozásra kerülnek.
dr. Szokol Ildikó köztisztviselő szerződéssel kapcsolatos észrevétele. A megállapodás 2.
pontjában nem szerepel az, hogy térítésmentesen kívánja használatba adni az
önkormányzat az ingatlanokat, s valamint javasolja a szerződés kezdő dátumának
meghatározását.
40

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy dátumot majd megkötéskor írnak, mert csak a
kaszálásra adja bérbe. Az utolsó pont aláírással egy időben lép életbe.
Csirmaz János alpolgármester kérdezi, hogy Tóth Zoltán polgári vállalkozó, aki több évig
kaszálta, nem tart-e igényt a területre?
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy már tavaly sem ő kaszálta a területet, hanem
Kapus Attila folyási lakos.
Csirmaz János alpolgármester javasolja, hogy őt is kérdezzék meg, hogy ilyen vagy akár
más konstrukcióval szeretné-e a területet hasznosítani.
Magyar Sándor polgármester mivel egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a
képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (II. 26.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Martinek Farm Bt. (4080
Hajdúnánás, Fürjér hrsz.: 0843/7.) használatába adja az alábbiakban felsorolt ingatlanokat
rendben tartás fejében, és a Határozat mellékletét képező megállapodást köti a Martinek Farm
Bt.-vel (4080 Hajdúnánás, Fürjér, hrsz.: 0843/7.).
Hrsz.
3570
3584/1
3584/2
3584/3
3584/4
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613

Cím
Attila utca 6.
Vörös Hadsereg utca
Vörös Hadsereg utca
Vörös hadsereg utca
Béke utca
Béke utca
Vörös Hadsereg utca
Vörös Hadsereg utca
Béke utca
Béke utca
Vörös Hadsereg utca
Vörös Hadsereg utca
Béke utca
Béke utca
Vörös Hadsereg utca
Vörös Hadsereg utca
Béke utca
Béke utca
Vörös Hadsereg utca

Művelési ág
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
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Terület (m2)
2259
2239
2110
2189
2215
2129
2253
2208
2168
2099
2149
2178
2161
2098
2116
2188
2235
2161
2139
2265

3615
3616
3617
3618
3619
3712/1
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
ÖSSZESEN

Béke utca
Béke utca
Vörös hadsereg utca
Vörös Hadsereg utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca
Béke utca

kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület

2131
2139
2139
2178
2173
1651
2431
2440
2420
2378
2314
2397
2356
2349
2340
2374
2329
2335
2335
2299
2375
91442

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, valamint
felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2015. március 13.
9. Napirendi pont: Különfélék
Előadó: Magyar Sándor
„A”
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy Virág István folyási lakos megkereste, hogy
szeretne területet bérelni gazdálkodás céljából. Gyógynövényt szeretne termeszteni és energia
fát. Nagyjából 1 ha területre lenne szüksége .A Béke utcán levő 3753 helyrajzi számú, 7190
m2 alapterületű telket szeretné erre a célra kibérelni majd a későbbiekben megvásárolni.
Burján János képviselő szerinte nem szabad vele foglalkozni. A saját telkét sem tudja
rendben tartani, az is gondozatlan.
Gyöngy István falugondnok szót kér, Magyar Sándor polgármester megadja.
Gyöngy István falugondnok véleménye szerint a terület bármilyen művelésével
megbolygatásra kerül annak a későbbi helyreállítása rendkívül nagy költség lenne.
Varga Bálint folyási lakos szót kér, Magyar Sándor polgármester megadja.
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Varga Bálint folyási lakos elmondja, hogy nekik is fölajánlotta a hátsó kert kibérlését, de a
Burján János által elmondottak alapján ők is elutasították.
Csirmaz János alpolgármester elmondja, hogy több gazdálkodóval is beszélt már az energia
fa telepítésével kapcsolatba, akik elmondták, hogy az energia fa a földet teljesen tönkre teszi,
a vágás után évekig rossz terméshozamot ad bármilyen növény későbbi termesztése. A fák
gyökérzetét a későbbiekben el kell távolítani, ami hatalmas költséggel jár, az eredeti állapot
visszaállítása nagyon sokba kerülne. A bérbeadást nem támogatja.
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a terület bérbeadását ő sem támogatja,
véleménye szerint, az ingatlan eladása lenne csak jó megoldás. Amennyiben Virág István a
későbbiekben megkeresi, és a földterület megvásárlására igényt ad be arról tájékoztatja a
testületet.
Mivel egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a Folyás,
Béke utcán levő 3753 helyrajzi számú, 7190 m2 alapterületű telek Virág István, Folyás Bartók
Béla utca 3. szám alatti lakos részére történő bérbeadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 nem
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nem támogatja a Folyás, Béke utcán levő
3753 helyrajzi számú, 7190 m2 alapterületű telek Virág István Folyás Bartók Béla utca 3.
szám alatti lakos részére történő bérbeadását.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (II. 26.) számú határozata
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Folyás, Béke utcán levő
3753 helyrajzi számú, 7190 m2 alapterületű telek Virág István Folyás Bartók Béla utca 3.
szám alatti lakos részére történő bérbeadását.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2015. március 30.
„B”
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a közművelődési pályázat keretében
művelődés szervezőt keres a kulturális élet fellendítésére. Külön javasolja a fiatalok
összehívását, hogy egy fórum keretében megbeszéljék, hogy hogyan képzelik a település
jövőjét, az ő igényeiknek megfelelően is tudjuk a későbbiekben döntéseket hozni.
Előkészítés alatt áll a közösségi tér használata és bérlése. Javasolja, hogy a közösségi teret
bérelni lehessen, valamint a rendezvények lebonyolítását is vállalhatja az önkormányzat.
Előkészít erre egy javaslatot, amit majd a testület elé fog terjeszteni.
Javasolja, hogy a tavasz folyamán egy tájékoztató levelet kapjanak a lakosok, hogy
egyértelmű legyen a számukra a település tisztántartásával kapcsolatban, hogy melyek a
lakosság és melyek az önkormányzat feladatai. Fakivágással kapcsolatos is tájékoztatást kíván
a lakosságnak arról nyújtani, hogy közterületen engedély nélkül nem lehet fát kivágni.
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Elmondja, hogy egyre több helyen találkozni azzal, hogy a közterületekről fát vágnak ki,
pedig ezt nem tehetnék meg.
Tájékoztatja a testületet, hogy a lakosság részéről egyre nagyobb igény jelentkezik
mezőgazdasági és kommunális munkák elvégzésére. Annak érdekében, hogy ezt a
szolgáltatást el lehessen végezni egy díjtáblázat elkészítését javasolja a testületnek.
Gyöngy István falugondnok jelzi, hogy a belső kertek munkálása iránt is érdeklődnek.
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a lakossági igények és a gazdasági környezet
indokolttá teszi egy szociális szövetkezet létrehozásának átgondolását. Ehhez a szükséges
információkat összegyűjti és tájékoztatja róla a testületet.
Miután több kérdés hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester az ülést
du. 19.00 órakor bezárta.

K.m.f.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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