
 1 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2013. március 28-án, Folyáson a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 

 az Önkormányzati Képviselő-testület soron kívüli  nyílt ülésén. 

 

Szavazati joggal jelen van:  

Magyar  Sándor polgármester 

Burján János 

           Csirmaz János 

           Gulyás László 

 

Igazoltan távol:  Kiss Izabella  képviselő 

 

   

Tanácskozási  joggal jelen van:      Adorjániné dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezető 

  

   

Magyar Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 

ülés határozatképes, mert 5 fő megválasztott képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv 

vezetésére felkéri Adorjániné dr. Szokol Ildikó kirendeltség-vezetőt. 

 

Kéri a képviselőket, fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontokat. 

 

1. Napirendi pont: Javaslat önkormányzati kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör  

átruházására 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

2., Napirendi pont: Javaslat az Opciós Szerződés feltételeinek további fenntartására 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

3, Napirendi pont: Javaslat Folyás Község Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó 

összesített közbeszerzési tervének elfogadására 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

4. Napirendi pont:  Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a falugondnoki 

szolgálatról szóló  2/2008. (II.15.) rendelet módosítására 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

5. Napirendi pont: Javaslat az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2008. (III.21.)  rendelet módosítására 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester  

 

6. Napirendi pont: Javaslat a Folyás közösségi tér fejlesztése elnevezésű beruházás kivitelezőinek 

kiválasztására  
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Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

7. Napirendi pont: Különfélék  

 

 

1. Napirendi pont:  Javaslat önkormányzati kötelezettségvállalási és utalványozási 

jogkör átruházására 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester  

 

Magyar Sándor polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal az önkormányzat 

működéséhez kapcsolódóan felhívta az önkormányzat figyelmét arra, hogy kerüljön 

meghatározásra az a személy, aki az önkormányzat működése során a polgármester és az 

alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén jogszerűen tud kötelezettséget vállalni az 

önkormányzat nevében.  

Javaslom, hogy a kötelezettségvállalás és utalványozás jogkörére vonatkozóan az  

Önkormányzata SZMSZ-ében foglaltak szerint legyen a helyettesítési rend, tehát a 

polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság 

elnöke végzi ezeket a feladatokat.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy 

a kötelezettségvállalás és utalványozás jogkörére vonatkozóan a helyettesítési rend  

Önkormányzata SZMSZ-ében foglaltak szerint legyen, tehát a polgármester és az 

alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke végezze ezeket 

a feladatokat.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot és az alábbi határozatot  hozta: 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

24/ 2013. (III.28.) sz. határozata 
 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

önkormányzati kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör átruházására” elnevezésű 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
  

1./ A Képviselő-testület a kötelezettségvállalási, illetve az utalványozási jogkört a 

           polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén az 

           Önkormányzata SZMSZ szerinti helyettesítési rendhez igazodóan az Ügyrendi  

           Bizottság elnökére ruházza át. 
 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti változás az 

           önkormányzat pénzkezelési és gazdálkodási jogkörök szabályzatain történő 

           átvezetéséről gondoskodjon.  
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    jegyző  

 

  

2., napirendi pont: Javaslat az Opciós Szerződés feltételeinek további fenntartására 

   Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester  
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Magyar Sándor polgármester: 

 

Elmondja, hogy annak idején az önkormányzat úgy járult hozzá a járóbeteg szakellátó 

központ beruházásához, hogyha az veszteséges és hozzá kell járulni, akkor Polgár áll helyt az 

önkormányzat helyett. Az opciós szerződést módosítani kell, mert a társulás megszűnik és 

Polgár helytállása rajta keresztül történt volna. Az opciós szerződésben Folyás 

önkormányzatát érintő 64 részvényből 63 kellene felajánlani megvételre, melynek értéke 63 

000 Ft. A megmaradó részvény csak nagyon kevés fizetni valót hagyhat maga után. 

Véleménye szerint semmilyen csorbát nem szenved az önkormányzat attól, hogy kevesebb 

részvénye lesz. 

 

Csirmaz János alpolgármester: 

 

Kérdezi, hogy miért kellett annak idején a beruházáshoz Folyás? 

 

Magyar Sándor polgármester: 

  

A lakosságszám miatt. Polgár önmagában 51 % -os tulajdonrészt képvisel, minden döntést el 

tud önmaga dönteni. Elmondja, hogy Polgár szintén a mai nap tárgyalja, nem tudja, hogy 

Polgár hogyan fog dönteni, ezért javasolja, hogy a döntés meghozatalát Polgár Város 

Önkormányzata döntése ismeretében hozzák majd meg egy későbbi ülésen. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy 

a döntés meghozatalát Polgár Város Önkormányzata döntése ismeretében hozzák majd meg 

egy későbbi ülésen. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot  és az alábbi határozatot  hozta: 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

25/ 2013. (III.28.) sz. határozata 
 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Javaslat az Opciós Szerződés 

feltételeinek további fenntartására elnevezésű előterjesztésről a döntést elnapolja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztést a következő ülésre ismét 

terjessze be. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Magyar Sándor polgármester  

 

  

3, napirendi pont: Javaslat Folyás Község Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó 

összesített közbeszerzési tervének elfogadására 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester  

 

 

Magyar Sándor polgármester: 
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 A közbeszerzési tervet minden évben el kell fogadni. Idei évben sincs olyan tétel, amely 

meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért azt nemleges formában javasolja elfogadni. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak Folyás 

Község Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó összesített közbeszerzési tervének 

nemleges formában történő elfogadásáról 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot  hozta: 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

26/ 2013. (III.28.) sz. határozata 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzata 2013. évre vonatkozó 

összesített közbeszerzési tervét nemleges formában hagyja jóvá. 

 

 A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv települési honlapon 

történő megjelentetéséről gondoskodjon. 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. napirendi pont:  Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a 

falugondnoki szolgálatról szóló  2/2008. (II.15.) rendelet módosítására 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester  

 

 

Magyar Sándor polgármester: Ez előterjesztés teljes körű, nincs kiegészíteni valója. 

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. 

 

 Csirmaz János alpolgármester:  Kérdezi, hogy honnan van az étel szállítva? 

 

Magyar Sándor polgármester: Vásárolt közszolgáltatás útján Polgárról. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a szociális 

igazgatásról és ellátásokról, valamint a falugondnoki szolgálatról szóló  2/2008. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

előterjesztést és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete  

a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint 
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 a falugondnoki szolgálatról szóló  

2/2008. (II.15.) rendelet módosításáról 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 8. pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 

1993.évi III. törvény 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, és a 62.§ (2) bekezdésésben kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva,  a következőket rendeli el:  

1. § 

 

A  szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a falugondnoki szolgálatról szóló 2/2008. (II.15.) 

rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép 

2. § 

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

         Magyar Sándor               Dr. Kiss Imre    

         polgármester                                         jegyző   

 

 

A rendeletet kihirdettem:    

 

Folyás, 2013. március 29. 

 

 

Dr. Kiss Imre  

jegyző  
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6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 

melléklete 

 

2/2008. (II.15.) rendelet 1. mellékelte 

 

A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJA 

A havonta megállapított díj: 

 Szociális ebéd intézményi térítési díja: 530,- Ft  

A térítési díj mértéke 

a havi teljes térítési díj %-ában 

Ha a gondozásban részesülő  

havi jövedelme Ft-ban 

20           -28500 

40 28.501 – 35.575 

60 35.576 – 42.690 

80 42.691 – 49.805 

100                    49.806 - 

 

 A házi segítségnyújtás óradíja:  

Az ellátás napi 1. órája 

Jövedelemsáv Térítési díj 

0-142500 0 Ft/  az ellátás 1. órája/nap 

Az ellátás napi  2. órájától 

Jövedelemsáv  Térítési díj  

                                  - 28.500  0 Ft/h 

28.501 – 35.625  30 Ft/h 

35.626 – 42.750  50 Ft/h 

42.751 – 49.875  70 Ft/h  

                                49.876 -  90 Ft/h  

 

 

5. napireni pont: Javaslat az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2008. (III.21.)  rendelet módosítására 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester  
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Magyar Sándor polgármester: Az önkormányzat címe az utcanév módosítás miatt 

megváltozott, amelyet az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatán át 

kell vezetni.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2008. (III.21.)  

rendelet módosításáról. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

előterjesztést és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Folyás Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

7/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2008. (III.21.)  

rendelet módosításáról 

 

 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2008. (III.21.)  

önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(2) Az önkormányzat székhelye: 4095 Folyás, Kossuth u. 13. „ 

 

2.§ 

 

A rendelet 2013. április 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Folyás, 2013. március 28. 

 

 

 

Magyar Sándor       Dr. Kiss Imre  

Polgármester                                jegyző 

 

 

 

A rendeletet kihirdettem: 
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Folyás, 2013. március 29.  

 

 

 

Dr. Kiss Imre jegyző  

 

6. napirendi pont: Javaslat a Folyás közösségi tér fejlesztése elnevezésű beruházás 

kivitelezőinek kiválasztására  

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester  

 

Magyar Sándor polgármester: 

  

Önkormányzatunk 2012-ben nyerte el a közösségi tér fejlesztésére vonatkozó pályázatot, 

melynek támogatási összege 14.592 e Ft. 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.  

A beruházáshoz kapcsolódóan a kivitelezői árajánlatok bekérése megtörtént. Az árajánlatok 

határidőben megérkeztek, melyet most a Képviselő-testület elé tárok. A Cola Bau  Trade Kft 

ajánlatában 14.365.907 Ft +Áfa, azaz bruttó 19.006.703 Ft szerepel. Az Immotell Kft ajánlata 

nettó:14.842.493 +áfa, azaz bruttó 18.849.966 Ft.  A Rair Invest Kft ajánlata 

 nettó: 13.593.566 +áfa, azaz bruttó 17.263 Ft.   

Ezek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Rair Invest Kft nyújtotta be, ezért javasolja, hogy a 

közösségi tér fejlesztése beruházás kivitelezői ők legyenek. Elmondja továbbá, hogy április 

30-ig kifizetési kérelmet kell benyújtani az MVH felé, a munkálatokat hamarosan el kell 

kezdeni. A lakosság tájékoztatása már megtörtént. a beruházás támogatása nettó támogatás, 

tehát az Áfát nekünk kell megfizetni. 

Burján János képviselő: Kérdezi, hogy mikor kezdődik a beruházás. Az ő véleménye, hogy 

annyi munkát kell elvégeztetni, amennyi pénzünk van és be tudjuk nyújtani a kifizetési 

kérelmet. Szerinte nincs idő várni, mert büntetéssel járhat, ha nem kezdjük el időben a 

munkát. 

Magyar Sándor polgármerster: 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy 

a Folyás közösségi tér fejlesztése elnevezésű beruházás kivitelezője Rair Invest Kft legyen 

nettó 13.593.566 +áfa, azaz bruttó 17.263 829 Ft vállalási áron. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot  hozta: 

 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

                KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

                                              27/2013. (III. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA 
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FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ –TESTÜLETE MEGTÁRGYALTA A  „Javaslat a 

Folyás közösségi tér fejlesztése elnevezésű beruházás kivitelezőinek kiválasztására a beérkező 

árajánlatok alapján” elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1., A Képviselő – testület a Folyás Közösségi tér kialakítása elnevezésű beruházás kivitelezési 

munkáinak elvégzésével a Rair Invest Kft-t bízza meg nettó 13.593.566 +Áfa, azaz bruttó 

17.263 829 Ft vállalási áron. 
2., A Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírására. 

Határidő: 2013. április 15. 

Felelős: polgármester 

7. Napirendi pont: Különfélék: 

a.) Javaslat a kistérségi feladatok további ellátására  

Magyar Sándor polgármester:_ 

A Polgári Kistérség Többcélú Társulás megszűnésével kapcsolatban elmondja, hogy Folyás 

Község Önkormányzata a többi településsel közösen a kistérségben  csak az orvosi ügyelet és 

a támogató szolgálat feladatainak ellátásában vesz részt. A támogató szolgálat 2013. július 1-

től állami feladat lesz. A családsegítést és a gyermekjóléti szolgálatot továbbra is 

Újszentmargitával közösen kívánják ellátni. 

Az orvosi ügyelet tekintetében a megállapodást úgy gondolja elfogadni, hogy az 

előreláthatóan egy évre szóljon, meg lehessen újítani  és évente november 30-ig kerüljön 

felülvizsgálatra. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy 

a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálatot továbbra is Újszentmargitával közösen legyen 

ellátva, az orvosi ügyelet tekintetében a megállapodás egy évre szóljon, meg lehessen újítani  

és évente november 30-ig kerüljön felülvizsgálatra. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot  hozta: 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

 

28/2013. (III.28.) sz. határozata 
 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a kistérségi 

feladatok további ellátására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 1., A Képviselő -testület 2013. július 1. napját  követően a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgálatot továbbra is Újszentmargitával közösen kívánja ellátni. 

2., A Képviselő-testület az orvosi ügyelet feladatait továbbra is társulásos formában kívánja 

ellátni, úgy, hogy a megállapodás egy évre vonatkozzon és az november 30-ig kerüljön 

felülvizsgálatra. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 
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b.) Javaslat a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos központi költségvetési 

hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására 

 

 

Magyar Sándor polgármester: A Polgári Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a 106/2012. 

(X.9.) sz. határozatával döntött a Társulási Tanács munkaszervezetének 2012. december 31.-i 

hatállyal jogutódlás nélküli megszűntetéséről. 

A Polgári Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a 3 főből álló munkaszervezet dolgozóinak 

munkaviszonyát - a munkaszervezet jogutód nélküli megszűnése miatt - a 129/2012.(XI.26.) 

sz. határozatával és a 130/2012.(XI.26.) sz. határozatával, valamint a 133/2012. (XI.26.) sz. 

határozatában foglaltak figyelembe vételével felmondással megszüntette. 

Most lehetőség van arra, hogy létszámcsökkentésre pályázatot nyújthasson be a kistérségi 

társulás. Úgy tudja, hogy egy főt a Polgármesteri Hivatalban Polgáron továbbfoglalkoztatnak, 

ezért az javasolja, hogy a pályázat benyújtása csak 2 főre vonatkozzon.   

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 

létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás igénylésére 

vonatkozó pályázat benyújtásáról úgy, hogy a pályázat benyújtása csak 2 főre vonatkozzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot  hozta: 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

 

29/2013. (III.28.) sz. határozata 

 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta  a 

létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 

igénylésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Polgári Kistérség Többcélú Társulás Tanács Hivatalának engedélyezett, nyitó 

létszáma 2012. január 1-én 4 főben került megállapításra.   2012. júniustól - 1 

munkavállaló felmondása miatt - 1 üres álláshely keletkezett, így a betöltött 

álláshelyek száma 2012. december 31.-én 3 volt.  

 

2. A Képviselő - testület  a létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési 

támogatás igényléséhez hozzájárulását adja. A pályázat benyújtása 2 fő  álláshelyre 

vonatkozik. 

      A pályázat benyújtási határideje: 2013. I. ütemben: 2013. április 12. 

 

3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat fenntartói körén  

belül, költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 

megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 

változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 

munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott 
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munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 

foglalkoztatására nincs lehetőség. 

4., A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Polgár Város 

Önkormányzatát értesítse. 

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: magyar Sándor polgármester 

 

 

c.)  Javaslat a Közösségi tér fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges 

hitel feltételeinek megtárgyalására  

Magyar Sándor polgármester: 

A Különfélék keretében szükséges dönteni a Közösség tér fejlesztése pályázat kapcsán a saját 

erő kérdéséről.  Az elnyert támogatás 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. 

Tavaly a szűkös anyagi körülmények között is ki tudtunk fizetni  3-3.5 Millió Ft-ot, most ez a 

teher nincs rajtunk. A Tigáz  600 000 Ft-ot utalt vissza a megtakarításból. 

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 arról, hogy 

a Közösségi tér fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges hitel feltételeiről 

a Polgári Takarékszövetkezettel további tárgyalásokat folytathassak. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot  hozta: 

 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

 

30./2013. (III.28.) sz. határozata 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 

Közösségi tér fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges hitel feltételeiről a 

Polgári Takarékszövetkezettel további tárgyalásokat folytathasson. 

 

Határidő: 2013. április 30. 

Felelős: Magyar Sándor polgármester     

 

 

d.) Javaslat a Közösségi tér fejlesztése beruházás műszaki ellenőr kiválasztásra 
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Magyar Sándor polgármester: 

 

A beruházáshoz műszaki ellenőrre van szükség. Arra kérem a Képviselő - testületet, hogy 

hatalmazzon fel a műszaki ellenőr kiválasztására és a szerződés megkötésére. A műszaki 

ellenőri feladatok ellátásának díja kb 100 000 Ft + Áfa összeg köül van. 

Természetesten a Képviselő- testületet tájékoztatni fogom a következő ülésen arról, hogy ki a 

beruházás műszaki ellenőre. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy 

a Közösségi tér fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósításához a műszaki ellenőrt 

kiválasszam és a szerződés megkössem.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot  és az alábbi határozatot  hozta: 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

 

31/2013. (III.28.) sz. határozata 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Közösségi 

tér fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósításához a műszaki ellenőr kiválasztására és a 

szerződés megkötésére. 

   

Határidő: 2013. április 30. 

Felelős: Magyar Sándor polgármester     

 

 

Magyar Sándor polgármester: 

 

 

Néhány szót kíván még mondani a különfélék keretében. Két kazánt pályáztunk a Start 

Munkaprogramban, amelyet a múlt héten leszállítottak. Az aprítékadagoló viszont még nem 

érkezett meg. Kistraktor vásárolt az önkormányzat. Március 15-én áramszünet volt a 

rendkívüli időjárás miatt, a hóeltakarítás azonnal megkezdődött, 11 órára az áramszolgáltatás 

visszaállt. Folyás Község önkormányzatának finanszírozásával egy családot el kellett 

helyezni, mert nem volt áram az otthonukban és tüzelőjük sem volt. Az óvoda épületét 

felfűtötték, felkínálták számukra átmeneti helyként , ám nem fogadták el.. Később a helyzet 

megoldódott.  

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

 

 

kmf. 

 

 

Magyar Sándor                           Adorjániné dr. Szokol Ildikó 

polgármester          kirendeltség-vezető 
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