JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. május 30-án, Folyáson a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
az Önkormányzati Képviselő-testület rendkívüli testületi ülésén.
Szavazati joggal jelen van:

Igazoltan távol:

Magyar Sándor
Burján János
Csirmaz János
Gulyás László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

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.

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester

2. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2012.évi munkájáról
Előterjesztő: Tóth Istvánné intézményvezető
3. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak
ellátásáról
Előterjesztő: dr. Kiss Imre jegyző
4. Központi ügyeleti ellátás működtetésére vonatkozó feladat átadás/átvállalási szerződés
megkötése
Előterjesztő: Tóth Istvánné intézményvezető
5. Különfélék
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester

1., Napirendi pont: Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
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Elmondja, hogy a startmunkaprogramok jó indultak. Az új kazánok beüzemelése megtörtént,
melyek a gázkazánokkal együtt, de külön is tudnak működni. A holnapi nap folyamán kerül
sor egy ellenőrzésre. Az aprítékadagoló szállítása még nem történt meg. Az önkormányzat
épületében a radiátorrendszer saját erőből kialakításra került, mely körülbelül ötszázezer
forint megtakarítást fog eredményezni. A startmunkaprogramon belül a fűnyíró traktor
vásárlása megtörtént.
Elmondja továbbá, hogy folytatódik a közösségi tér fejlesztése elnevezésű pályázat
megvalósítása. Megtörtént a hitelszerződések megkötése. A 14 500 e Ft-tal szemben csak
11 491 e Ft összegű beruházást megelőlegező hitelt kellett felvenni, melyet egy év alatt kell
visszafizetni. A kamata az alábbiak szerint alakul: 8,75 % az éves kamata, 0,5 % pedig
folyósítási jutalék. Úgy véli, jók a kondíciók. Az pályázati önerőhöz a fejlesztési hitel 3 900 e
Ft, melyet öt év alatt kell visszafizetni, 2018. május 15-én jár le. Így 780 e Ft /év kiadást
jelent. Évente egy alkalommal kell fizetni, minden év május 15-ig. A kamat összesen 9, 54 %,
mely tartalmazza a hitelbírálati díjat és a folyósítási jutalékot egyaránt. Úgy gondolja, hogy a
területalapú támogatásból tudja majd az önkormányzat fizetni.
A folyószámlahitellel kapcsolatosan elmondja, hogy az 3 millió Ft, melyet december 30-ig
vissza kell fizetni. Ennek nem látja kockázatát, nem kívánja felhasználni. A hitel felvétel
kondíciói hasonlóak az előzőekhez, a kamat 9,4 %, amelyet a felhasznált összeg után kell
fizetni.
Épületbiztosítás kötésére került sor, mely évente 70 e Ft, negyedévente kell fizetni. Ez
feltétele volt a hitelszerződésnek.
Elmondja, hogy a LEADER pályázat előkészítése folytatódik. A projekt költségvetése a
becslések alapján a 14-15 millió Ft körül lesz. A Közútkezelőnek hozzá kell járulnia az
autóbuszmegállók felújításához. A szakmai anyag és a tervezés elkészült. Két cég került
megbízásra egyenként 200 e Ft megbízási díj ellenében, a Hajdú Via Kft (Debrecen), valamint
Ilyés és Társa Térségfejlesztő és Tervező Kft (Hajdúnánás).
Csirmaz János képviselő:
Kérdezi, hogy lesz-e rá pénz. Véleménye szerint először ez egyiket kellene befejezni, és utána
kezdeni a másikat.
Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy 3, 5 millió Ft lett megelőlegezve a most folyó LEADER pályázat kapcsán. A
mostani hitelt át lehet forgatni a beadandó pályázathoz. Úgy gondolja, hogy a LEADER-en
kívül nincs más pályázati lehetőség. Pénzügyi szempontból nem látja akadályát. A most
benyújtandó pályázat elbírálása év végén vagy jövő év elején lesz, pozitív döntés esetén a
pályázatot két alatt kell megvalósítani.
Csirmaz János képviselő:
Azt javasolja, fejezzék be a mostani pályázatot, mert nem akar a hitelek miatt ördögi körbe
kerülni.
Gulyás László képviselő:
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Az aprítógép felől érdeklődne.
Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy Folyás Újtikossal a startmunkaprogramon belül közösen vásárolt aprítógépet.
Az aprítógépet egyeztetést követően közösen fogják használni. Az apríték adagoló viszont
még nem érkezett meg.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a
polgármesteri jelentés elfogadásáról.
Magyar Sándor Polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a polgármesteri jelentést és az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2013. (V.30.) számú határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármesteri jelentést, melyet elfogadott.
Magyar Sándor Polgármester:
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a
LEADER pályázat benyújtásáról.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2013. (V.30.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat pályázat
benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
1., Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program IV. tengely LEADER Program keretében a buszmegállók
épületének felújítására, valamint a Közösségi tér kerítésének felújítására vonatkozó pályázat
benyújtását az alábbiak szerint:
- A pályázat támogatási összege legfeljebb nettó 15 millió Ft, melyhez a Képviselő-testület
legfeljebb 4 050 e Ft összegű saját erőt biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésnek
terhére.
2., A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítése és a pályázat
benyújtására.
3., A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosításáról gondoskodjon.
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4., A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat költségvetésnek ismeretében
a soron következő ülésen számoljon be a pályázat bekerülési összegéről és az önkormányzati
saját erő összegéről.
Határidő: 1- 2. pont esetén: 2013. június 24.
3.pont esetén:
következő költségvetési rendelet módosítása
4. pont esetén: soron következő Képviselő - testületi ülés
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor Polgármester:
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak arról,
hogy a LEADER pályázat előkészítésével kapcsolatosan a Revita Tanácsadó Kft-vel
megbízási szerződést kössön az önkormányzat a pályázat megírására és a
projektmenedzsmenti feladatok ellátására.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2013. (V.30.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázat elkészítésére
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
1., Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program IV. tengely LEADER Program keretében a buszmegállók
épületének felújítására, valamint a közösségi tér kerítésének felújítására elnevezésű pályázat
megírásával megbízza a Revita Tanácsadó Kft-t (4032 Debrecen, Kosztolányi u.69.,
képviseli: Vámosi Róbert ügyvezető).
2. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Magyra Sándor polgármester
2. Napirendi pont: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2012.évi munkájáról
Előterjesztő: Tóth Istvánné intézményvezető

Tóth Istvánné intézményvezető:
Köszönti a megjelenteket. Úgy gondolja, hogy a beszámoló kiterjedt mindenre. Folyás
tekintetében pozitív tapasztalatai vannak a gyermekjóléti és a családsegítés feladatait illetően.
Egy védelembe vett gyermek van, úgy látja a szülők jobban odafigyelnek a gyermekekre. A
családsegítő és gyermekjóléti munkatársakkal jó a kapcsolata. Kéri a jószándékú változtatási
javaslatot, amely a munkáját segíthetné.
Magyar Sándor polgármester:
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Elmondja, hogy 2011-től dolgoznak együtt. Már nincs sok ügyfél a családsegítőnél, lehet,
hogy befolyásolja az, hogy az önkormányzatnál jelenleg 29 fő van foglalkoztatva. Egy
megállapodás van előttük, július 1.-től társulásban látják el a feladatot.
Csirmaz János képviselő:
Pozitívnak ítéli meg a családsegítő munkáját.
Magyar Sándor polgármester:
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a
Gyermekjóléti Szolgálat 2012.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2013. (V.30.) számú határozata
1. Folyás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat
2012.évi munkájáról szóló beszámolót.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot és a beszámolót küldje meg a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Határidő: azonnal, illetve 2., pont esetén 2013. június 15.

3. Napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Kiss Imre jegyző
Adorjániné dr. Szokol Ildikó kirendeltség-vezető:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6)
bekezdése kötelező feladatként írja elő a helyi önkormányzat részére, hogy a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készítsen, amelyet a képviselő-testületnek kell
megtárgyalnia. A beszámoló tartalmi elemeit a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 10. sz.
melléklete határozza meg. A beszámolót a jogszabályi előírások alapján elkészítette.
Amennyiben kérdés van, szívesen válaszol rá.
Magyar Sándor polgármester:
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Érzékelhető egy pozitív változás, úgy látja, hogy a körültekintőbbek a szülők, jobban tudják
ellátni a gyermekneveléssel kapcsolatos feladataikat, amely köszönhető annak, hogy
foglalkoztatva vannak.
Csirmaz János képviselő:
Támogatja az előterjesztés elfogadását. Úgy látja, hogy jobb a település szociális helyzete a
startmunkaprogram miatt.
Magyar Sándor Polgármester:
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak az
önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámoló elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2013. (V.13.) számú határozata
1. Folyás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése foglalt
hatáskörében eljárva az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot és a beszámolót küldje meg a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Határidő: azonnal, illetve 2., pont esetén 2013. június 15.

4.Napirendi pont: Központi ügyeleti ellátás működtetésére vonatkozó feladat
átadás/átvállalási szerződés megkötése
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor Polgármester:
Korábban is szó volt róla. Az orvosi ügyelet feladatai társuláson keresztül volt ellátva. 2013.
június 30-án a kistérségi társulás megszűnik, így az önkormányzatnak, mivel ez kötelező
feladata gondoskodni kell róla. Terveik szerint az orvosi ügyelet feladatainak ellátásra az öt
részvevő település megállapodást fog kötni. Folyás községnek az orvosi ügyelet feladataihoz
251 e Ft összeggel kell hozzájárulnia.. Kedden lesz egy tanácsülés, akkor kell végleges
döntést hozni róla. Javasolja, hogy a többi településsel egyeztetve kerüljön aláírásra a
szerződés.
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Ezt a napirendi pontot így most nem javasolja tárgyalásra addig, amíg a többi teleülés
álláspontját nem ismeri.
5.Napirendi pont: Különfélék
A.)
Magyar Sándor Polgármester:
A Képviselő- testület előtt volt már korábban az a KEOP pályázat, amelyen belül Folyás az
óvoda energetikai korszerűsítésével vesz részt. A pályázat átjutott a második fordulóba,
viszont szükséges, hogy csak olyan épület vehet benne részt, amely helyi védettség alatt áll. A
helyi védetté nyilvánításhoz elkészült az értékvizsgálat és a rendelet –tervezet.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi
védetté nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet és az alábbi rendeletet alkotta:
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (VI. 03.) Önkormányzati Rendelete
A helyi védetté nyilvánításról
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1)
bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§. (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet rendelkezéseit Újtikos község közigazgatási területén
a) a helyi egyedi és területi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése,
b) a helyi védelmet érintő építési munkák tervezése, hatósági engedélyezése és
kivitelezése,
c) a településrendezési és hatósági engedélyhez kötött tervek készítése során kell
alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya kiterjed:
- az építészeti örökség mindazon elemére, amelyet az önkormányzat védetté
nyilvánít,
- az épített környezet tárgyainak fenntartásához nyújtható támogatások
szempontjából az épített környezetet érintő, településszerkezetileg jelentős,
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kiemelt beruházások területén és annak elválaszthatatlan környezetében lévő olyan
épületekre is, amelyek nem védettek.
(3) A helyi védelem tárgyát képezi mindaz az épített és természeti érték (épület,
építmény, utcarész, településrész, épületrész, közterületen lévő szobor, emlékmű,
temető, növény, növények együttese, stb.), amelyet a képviselő-testület építészeti,
néprajzi, településtörténeti, környezeti, esztétikai értéke miatt védendőnek, védelem
alatt állónak minősít.
(4) A jelen rendelet hatálya nem terjed ki a műemlékekről, valamint a
természetvédelemről szóló törvények rendelkezései alapján védelem alá helyezett
értékekre.
A rendelet célja
2. § A rendelet célja, hogy a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes
építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő természeti elemek jellegzetességét,
hagyományos megjelenésének megőrzését a védetté nyilvánítással megőrizze.
A helyi védelem szabályai
3. § (1) A helyi védelem lehet:
a) területi (HT),
b) egyedi (HE).
(2) Helyi területi védelem:
a) településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal,
településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület, vagy növényzet)
b) településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép),
c) a település táji környezete (a település megjelenése a tájban, hagyományos
művelési mód, növényzet és természetes környezet),
d) a településkataszter (településszerkezet, településkép elemei, formái, anyagai,
színvilága együttesen) terjed ki.
(3) Helyi egyedi védelem:
a) építmény (épület, műtárgy) vagy ezek együttes egészére, vagy valamely
részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.)
b) az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére,
c) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelme,
d) egyedi tájérték védelmére terjed ki.
Az építészeti örökség helyi védelmének általános szabályai
4. § (1) A helyi védelem irányítása, a védelem alá kerülő értékek körének meghatározása a
képviselő-testület feladata.
(2) A helyi védelem feladatait a polgármester a Hajúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Folyási Kirendeltsége közreműködésével a helyi társadalmi és egyéb szervezetek, valamint a
lakosság véleményének kikérésével látja el.
A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés elrendelése és megszűnése
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5. § (1) Helyileg védetté történő nyilvánításra, valamint annak megszüntetésére javaslatot
tehet:
- bármely állampolgár, akár a saját, akár a más tulajdonában lévő értékek tekintetében,
- helyben működő jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi
szervezetek,
- Képviselő -testület tagjai.
(2) A javaslatban fel kell tüntetni a védetté nyilvánítani javasolt értékek felsorolását,
pontos helyét, egyéb fontos adatait, valamint röviden meg kell indokolni a
kezdeményezést.
6. § (1) A védetté nyilvánításról a beérkező javaslatok alapján a képviselő-testület szakértők
és a helyi társadalmi szervek bevonásával előzetes értékvizsgálatot készít.
(2) A védetté nyilvánításról a képviselő-testület rendelettel dönt.
(3) A védetté nyilvánított épületeket, építményeket, egyedi tájértékeket, védendő
zöldterületeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület helyi védelem alá helyezheti az arra érdemesnek talált épületeket,
építményeket, azok tulajdoni viszonyaitól függetlenül.
(5) A védetté nyilvánítás előtt a tulajdonost tájékoztatni kell, aki 15. napon belül írásban
észrevételt tehet.
(6) A védelembe vétel és megszűnés tényét az ingatlan-nyilvántartásba a körjegyző
jegyezteti be.
(7) A helyi védelemben való részesítés, valamint a védelem megszűnésének tényét a
helyben szokásos módon ki kell hirdetni.
7. § (1) A helyi egyedi és területi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha:
a) a helyi védelem alatt álló építészeti érték megsemmisül,
b) a helyi védelem alatt álló terület, illetve építészeti érték a védelem alapját
képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette,
c) a helyi védelem tárgya a védelemre vonatkozó szakmai ismérveknek nem felel
meg.
(2) A védelem megszüntetésére irányuló eljárás esetén a védelem alá helyezési eljárásra
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(3) A helyi védelem alatt álló érték műemléki védelem alá történő helyezése esetén
– a műemléki védelemről szóló döntés hatályba lépését követően – a helyi védelmet az
e rendeletben rögzített eljárás mellőzésével a Képviselő-testület megszünteti.
Védelem alatt álló értékek jelölése
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8. § (1) A védelem alatt álló épületet, építményt, egyéb értéket – a környezethez illő módon –
meg kell jelölni.
(2) A megfelelő jelölésről az önkormányzat gondoskodik, a jelzés védelme a
továbbiakban a tulajdonos kötelezettsége.
A védett értékek állagának megóvása
9. § (1) A helyileg védett értékek fennmaradásának a célja, feladata, a megőrzés módja
elsősorban a rendeltetésének megfelelő használat.
(2) Az épület, építmény használata a védett értéket nem veszélyeztetheti.
(3) Az épületek esetében az épület állagának a megóvása elsősorban a tulajdonos feladata.
A helyi egyedi védelemre vonatkozó szakmai követelmények
10. § (1) A helyi egyedi védelem tárgyának – a védettség alapját jelentő értéket képező –
eredeti külső megjelenését (beleértve az ahhoz csatlakozó tetőfelületet és vízelvezető
rendszert)
a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész- és befoglaló
méreteit,
b) eredeti anyaghatását, nyílászárók esetében eredeti anyaghasználatát,
c) eredeti épülettartozékait
meg kell őrizni, illetve helyre kell állítani.
(2) A védett épületek színezését a szomszédos 1-1 épület színezésének figyelembe vételével,
azzal harmonizálóan kell megtervezni.
(3) Ha a helyi egyedi védelem tárgyának egy részét, részletét korábban az eredetitől
stílusidegen módon eltérő megjelenésűvé alakították át (pl. felületképzés, tagozatok,
nyílászárók mérete, nyílásrendje) és az eredeti (építéskori) állapotára vonatkozó dokumentum
nem lelhető fel, akkor azt a homlokzat megfelelő megmaradt eredeti elemeinek, vagy hasonló
stílusú épülethomlokzatok analóg formaelemeinek alkalmazásával kell helyreállítani.
(4) Helyi egyedi védelem alá helyezett objektum bővíthető, korszerűsíthető. Bővítés,
korszerűsítés esetén a keletkező új építészeti minőség és a védett érték összhangjának
biztosítása érdekében a javasolt megoldást a területileg illetékes I. fokú építésügyi hatósággal
előzetesen véleményeztetni kell.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Magyar Sándor
Imre
polgármester

Dr. Kiss
jegyző
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Folyás, 2013. május 30.
A rendelet kihirdetésre került:
Folyás, 2013. június 3.

Dr. Kiss Imre
jegyző
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1. melléklet a 11/2013. (VI. 03.)
önkormányzati rendelethez
Védetté nyilvánított épületek, építmények, egyedi tájértékek, védendő zöldterületek
Épület
megnevezése
Óvoda

címe

hrsz.

4095 Folyás,
Kossuth u. 9.

3847

építésének
ideje
1960

tulajdonosa
önkormányzat

B., Javaslat az Opciós Szerződés feltételeinek további fenntartására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Ez az előterjesztés már volt a Képviselő - testület előtt. Akkor még nem volt számunkra
ismert Polgár Város Önkormányzatának döntése. Polgár Képviselő- testület meghozta
határozatát, amelynek ismeretében javaslom elfogadásra a határozati javaslatot.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak az
Opciós Szerződés feltételinek további fenntartására vonatkozó javaslatról.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2013(V.30) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Opciós Szerződésről szóló
előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1./

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
mellékleteként csatolt Opciós Szerződést.

elfogadja

jelen

határozat

3./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Polgár Város Önkormányzatával
aláírja az Opciós szerződést.
Határidő: Polgári Kistérség Többcélú Társulás megszűnésének napja
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Melléklet:
1 db Opciós Szerződés
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Magyar Sándor polgármester
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a megjelenést megköszönte, az ülést bezárt.

kmf.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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