JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. június 27-én, Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási
Kirendeltségének hivatalos helyiségében az Önkormányzati Képviselő-testület soron kívüli
testületi ülésén.
Szavazati joggal jelen vannak:
Magyar Sándor
Csirmaz János
Burján János
Gulyás László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:

képviselő

Kiss Izabella

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, és az ülést
megnyitotta. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Adorjániné dr. Szokol Ildikót
Kéri a képviselőket, fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
2. Folyás Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
3. Javaslat Folyás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
4. Javaslat a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
5. Javaslat dohányértékesítő helyre
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
6. Javaslat feladat-ellátási megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
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7. Napirendi pont: Javaslat a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás megállapodásának
felülvizsgálatára
Előterjesztő:Magyar Sándor polgármester
8. Különfélék
1. Napirendi pont: Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az elmúlt ülésen már szó a Polgári Kistérség Többcélú Társulás
megszűnésével járó feladatokról. Ennek kapcsán a vagyonmegosztási és az Opciós szerződés
is aláírásra került. Az Újszentmargitai Óvoda alapító okiratának módosítása megtörtént, mely
szintén aláírásra került.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy augusztus 3. és augusztus 9. között igazgatási szünet
lesz, mely időben az ügyelet biztosított lesz, de helyben nem lesz ügyintézés. Hétfőn, azaz
július 1. köztisztviselők napja, munkaszüneti nap szintén.
Elmondja továbbá, hogy a pályázat benyújtása a finisébe érkezik, mely során – amennyiben
nyer a pályázat- az óvoda kerítés és négy buszmegálló felújítására kerülhet sor. Szükség volt
az új kerítés szakasz tervezésének elkészítésére, amely plusz 100 000 Ft összegű anyagi
terhet jelentett az önkormányzat számára. Megtörtént a polgármesteri iroda bútorának a
cseréje külön anyagi ráfordítás nélkül.
A startmunkaprogram tovább folytatódik. A bio- és megújuló energia munkaprogram
befejeződött. Az aprítékadagoló gép megérkezett, amellyel kb. 40 mázsa aprítékot tudtak
előállítani.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a szavazzanak a
polgármesteri jelentés elfogadásáról.
Magyar Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2013. (VI. 27.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzat Képviselő - testülete megtárgyalta a polgármesteri jelentést,
melyet elfogadott.
Felelős: Határidő:2. Napirendi pont: Folyás Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadása
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester

2

Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy ahhoz, hogy 2013. második felében pályázatot tudjon az önkormányzat
benyújtani, rendelkezni kell helyi esélyegyenlőségi programmal. Ezt a programot a helyi
esélyegyenlőségi tanfolyam végzése mellett és szakemberek iránymutatása alapján Fábián
Mónika készítette el. Összességében elmondható, hogy a vannak még mindig olyan területek,
ahol az esélyegyenlőség biztosítása terén hiányosságok mutatkoznak, pl. az önkormányzat
épületének akadálymentesítése, hátrányos helyzetű – nagycsaládosokcsaládok
felzárkóztatása. A program megtekintető, a nyilvánossága biztosított.
Csirmaz János alpolgármester:
Ő nem érzékeli a településen a megkülönböztetést. A programot elfogadásra javasolja.
Magyar Sándor polgármester:
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a szavazzanak Folyás
Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2013. (VI. 27.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján
Folyás Község Önkormányzat 2013-2018 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi
Programját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyi esélyegyenlőségi programok
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.)
Korm. rendelet 3. §-a értelmében a Programot helyben szokásos módon tegye közzé, valamint
küldje meg a Türr István Képző és Kutató Intézet részére további közzététel céljából.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont: Javaslat Folyás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosítására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy minden félévkor sor kerül az elfogadott költségvetési rendelet módosítására,
hiszen februárban tervezni csak az akkori ismeretek szerint tudtak. Az előterjesztés teljes
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körűen tartalmazza a költségvetési rendelet módosítását. Úgy látja összességében, hogy nem
áll rosszul anyagilag az önkormányzat. A támogatás 415 e Ft–tal csökkent, a közös
önkormányzati hivatalhoz 2616 e Ft-tal kell hozzájárulni. Az étkeztetés tekintetében, mivel
nincs többletigény kevesebb lesz a kiadás a tervezett előirányzathoz képest. Az összes
forráshiány 8,2 M Ft, amely összeg tartalmazza a DEBMUT fel fennálló tartozást, a működési
hiányt és a fejlesztési hitelt is. Úgy látja, hogy a felvett hitelt nem kell igénybe venni, így akár
vissza is lehetne fizetni.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a szavazzanak Folyás
Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2013. (VII. 02.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II. 15.) 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 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
a) 95.688 eFt
költségvetési bevétellel
b) 107.960 eFt költségvetési kiadással
c) 12.272 eFt
költségvetési hiánnyal, ebből
d) 3.861 eFt
működési hiánnyal
e) 8.411 eFt
felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.”
2. § Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:
A működési kiadások előirányzata összesen 83.666 eFt ebből:
a) a személyi juttatások előirányzata
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata
c) a dologi kiadások előirányzata

33.258 eFt
5.484 eFt
29.737 eFt
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d) a támogatásértékű működési kiadások előirányzata
e) a társadalom-, és szociálpolitikai támogatások előirányzata

3.972 eFt
11.215 eFt”

3. § Ör. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetési forráshiánya 12.272 eFt, ezt finanszírozza 8.332 eFt
egyéb belső finanszírozási bevétel és 3.940 eFt felhalmozási hitel.”
4. § Ör. 2., 3., és 5-6. melléklete helyébe e rendelet 1-4. melléklete szerinti 2., 3., és 56.melléklet lép.
5. § E rendelet 2013. június 30-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Folyás, 2013. június 27.
Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Folyás, 2013. július 2.
Dr. Kiss Imre
jegyző
4. Napirendi pont: Javaslat a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Jogszabályi változás és Hajdúsámson csatlakozása indokolja a Hajdúsági Szilárd
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 2002. október 3. napján kelt, többször módosított
társulási megállapodásának felülvizsgálatát. Az előterjesztés teljes körű.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a szavazzanak a
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának
felülvizsgálatáról.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2013. (VI. 27.) számú határozata
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Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 5. pontjában és 146.§ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta „Javaslat a Hajdúsági Szilárd
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület elfogadja Hajdúsámson Város Önkormányzatának
csatlakozási szándékát a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító
Társuláshoz és a társulási vagyonhoz kéri lakosságszám arányosan hozzájárulását.
2. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés I. mellékletében található társulási
megállapodást módosító okiratot és a II. sz. mellékletben található egységes
szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodást mellékleteivel együtt,
és jóváhagyja a Társulási Tanács 16/2013. (VI.13.) sz. Hull. Társ. határozatát.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2013. június 30. - a döntés társulás részére történő megküldésére és a társulási
megállapodás aláírására
5. Napirendi pont: Javaslat dohányértékesítő helyre
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Az ún. trafik törvény szerint július 15-től csak a trafikboltokban lehet dohányt értékesíteni.
Folyásról jelentkező nem volt, ezért ebben az esetben az önkormányzat képviselő-testülete
tehet javaslatot dohányértékesítő hely kijelölésére. Elmondja, hogy Pusztai János a múlt héten
azzal a kereste meg, hogyha nincs más jelentkező, akkor azt kérné a Képviselő-testülettől,
hogy őt javasolják. Tegnap a Csege Cooptól is érkezett megkeresés. Mindkét esetben vannak
érvek és ellenérvek egyaránt. Ő az „élni és élni hagyni” elv alapján a kisebb vállalkozót
támogatná, mivel nekik kisebb a bevételük.
Vitára bocsátja.
Csirmaz János alpolgármester:
Ő a COOP-ot javasolja, hiszen 60 éve üzemeltetik a boltot, megbízhatóak és folyási dolgozó
is van a boltban. A vevők egy helyen tudnának így mindent megvásárolni.
Gulyás László képviselő:
Ő is csatlakozik az előtte szólóhoz.
Burján János képviselő:
Ő is csatlakozik az előtte szólóhoz.
Magyar Sándor polgármester:
Egyetért az előzőekkel, de mégis úgy gondolja, hogy a kisebb vállalkozókat támogatja.

6

Előterjesztőként tehát ő Pusztai János vállalkozót javasolja dohányértékesítőnek. Kéri, hogy
aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítja, hogy 1 igen, 3 nem szavazattal a Képviselő-testület nem támogatja Pusztai
Jánost dohányértékesítőnek.
Magyar Sándor polgármester:
Kéri, hogy aki a Polgár és Csege COOP Zrt. Folyás 4. számú Élelmiszerboltját (4095 Folyás,
Kossuth u.1.sz. ) javasolja dohányértékesítő helynek, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2013. (VI. 27.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
dohányértékesítő helyre elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

a

Javaslat

1., A Képviselő-testület Folyás Község területén dohányértékesítő szervezetre vonatkozóan a
Polgár és Csege COOP Zrt. Folyás 4. számú Élelmiszerboltját (4095 Folyás, Kossuth u.1.sz. )
javasolja.
2., A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2013. július 15.
6. Napirendi pont: Javaslat feladat-ellátási megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
A családsegítő - , gyermekjóléti és az óvodai feladatot korábban Újszentmargitával láttuk el.
Június 30. napjával ez a társulás is megszűnik. Tekintettel arra, hogy ezek kötelező
önkormányzati feladatok, illetve ésszerűségi okok miatt is, azt javasolja, hogy ezeket a
feladatokat továbbra is Újszentmargitával látassuk el mindaddig, amíg ebből anyagi
hátrányunk nem keletkezik. Javasolja, hogy az óvodai feladatok ellátására vonatkozó
megállapodás 2014. június 30-ig szóljon, mert nem ismert az óvoda jövő évi finanszírozása és
olyan információ is van, mely szerint az állam átveszi a feladat ellátását. Ugyanez érvényes a
családsegítő-, gyermekjóléti és bölcsődei feladat ellátására is azzal, hogy az előbbi esetén a
feladatellátáshoz szükséges helyiséget helyben biztosítja az önkormányzat. Az utazás
biztosítása Újszentmargita feladata. Amennyiben a finanszírozás feltételeiben változás van,
lehetőség van a megállapodás módosítására.
Csirmaz János alpolgármester:
Jónak tartja a két hónapos felmondási időt, illetve azt, hogy ki lehet ebből a megállapodásból
lépni.
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Magyar Sándor polgármester:
Igyekszik vállalható megállapodást kötni. Amennyiben nem lesz Folyás részéről
finanszírozható, akkor lehetőség van arra, hogy közös együttes akarattal változtassanak rajta.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a szavazzanak a
óvodai nevelési feladatok ellátására vonatkozó feladat ellátási megállapodás elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2013. (VI. 27.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai nevelési
feladatok ellátására vonatkozó feladat ellátási megállapodás elfogadására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat melléklete szerinti óvodai nevelési feladatok
ellátására vonatkozó feladat ellátási megállapodást.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2013. július 15.
Határozat melléklete
Feladat-ellátási megállapodás
óvodai nevelési feladatok ellátására
amely létrejött egyrészről
Folyás Község Önkormányzata (4095 Folyás, Kossuth utca 13. szám, adószám: 153761851-09 törzsszám: 376183) – képviseletében: Magyar Sándor polgármester, a továbbiakban
megbízó önkormányzat,
másrészről
Újszentmargita Község Önkormányzata (4065 Újszentmargita, Rákóczi út 125. szám,
adószám: 15375452-2-09, törzsszám: 375450) – képviseletében eljár: Csetneki Csaba
polgármester, a továbbiakban megbízott önkormányzat között (a megbízó és megbízott
önkormányzat együtt a továbbiakban: Felek) alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1./ Felek kinyilatkozzák, hogy ezen megállapodás megkötésének előzménye Újszentmargita
Község Önkormányzata és Folyás Község Önkormányzata kötelező feladataként
meghatározott óvodai nevelési feladatok ellátására létrejött Újszentmargita és Folyás
Községek Intézményfenntartó Társulásának 2013. június 30. napjával jogutód nélküli
megszüntetése. Felek a Társuláson keresztül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
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CXC. Törvény alapján biztosították a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 23. §. (5) bekezdés 10. pontjában nevesített óvodai
ellátást.
2/ Felek megállapodnak abban, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. Törvény 41.§ (6) bekezdése alapján a Megbízó önkormányzat az óvodai
nevelési feladatai ellátásáról a Megbízott önkormányzattal kötött jelen óvodai feladatellátási megállapodás alapján gondoskodik.
A feladatellátás biztosításának módja: Újszentmargita Község Önkormányzat
fenntartásában működő Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat (4065 Újszentmargita, Rákóczi út 134. szám) intézmény.
3./ Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó önkormányzat közigazgatási területén
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekeket a
Megbízott fenntartásában működő Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat (4065 Újszentmargita, Rákóczi út 134. szám) intézménybe felveszi
és ott óvodai nevelésben részesíti.
4./ Megbízott önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodásban
meghatározott óvodai feladatok ellátására vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai
követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket az intézménnyel betartatja.
5./ Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek által igénybe vett óvodai nevelési
szolgáltatások után a törvényes képviselők az étkezési térítési díjon felül egyéb díjat nem
fizetnek.
6./ A feladatellátás költségeinek viseléséről Felek az alábbiak szerint állapodnak meg:




A költségek fedezetéül a feladatellátásra a mindenkori éves költségvetési törvényben
biztosított állami támogatás szolgál.
Megbízó önkormányzat e megállapodás szerinti feladat ellátásáért 2014. június 30.
napjáig hozzájárulást nem fizet. Ezt követően a Felek minden év január 31. napjáig
megállapodást kötnek a következő évi hozzájárulás mértékéről.
A Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (4065
Újszentmargita, Rákóczi út 134. szám) intézménybe történő óvodás gyermekek
szállításáról a Megbízott az óvoda nyitvatartási idején térítés mentesen gondoskodik.
A gyermekek szállításával, és egyéb, a feladat ellátással járó mindennemű költség a
megbízott önkormányzatot terheli.

7./ A megállapodást a Felek 2013. július 1. napjától határozatlan időre kötik.
8./ A megállapodás egyoldalú módosítását a Felek kizárják. A Megállapodás módosítására
kizárólag a Felek Képviselő-testületeinek együttes jóváhagyásával van lehetőség.
9./ Felek a megállapodást június 30-i fordulónappal, az óvodai beiratkozás előtt 2 hónappal
írásban mondhatják fel.
A rendkívüli felmondásra bármely fél súlyos szerződésszegése esetén lehet hivatkozni.
Súlyos szerződésszegésnek minősül:
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Megbízott önkormányzat nem
meghatározott tárgyi feltételeket.
Megbízott önkormányzat nem
kötelezettségeit.

biztosítja
teljesíti

a
a

működési

engedélyben

megállapodásban

foglalt

10./ A megállapodás a bontó feltétel bekövetkezésekor minden további intézkedés nélkül
megszűnik.
11. / E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. Törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezései az irányadóak.
A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírják.
Újszentmargita, 2013…………
Újszentmargita Községi Önkormányzat
képviseletében

Csetneki Csaba
polgármester

Folyás,

2013……………………

Folyás Községi Önkormányzat
képviseletében
Magyar Sándor
polgármester

Magyar Sándor polgármester:
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a szavazzanak a
bölcsődei, családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási
megállapodás elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő - testületének
58/2013. (VI. 27.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a bölcsődei,
családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó feladat ellátási megállapodás
elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat melléklete szerinti a bölcsődei, családsegítő és
gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó feladat ellátási megállapodást.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
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Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Határozat melléklete
Feladat-ellátási megállapodás
bölcsődei, családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására
amely létrejött egyrészről
másrészről Folyás Község Önkormányzata (4095 Folyás, Kossuth utca 13. szám, adószám:
15376185-1-09 törzsszám: 376183) – képviseletében: Magyar Sándor polgármester, a
továbbiakban megbízó önkormányzat,
másrészről
Újszentmargita Község Önkormányzata (4065 Újszentmargita, Rákóczi út 125. szám,
adószám: 15375452-2-09, törzsszám: 375450) – képviseletében eljár: Csetneki Csaba
polgármester, a továbbiakban megbízott önkormányzat között (a megbízó és megbízott
önkormányzat együtt a továbbiakban: Felek) alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1./ Felek kinyilatkozzák, hogy ezen megállapodás megkötésének előzménye Újszentmargita
Község Önkormányzata és Folyás Község Önkormányzata feladataként meghatározott
bölcsődei, családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó Újszentmargita és
Folyás Községek Intézményfenntartó Társulás 2013. június 30. napjával jogutód nélküli
megszüntetése. Felek a Társuláson keresztül biztosították közigazgatási területükön a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86.§-ában
foglalt családsegítést, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 40.§ (1) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgálatot és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§ában meghatározott bölcsődei ellátást.
2/ Felek megállapodnak abban, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. Törvény 41.§ (6) bekezdése alapján a Megbízó önkormányzat bölcsődei,
családsegítő és gyermekjóléti feladatai ellátásáról a Megbízott önkormányzattal kötött
feladat-ellátási megállapodás alapján gondoskodik.
A feladatellátás biztosításának módja, a megbízott önkormányzat fenntartásában működő
Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (4065
Újszentmargita, Rákóczi út 134. szám) intézmény.
3./ Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó önkormányzat közigazgatási területén
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekeket
a Megbízott jogosult a fenntartásában működő Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde,
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (4065 Újszentmargita, Rákóczi út 134. szám)
intézménybe felvenni és ott bölcsődei ellátásban részesíteni.
4./ Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó önkormányzat közigazgatási területén
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező lakosok részére a Megbízott
fenntartásában működő Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő
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Szolgálat (4065 Újszentmargita, Rákóczi út 134. szám) útján biztosítja a családsegítő és
gyermekjóléti feladatok ellátását.
5./ Megbízott önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodásban
meghatározott szociális és gyermekvédelmi feladatokra vonatkozó külön jogszabályokat
és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket az intézménnyel betartatja.
6. / Megbízó a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásához térítésmentesen biztosítja a
Folyás, Kossuth u. 13. szám alatti ingatlanban lévő 1 darab helyiségét, és vállalja annak
fenntartási költségeit.
7./ Megbízott vállalja, hogy a 2. pontban nevesített feladatok ellátását a jogszabályban
meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkező személyek
alkalmazásával biztosítja, aki az intézmény alkalmazotti létszámába tartozik, fölötte a
munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
8./ A feladatellátás költségeinek viseléséről a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:




A költségek fedezetéül a feladatok ellátásra a mindenkori éves költségvetési
törvényben biztosított állami támogatás szolgál.
Megbízó önkormányzat e megállapodás szerinti feladat ellátásáért 2014. március 31-ig
hozzájárulást nem fizet. Ezt követően a Felek minden év január 31. napjáig
megállapodást kötnek a tárgyévi hozzájárulás mértékéről.
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársainak Folyásra és onnan vissza
történő utazásáról, szállításáról és annak költségéről Megbízott gondoskodik.

10./ A megállapodás a felek 2013 július 1. napjától határozatlan időre kötik.
11./ A megállapodás egyoldalú módosítását a Felek kizárják. A Megállapodás módosítására
kizárólag a Felek Képviselő-testületeinek együttes jóváhagyásával van lehetőség.
12./ Felek a megállapodást minden év március 31-i fordulónappal, 2 hónappal megelőzően
írásban mondhatják fel.
A rendkívüli felmondásra bármely fél súlyos szerződésszegése esetén lehet hivatkozni.
Súlyos szerződésszegésnek minősül:
- Megbízott önkormányzat nem biztosítja a működési engedélyben
meghatározott tárgyi feltételeket.
- Megbízott önkormányzat nem teljesíti a megállapodásban foglalt
kötelezettségeit.
13./ A megállapodás a bontó feltétel bekövetkezésekor minden további intézkedés nélkül
megszűnik.
14. / E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. Törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezései az irányadóak.
A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírják.
Újszentmargita, 2013…………
Folyás, 2013……………………
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Újszentmargita Községi Önkormányzat
képviseletében

Folyás Községi Önkormányzat
képviseletében

Csetneki Csaba
polgármester

Magyar Sándor
polgármester

Magyar Sándor polgármester:
7. Napirendi pont: Javaslat a Hortobágy-menti
megállapodásának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester

Térségfejlesztő

Társulás

Magyar Sándor polgármester:
Jogszabály szerint kötelező felülvizsgálni a társulási megállapodásokat. A Hortobágy-menti
Térségfejlesztő Társulás megállapodásának felülvizsgálatát elvégeztük, melynek eredményét
az előterjesztés tartalmazza.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a szavazzanak a
Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás megállapodásának felülvizsgálatáról
Magyar Sándor polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2013. (VI. 27.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 5. pontjában és 146.§ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta a Javaslat a Hortobágy-menti
Térségfejlesztő Társulás megállapodásának felülvizsgálatára című előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1., A Képviselő-testület a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás megállapodásának
módosító okiratát a melléklet szerint elfogadja.
2., A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Magyar Sándor polgármester:
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a megjelenést megköszönte, az ülést bezárta.

kmf.
Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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