
 

 

 

 

 

 

 

 

2014. évi határozatok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án tartott nyílt rendes 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

80/2014. (XII.18.) számú határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

részére történő üzemeltetésbe adásáról  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint ellátásért felelős a 

kizárólagos tulajdonát képező ivóvíz közmű működtetésére, az ivóvíz szolgáltatás teljesítésének 

szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt a Tiszamenti Regionális Vízművek 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5.), vízi-közmű 

szolgáltatóval. 

Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződést az önkormányzat képviseletében írja 

alá.  

Határidő:          esedékességkor                                                   Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. december 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án tartott nyílt rendes 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

79/2014. (XII.18.) számú határozata 

a vízi közművek üzemeltetésére kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

település közüzemi ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan a Hajdú-

Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. sz., a jelen 

határozatban a továbbiakban: HBÖV Zrt.) üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési 

szerződések alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a 2013. és a 

2014. évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi ütemezés szerint 

kerüljön sor: 

 a bérleti díjakat a HBÖV Zrt. legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles 

pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. 

jogosult ezen nettó összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során 

általa megelőlegezett, de a bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezései 

értelmében az Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő költségeket. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a HBÖV Zrt-vel megkötendő megállapodás aláírására. 

Határidő: 2014. december 31.                               Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. december 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án tartott nyílt rendes 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

78/2014. (XII.18.) számú határozata 

a 2015. évi munkaterv elfogadásáról 
 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi munkatervre 

vonatkozó javaslatot, melyet a melléklet szerint elfogadott. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a napirendek határidőben történő 

előterjesztéséről. 

Határidő: folyamatos                                      Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. december 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

Melléklet a 78/2014. (XII.18.) sz. határozathoz 

 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE 

 

 

FEBRUÁR 12. 17.00 ÓRA 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 

            Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni 

ellátások helyi szabályairól szóló 23/2013. (XII. 30.) Önkormányzati 

Rendelet módosításáról 



                 Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

3. Különfélék 

 

MÁRCIUS   26. 17.00 ÓRA      

1. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Különfélék 

 

ÁPRILIS 23. 17.00 ÓRA 

1. A 2014. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Beszámoló a közrend-, közbiztonság helyzetéről 

      Előterjesztő: Rendőrkapitányság vezetője 

      (a napirendhez meghívandó: Rendőrkapitányság vezetője) 

3. Különfélék 

 

MÁJUS    21. 17.00 ÓRA  

1. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

      (a napirendhez meghívandó: családsegítő) 

2. Különfélék 

 

  JÚNIUS    25. 17.00 ÓRA 

1. Tájékoztató a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában 2014/2015. tanévben 

végzett szakmai munkáról 

      Előterjesztő: oktatási intézmény vezetője, tankerület vezetője) 

      (a napirendhez meghívandó: oktatási intézmény vezetője) 

2. Tájékoztató a Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és családsegítő 

Szolgálatnál végzett óvodai szakmai munkáról 

      Előterjesztő: intézmény vezetője 

     (a napirendhez meghívandó: intézmény vezetője) 

3.  Beszámoló a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

     Előterjesztő: Dr. Kiss Imre jegyző 

4.   Különfélék  

 

SZEPTEMBER 10. 17.00 ÓRA 

1. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról 



      Előterjesztő: Polgárőrség vezetője 

      (a napirendhez meghívandó: Polgárőrség vezetője) 

3. Különfélék 

 

OKTÓBER KÖZMEGHALLGATÁS 

 

NOVEMBER 19. 17.00 ÓRA  

1. Előterjesztés nem közművel összegyűjtött szennyvíz rendelet módosításáról 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési tervről 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

3.  Előterjesztés beiskolázási körzet véleményezéséről 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

4. Különfélék 

 

DECEMBER 17.  17.00 ÓRA 
 

1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Különfélék 

 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án tartott nyílt rendes 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

78/2014. (XII. 18.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                                         Felelős: - 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. december 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott nyílt rendes 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

77/2014. (XI. 27) számú határozata 

 

Általános iskola felvételi körzetének meghatározásával kapcsolatos vélemény 

kialakítására 

 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon véleményét, miszerint 

egyetért azzal, hogy az újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskolába felvételi körzete 

Újszentmargita és Folyás községek közigazgatási területében legyen megállapítva. 

 

A település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, Folyás községben lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába 

járó gyermekek létszáma: 7 fő. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának 

(4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) értesítéséről gondoskodjon. 

  

 

Határidő: 2014. november 30.   Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. november 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott nyílt rendes 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

76/2014. (XI. 27) számú határozata 
 

a 2015. évi belső ellenőrzési tervről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét az alábbi 

tartalommal hagyja jóvá:  

 

Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek  

Az ellenőrzésre vonatkozó 

stratégia (ellenőrzés célja, 

módszere, tárgya, terjedelme, 

ellenőrzött időszak)  

Azonosított 

kockázati tényezők  

Az 

ellenőrzés 

típusa  

Az 

ellenőrzés 

ütemezése  

Erő-

forrás 

szükség-

letek  

Folyás Község  

Önkormányzata 

normatíváinak 

lehívása és 

elszámolása 

Cél: az önkormányzat által a 

központi költségvetésből a 

költségvetési törvény alapján 

igényelt normatívák 

igénylésének és elszámolásának 

szabályszerű biztosítása;  

 

Tárgy: önkormányzat 2014. évi 

költségvetési rendelete, és a 

2014. évi beszámoló 

 

Módszere: tételes ellenőrzés 

 

Időszak: 2014 év 

Többletigénylés, 
visszafizetési és 
kamatfizetési 
kötelezettség 
teljesítése 

 
Szabályszerűen 

igénybe vehető 

források le nem 

igénylése 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

2015. II 

félév 

20 nap 

      

 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzést követően annak eredményéről tájékoztassa a 

testületet. 

 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. november 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott nyílt rendes 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

75/2014. (XI. 27) számú határozata 

 

a téli igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségére vonatkozóan 2014. 

december 29-től 2015. január 4-ig igazgatási szünetet rendel el.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és 

feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a 

folyamatos feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: 2014. december 10. - lakosság tájékoztatására           Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 

                folyamatos   - feladatellátás biztosítása 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. november 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott nyílt rendes 

ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

74/2014. (XI. 27) számú határozata 

az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése tárgyában 

történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről 

Folyás Község Önkormányzata képviselőtestülete elhatározza, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért 

felelős a kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező vízi-közművek (ivóvíz- és szennyvíz-

közművek) működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési 

szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében  bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 évi terjedő 

határozott időtartamra a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő, ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás 

céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-

001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-közmű szolgáltatóval. 

Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja a szolgáltató részére kiadott működési engedély jogerőre 

emelkedését követő hónap első napja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés tartalmának Víziközmű-szolgáltatóval 

történő egyeztetésére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások eredményeként létrejövő bérleti-üzemeletetési szerződés 

tervezetét terjessze a testület elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. november 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott nyílt rendes 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

73/2014. (XI. 27) számú határozata 

Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelésének lefolytatása 

tárgyában 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget 

téve, a vagyonértékelés elvégzésével kapcsolatos versenyeztetési eljárás lefolytatása tárgyában a 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megbízási szerződést kössön, továbbá a Megbízás teljesítése 

során a Megbízott részére a szükséges jóváhagyásokat megtegye. 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. november 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott nyílt rendes 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

72/2014. (XI. 27) számú határozata 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvásárlásáról 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek 

megfelelően Folyás Község Önkormányzata képviselő-testülete hozzájárul a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft névértékű részvényének a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához az MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron. 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján versenyeztetési 

eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Folyás Község Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-

vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési szerződés. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, aláírására, a 

vételár kiegyenlítésére. 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. november 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott nyílt rendes 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

71/2014. (XI. 27) számú határozata 

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Folyás Község Önkormányzata tulajdonában 

lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2012. július 13 napján, Hajdú-

Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése 

tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A szerződés 

megszűnése TRV Zrt.-vel kötött szerződés hatályba lépésének napja. 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tárgyalások lefolytatásra, továbbá a szerződés aláírására. 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. november 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott nyílt rendes 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

70/2014. (XI. 27.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                                         Felelős: - 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. november 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartott nyílt alakuló 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

69/2014. (X. 27.) számú határozata 

 

a polgármesteri céljuttatás megállapításáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyar Sándor polgármester részére évi 

1.860.000 Ft bruttó összegű céljuttatást állapít meg. 2014. évben a megállapított juttatás 

időarányos része fizethető ki a feltételek teljesülése esetén. 

 

A céljuttatás a polgármester részére havi egyenlő részletben akkor fizethető ki, amennyiben az 

alábbiakban meghatározott célfeladatok a tárgyhóban maradéktalanul teljesülnek.  

- Az önkormányzatnak nincs 30 napot meghaladó lejárt szállítói tartozása. 

- Az önkormányzat gazdálkodása stabil, fizetőképessége folyamatosan biztosított, a 

költségvetés teljesítése időarányos. 

- Az esedékes pályázati elszámolások határidőben, hiánytalanul megtörténnek.  

- A képviselő-testület a polgármesteri jelentést a testületi ülésen elfogadja. 

 

A kifizetésre az alpolgármester teljesítésigazolását követően kerülhet sor.      

A juttatás fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének személyi előirányzata. A 

2015. évi költségvetésben a juttatás fedezetét tervezni kell.  

        

Felkéri az alpolgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  folyamatos                                       Felelős: Csirmaz János alpolgármester 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. október 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartott nyílt alakuló 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

68/2014. (X. 27.) számú határozata 

 

a képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának megalakítására 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Folyás Község Önkormányzata Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 3/2008. (III. 21.) Önkormányzati Rendelet 37. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak az alábbiakban 

megnevezett személyeket megválasztja: 

 

elnök: Cseh Attiláné képviselő  

tagok: Bártfai Ferenc képviselő 

            Burján János  képviselő 

              

Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  2014. október 31.                           Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. október 28. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartott nyílt alakuló 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

67/2014. (X. 27.) számú határozata 

az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzataikról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében a 

megválasztott alpolgármester, Csirmaz János tiszteletdíját  

52.400 Ft/hó összegben határozza meg. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozattal kapcsolatos további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2014. október 31.                                   Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. október 28. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartott nyílt alakuló 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

66/2014. (X. 27.) számú határozata 

az alpolgármester megválasztására 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzataikról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében  

Csirmaz János 

képviselőt a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, a képviselő-testület 

megbízatásának időtartamára társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozattal kapcsolatos további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2014. október 31.                                   Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. október 28. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartott nyílt alakuló 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

65/2014. (X. 27.) számú határozata 

Szavazatszámláló bizottság megválasztására 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása 

érdekében tartandó titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hoz 

létre, s a bizottság 

              elnökének Cseh Attiláné képviselőt, 

tagjának Bártfai Ferenc 

               és Burján János képviselőket  megválasztja. 

 

A képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy az alpolgármester választásával kapcsolatos 

titkos szavazást bonyolítsák le, és a szavazás számszerű eredményének megállapítása, 

illetve annak jegyzőkönyvben történő rögzítése után a képviselő-testületnek tegyenek 

jelentést. 

 

Határidő: azonnal                                       Felelős: Cseh Attiláné, a bizottság elnöke 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. október 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző



 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartott nyílt alakuló 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2014. (X. 27.) számú határozata  

a polgármester illetményének, költségtérítésének ismertetéséről 

 

I./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés a) pontja 

alapján Magyar Sándor polgármester illetménye – 2014. október 12-ai hatállyal – havi 

149.600,- Ft.  

II./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Magyar Sándor polgármester 

költségtérítése – 2014. október 12-ai hatállyal – havi 22.437,- Ft.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről 

gondoskodjon. 

Határidő:  2014. október 27.                                 Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. október 28. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.267050#foot35
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.267050#foot35


Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jén tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

63/2014. (X. 01.) számú határozata 

 

a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 

pályázat benyújtásáról 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. 

(IX. 25.) BM rendeletben foglaltak szerint pályázatot nyújt be szociális tűzifa vásárlásra szóló 

támogatásra  33 m
3 
kemény lombos tűzifára. 

A testület kijelenti, hogy a támogatás jogosultságára vonatkozó rendeltét a BM rendeletben 

foglalt határidőben megalkotja, valamint vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

A testület  a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó 

költségek fedezetét költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben nyújtsa be. 

Határidő: 2014. október 5.                                      Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. október 2. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

62/2014. (IX.18.) számú határozata 

 

a polgármester jutalmáról 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A 

§-a alapján a 2010-2014-es választási ciklusban végzett kiemelkedő tevékenysége 

elismeréseképpen Magyar Sándor polgármester részére egy havi illetményének megfelelő 

összegű jutalmat állapít meg.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetésének előkészítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal               Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. szeptember 19. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

61/2014. (IX. 18.) számú határozata 

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30 közötti 

időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja 

alapján előterjesztett, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1 és 2014. 

június 30 közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt 

elfogadja. 

Határidő: -----                                                                           Felelős: ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. szeptember 19. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 

Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

60/2014. (IX. 18.) számú határozata 

 

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a 

bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és 

takarékos felhasználására.  

 

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2014. december 31.         Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. szeptember 19. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

59/2014. (IX. 18.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                                         Felelős: - 

 

 

 
 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. szeptember 19. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

58/2014. (IX.18.) számú határozata 

 

a Hajdúnánási Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezésére  

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, 

rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi docens, megyei rendőrfőkapitánynak a Hajdúnánási 

Rendőrkapitányság vezetőjének személyére tett javaslatát megismerte és a rendőrségről szóló 

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményező jogkörében eljárva 

egyetért Dr. Vincze István György r. alezredes Hajdúnánási Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezésével. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról Dr. Gyurosovics József megyei 

rendőrfőkapitányt tájékoztassa. 

 

 

Határidő: 2014. szeptember 30.                                      Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. szeptember 29. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 
 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án tartott 

rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

57/2014. (VIII. 28.) számú határozata 

 

az önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítéséről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő KVH-

452 forgalmi rendszámú Volkswagen Transporter tipusú  gépjárművét értékesíti.  

 

A gépjármű eladási árát minimum 2,4 MFt-ban állapítja meg.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a gépjármű értékesítéséről a testület által meghatározott 

feltételekkel gondoskodjon.  

 

Határidő: 2014. szeptember 30.   Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. augusztus 29. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 

Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án tartott 

rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

56/2014. (VIII. 28.) számú határozata 

 

a Borockás Néptánc Egyesület támogatásáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Borockás Néptánc Egyesület (4096 

Újtikos, Fő u. 11. szám) részére a balatonfenyvesi edzőtáborozás költségeihez egyszeri 50.000 

Ft támogatást biztosít a 2014. évi költségvetésének egyéb dologi költségeinek terhére.   

 

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről és a támogatás 

kifizetéséről gondoskodjon 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. augusztus 29. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án tartott 

rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

55/2014. (VIII. 28.) számú határozata 

 

az önkormányzat által felszerelt térfigyelő kamerák költségeinek viseléséről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által magántulajdonban 

lévő ingatlanokra felszerelt, az önkormányzat tulajdonában lévő térfigyelő kamerák 

energiaköltségének ellentételezésére az ingatlantulajdonosok részére évente 10.000 Ft 

költségtérítést fizet.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségtérítés megfizetésére vonatkozóan kössön szerződést az 

ingatlantulajdonosokkal és gondoskodjon a 2014. évi költségtérítés határidőben történő 

kifizetéséről.   

 

Határidő:  2014. szeptember 30. –szerződéskötésre             Felelős:  Magyar Sándor   

                  2014. december 31.- kifizetésre                                              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. augusztus 29. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 
 

Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án tartott 

rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

54/2014. (VIII. 28.) számú határozata 

 

önkormányzati tájékoztató füzet megjelentetéséről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által a 2010-2014. 

között megvalósított fejlesztésekről tájékoztató füzet kiadásával tájékoztatja a lakosságot.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kiadvány megszerkesztésével, és nyomtatásával kapcsolatos 

feladatokat lássa el.   

 

Határidő:  2014. szeptember 30.                           Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. augusztus 29. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án tartott 

rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

53/2014. (VIII.28.) számú határozata 
 

Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság megválasztásáról 
 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított hatáskörében a nemzetiségi szavazóköri feladatokat 

ellátó szavazatszámláló bizottság: 

 tagjainak  

- Gyöngy István Folyás, Árpád tér 1/A szám 

- Gyöngy Istvánné Folyás, Árpád tér 1/A. szám 

- Lakatosné Lénáért Gyöngyi Folyás, Kossuth u. 18. szám 

 póttagjainak 

- Szabó Anita Folyás, Attila u. 12. szám, 

- Derecskei János Folyás, Váci Mihály u. 7. szám 

 

alatti lakosokat megválasztja 

 

Felkéri a HVI vezetőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  Dr. Kiss Imre HVI vezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. augusztus 29. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án tartott 

rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

52/2014. (VIII.28.) számú határozata 

 

a helyi választási bizottság megválasztásáról 

 

1.) Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2010. (II. 15.) számú 

Képviselő-testületi Határozattal megválasztott Helyi Választási Bizottságnak az előző 

választási ciklusban végzett munkájukért köszönetét fejezi ki. 

 

2.) A képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában 

biztosított hatáskörében a helyi választási bizottság:  

 

tagjainak 

- Daka Jánosné Folyás, Attila u. 8. szám 

- Derecskei Jánosné Folyás, Váci Mihály u. 7. szám,  

- Kiss Gyuláné Folyás Árpád tér 1. szám 

- Papp Józsefné Folyás Bólyai J. u. 5. szám 

- Szarka Józsefné Folyás, Árpád tér 4. szám.  

 

 

póttagjainak 

- Balogh Józsefné Folyás, Árpád tér 7. szám , 

- Horváth Hajnalka Folyás, Árpád tér 7. szám. 

 

alatti lakosokat megválasztja. 

 

 

Felkéri a HVI vezetőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  Dr. Kiss Imre HVI vezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. augusztus 29. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

51/2014. (VII. 03.) számú határozata 

 

Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezetbe történő belépésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete részt kíván venni a Hajdú-Bihar Megye 

Szociális Szövetkezet (4024 Debrecen, Piac utca 54.) munkájában, és a Szövetkezethez 

tagként csatlakozik. 

 

A képviselő-testület a Szövetkezet Alapszabályát megismerte, azt magára nézve kötelezőnek 

ismeri el. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges 

dokumentumok aláírására és megbízza a szükséges intézkedések megtételével. 

 

 

Határidő: 2014. július 10.                 Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. július 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 
 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

50/2014. (VII.03.) számú határozata 

 

közszolgáltatási szerződés megkötésére 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 

elszállítására, települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésére és elszállítására, a települési 

szilárd hulladék kezelésére, hasznosítására és ártalmatlanítására a határozat mellékletét 

képező közszolgáltatási szerződést köt a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató 

Nonprofit Kft-vel (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. szám). 

 

A szerződés 2014. július 1-től 2024. június 30-ig terjedő határozott időre szól. 

 

 A közszolgáltatási szerződés megkötésére tekintettel a felek között 2004. december 31-én a 

települési szilárd hulladék elszállítására és kezelésére létrejött közszolgáltatási szerződés 

2014. június 30-i hatállyal közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi.  

 

 Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

  

 Határidő: azonnal                                             Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 
 
 
 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. július 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
49/2014. (VII.03.) számú határozata 

 
igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján  

 

2014. július 21-től július 25-ig igazgatási szünetet rendel el. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és 

feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a 

folyamatos feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. július 15. - lakosság tájékoztatására       Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 

       folyamatos - feladatellátás biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. július 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

48/2014. (VII.03.) számú határozata 

 

a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi rendkívüli 

támogatásra vonatkozó igény benyújtására 

  

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország 2014. 

évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben 4. melléklet 1. pont IV. 

alpontja szerinti rendkívüli támogatási igényt nyújt be az önkormányzat működőképességének 

megőrzéséhez, a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 

önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján. 

  

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igény benyújtásáról. 

  

Határidő:    2014. július 31.                       Felelős:       Magyar Sándor polgármester    

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. július 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

47/2014. (VII.03.) számú határozata 

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal 42/2013. (IV. 295.) számú Képviselő-testületi Határozatával jóváhagyott Szervezeti 

és Működési Szabályzatát 2014. július 20-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  

 

1./A II./A. „A Hivatal belső szervezeti felépítése” pontjában az Építéshatósági Csoport 

szervezeti egység a Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodától az Önkormányzati és 

Igazgatási Irodához kerül át. 

 

      2./ A II./B. „A belső szervezeti egységek főbb feladatai” pontjában az Építéshatósági 

Csoport szervezeti egység tevékenységi körét felsoroló szövegrész a Városfejlesztési és 

Gazdálkodási Irodától az Önkormányzati és Igazgatási Irodához kerül át 1.5. számozással, 

egyidejűleg a korábbi 1.5. -1.6. pontok számozása 1.6.-1.7. pontra, valamint a 3. 2.-3.3. 

pontok számozása alszámaikkal együtt 3.1.-3.2. pontra változik.  

 

3./ A II/C. „A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, 

munkakörének meghatározása” pontjában a kirendeltség vezető utalványozási 

feladataiból a Folyás községre vonatkozó részt törli.  

 

4./ A II/D. „Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök” pontjában az 

Önkormányzati és Igazgatási Iroda új „- építéshatósági ügyintézők” francia 

bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az „ - építéshatósági ügyintézők” francia bekezdést a 

Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda felsorolásából törli.  

 

5./ A III. Az irodavezetők, az aljegyző és a kirendeltség vezető feladatai fejezet 3./ 

pontjának első négy francia bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:  

„3./ Az aljegyző: 

 - Ellátja a Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Folyás Község Önkormányzata és a 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete és bizottságai üléseinek 



előkészítésével, szervezésével, a jegyzőkönyvek készítésével, a határozatok 

végrehajtásával kapcsolatosan a polgármester, alpolgármester és a jegyző által 

meghatározott feladatokat. 

 -  Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó építéshatósági eljárással kapcsolatos feladatokat. 

       - Részt vesz a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén, valamint 

állandó megbízottként részt vesz Folyás Község Önkormányzata, valamint 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésein és azokon 

tájékoztatást, felvilágosítást ad, 

 -  Részt vesz és tájékoztatást, felvilágosítást ad a Folyás Község Önkormányzata, 

valamint  Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bizottsága 

ülésén, „ 

 

6./ A III. Az irodavezetők, az aljegyző és a kirendeltség vezető feladatai fejezet 

4./Kirendeltség vezető pontjából a Folyás Község Önkormányzatára vonatkozó 

szövegrészt törli. 

 

7./ A IV. A Hivatal működési rendje 1./ A tisztségviselők fogadó órája pontban a 

Kirendeltség vezető Folyásra vonatkozó fogadó óráját törli, egyidejűleg az Aljegyző 

fogadó óráját kiegészíti a „Folyás kirendeltségen:  csütörtök 8-16 óráig” szövegrésszel.  

 

8./ A IV. A Hivatal működési rendje 10. pontjában a bélyegzőhasználat rendjére 

vonatkozó részt úgy módosítja, hogy a kirendeltség vezető, csak a „Hajdúnánási 

Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltsége” c. számozott bélyegző 

használatára jogosult. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltaknak az intézmény dolgozói általi megismertetéséről, valamint a 

határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. július 15.                                                           Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. július 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



                                                                         Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

46/2014. (VII. 03.) számú határozata 

 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabály módosításáról 

 

Folyás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és Térsége 

Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagja támogatja a 

társaság alapító okiratának alábbi módosítását: 

 

1. Az Alapszabály 3.1. pontja - A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége – az 

alábbiak szerint  módosul: 

 

3.1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: 

 

A társaság jogállása szerint közhasznú szervezet, miután az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvényben a közhasznú szervezetekre előírt 

követelményeket teljesíti, azaz: 

 

 közhasznú tevékenységet végez, 

 a társadalom és az egyén közös szükségletének kielégítéséhez megfelelő 

erőforrásokkal rendelkezik, és 

 megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. 

 

A társaság által járóbeteg szakellátás formájában nyújtott egészségmegőrzés, 

betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység helyi 

önkormányzati közfeladathoz kapcsolódik. A közfeladatot megjelölő jogszabályok: 

 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

(Mötv.), melynek: 

 10.§-a szerint a 

helyi önkormányzat ellátja a kötelező és az általa önként vállalt feladat-, 

és hatásköröket, 

 a 13.§ (1) 

bekezdésének 4. pontja értelmében a helyi önkormányzatok feladatát 



képezi az egészségügyi alapellátás, valamint az egészséges életmód 

segítését célzó szolgáltatások biztosítása. 

 a 41.§ (6) 

bekezdésének értelmében a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 

közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint 

nonprofit szervezetet és egyéb szervezeteket alapíthat. 

 

 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. (Eütv.), aminek a 152.§ 

(3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat az egészségügyi 

szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének részeként gondoskodik 

a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott 

egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről, 

b) a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő 

egészségügyi szolgáltató számára - az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló törvény alapján - megállapított közfinanszírozott 

szakellátási feladatok ellátásáról, 

c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat 

ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó - az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló törvény alapján a helyi önkormányzat rendelkezési joga 

alá tartozó szakellátási kapacitással ellátandó - közfinanszírozott 

egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról. 

A társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és 

vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. Közhasznú tevékenysége keretében a 

tevékenységi körébe tartozó feladatokat az alapító önkormányzatok lakosai, és a 

rászoruló betegek részére látja el. Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bárki részesülhet. 

 

Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése 

és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú 

célokat nem veszélyeztetheti. 

 

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

 

2. Az Alapszabály 3.2. pontja - a társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei a 

TEÁOR 2008. szerint – a következőkre módosul: 

 



3.2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei a TEÁOR 2008. szerint: 

 

       A társaság főtevékenysége: 86.22.  Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

 

       Egyéb tevékenységi körök: 86.21.  Általános járóbeteg-ellátás 

                                                   86.10.  Fekvőbeteg-ellátás   

                                               86.90.  Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

                                                    

 A társaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenységei: 

   68.20.  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése                 

                                                  73.11.  Reklámügynöki tevékenység 

 

3. Az Alapszabály 4.2. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

4.2. A társaság jogállása, működési formája: nonprofit, közhasznú, zártkörűen 

működő részvénytársaság. 

 

4.  Az Alapszabály 7. pontja – a részvény átruházásának korlátozása - az alábbiak 

szerint módosul: 

 

7. A részvény átruházásának korlátozása 

A részvény nem ruházható át, ha az átruházás a TIOP.2.1.2-08/1-2009-0002 kódszámú 

pályázat feltételeibe, illetőleg a Támogatási Szerződés előírásaiba, valamint az alapító 

önkormányzatok által kötött és 2009. június 18-22. napja között hozott képviselő-

testületi határozattal elfogadott Fejlesztési Megállapodás rendelkezéseibe, vagy egyéb, 

az alapítók közt létrejött szerződésbe ütközik. 

 

A részvények átruházásához egyebekben a részvénytársaság beleegyezésére van 

szükség. A közgyűlés a hozzájárulást megtagadhatja, ha az átruházás 

 a társaság közhasznú jogállását veszélyeztetné, 

 vagy azt - a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel - egyéb, az 

alapító okiratban meghatározott ok indokolja. 

 

A beleegyezés megtagadásának korlátja, hogy a hozzájárulást csak az írásban 

bejelentett átruházási szándék kézhezvételétől számított 60 napon belül lehet 

megtagadni. Amennyiben az közgyűlés ebben a határidőben nem határoz, úgy a 

beleegyezést megadottnak kell tekinteni. 

 



5. Az Alapszabály 8. pontja – A társaság gazdálkodásának szabályai - az alábbiak 

szerint módosul: 

 

8. A társaság gazdálkodásának szabályai 

 

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát 

gyarapítja. 

 

A társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 

közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások 

kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 

A társaság a gazdasági vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez a közhasznú 

tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

6. Az Alapszabály 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A közgyűlést a vezérigazgató hívja évente legalább egyszer össze, a közgyűlés kezdő 

napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján. A 

meghívóban közölni kell a megtárgyalandó napirendi kérdéseket, olyan 

részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt napirendről 

álláspontjukat a közgyűlésig kialakíthassák. 

 

7. Az Alapszabály 9.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A társaság a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben ülés tartása nélkül, írásbeli 

döntéshozatallal is határozhat. Ez esetben a részvényeseknek a határozat tervezetét kell 

megküldeni, s a részvényesek írásban annak elfogadásáról szavaznak. 

 

8. Az Alapszabály 9.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a 

határozatképesség megállapításnál figyelembe vett szavazatok többségével (egyszerű 

többség) hozza meg. Háromnegyedes szótöbbségi határozatra van szükség (minősített 

többség): 

 az Alapszabály módosításához – kivéve: 

 a társaság cégnevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét és a 

társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységét érintő 

módosítást, amelyek tárgyában a határozathozatalhoz egyszerű többség 

elegendő, 



 valamennyi részvényes egyhangú határozatára van szükség, ha a 

módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét 

terhesebbé tenné – ilyen esetben azok a tagok is szavazhatnak, akik 

egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek, 

 az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásához, 

 a társaság átalakulásának elhatározásához, 

 a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről hozott döntéshez. 

 

Amennyiben a napirendi kérdésben való döntéshez minősített többség szükséges, a 

közgyűlési meghívóhoz mellékelni kell a napirendhez összeállított írásbeli 

előterjesztést. 

 

9. Az Alapszabály 9.8. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A jegyzőkönyvet a vezérigazgató, egy – a közgyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek 

megválasztott – részvényes, és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

 

10. Az Alapszabály 10.4. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

Nem lehet vezérigazgató, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, 

ha az abban megjelölt tevékenységet folytatja a társaság. 

 

11. Az Alapszabály 10.4. pontjában a vezérigazgató összeférhetetlenségére vonatkozó 

rendelkezések  az alábbiak szerint változnak: 

 

A vezérigazgató – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 

kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet 

főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető 

tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, 

illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a közgyűlés hozzájárul. 

 

A vezérigazgató és hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság 

főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 

 

A vezérigazgató és hozzátartozója a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 

 

Közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a társaság 

vezérigazgatója az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - 

annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely 



 jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy adó- és vámtartozását nem 

egyenlítette ki, 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős 

mértékű adóhiányt tárt fel, 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás 

intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás 

rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

12. Az Alapszabály 10.6. pontja – a vezérigazgató felelőssége - az alábbiak szerint 

módosul: 

 

10.6. A vezérigazgató felelőssége 

 

A vezérigazgató a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján 

köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott 

határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek megszegésével a társaságnak okozott 

károkért a szerződésszegéssel okozott károkért fennálló felelősség szabályai szerint 

felel a társasággal szemben. 

 

13. Az Alapszabály 13.1. pontja  első mondata az alábbiak szerint módosul: 

 

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság működik. 

 

14. Az Alapszabály 13.2. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

13.2. Kizáró és összeférhetetlenségi okok a közhasznú szervezetekről szóló törvény 

alapján: 

 

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

 

a) a társaság tagja; 

b) a társaság vezető tisztségviselője, 

c) a közhasznú szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; 

d) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve 

e) az a)–d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, 

f) akivel szemben a vezető tisztségviselőre vonatkozó kizáró ok áll fenn. 

 



Közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a társaság 

felügyelőbizottságának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél 

töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, 

amely 

 jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 

 amellyel szemben az állami adó- és 

vámhatóság jelentős mértékű adóhiányt tárt fel, 

 amellyel szemben az állami adó- és 

vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 

helyettesítő bírságot szabott ki, 

 amelynek adószámát az állami adó- és 

vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy 

törölte. 

 

15. Az Alapszabály 13.3. pontjában – a felügyelőbizottság feladatai – a felsorolás első 

mondata - az alábbiak szerint módosul: 

 

13.3. A felügyelő bizottság feladatai: 

 

 a közgyűlés részére ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását; 

 

16. Az Alapszabály 13.4. pontjának hatodik bekezdése, valamint az utolsó mondata a 

következők szerint változik: 

 

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől jelentést, a munkavállalóktól 

tájékoztatást és felvilágosítást kérhet. A vezető tisztségviselő a jelentést, illetve a 

gazdasági társaság munkavállalója a felvilágosítást 15 napon belül kell, hogy megadja 

a felügyelőbizottság részére írásban. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait 

– ha szükséges szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. 

 

A felügyelőbizottsági tagok a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség 

szabályai szerint, egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük 

megszegésével okozott károkért. 

 

17.     Az Alapszabály 14.1. pont címe a következők szerint változik: 

 

14.1. A társaság állandó könyvvizsgálója: 

 

18. Az Alapszabály 14.1. pont negyedik bekezdése a következők szerint 

változik: 



 

14.1. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 

 

a. a társaság  tagja, vezérigazgatója, a felügyelőbizottság tagja, 

b. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

e jogviszonya fennállásáig és annak megszűnését követően három évig, 

c. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 

társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d. az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

19. Az Alapszabály 18.2. pontja a következők szerint változik: 

 

18.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.” 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát küldje meg a Zrt. 

vezérigazgatójának.  

Határidő: 2014. július 10.                                      Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. július 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

45/2014. (VII. 03.) számú határozata 

 

a Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál 2013/14. 

nevelési évben végzett munkáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Istvánné intézményvezetőnek a 

Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál a 2013/14. 

nevelési évben végzett munkáról  szóló tájékoztatóját megismerte, és azt elfogadja. 

 

Határidő: -                                                                                         Felelős: - 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. július 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

44/2014. (VII. 03.) számú határozata 

 

a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában a 2013/14. tanévben végzett munkáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Papolczi Tamásné intézményvezetőnek a 

Hunyadi Mátyás Általános Iskolában a 2013/14. tanévben végzett munkáról szóló 

tájékoztatóját megismerte, és azt elfogadja. 

 

Határidő: -                                                                                         Felelős: - 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. július 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

43/2014. (VII. 03.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                                         Felelős: - 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. július 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

42/2014. (VII. 03.) számú határozata 

 

Folyás község  közrend-, közbiztonsági helyzetéről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi 

tanácsos, Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság (4080 Hajdúnánás, Dorog u. 78. szám) mb. 

kapitányságvezetőjének a Folyás község közrend-, közbiztonsági helyzetéről szóló 

tájékoztatóját megismerte, és azt elfogadja. 

 

Határidő: -                                                                                         Felelős: - 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. július 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29 -én tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

41/2014. (V. 29.) számú határozata 

 

nyári táboroztatás költségeiről 

 

 Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyási állandó lakosú gyermekek nyári 

táboroztatására 500 e Ft keretösszeget biztosít a 2014. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére.  

 

 Felkéri a polgármestert, a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2014. június 30.                               Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. június 2. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet      

  aljegyző 

 

 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29 -én tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

40/2014. (V. 29.) számú határozata 

 

 

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági szerződésének 

módosításáról 

 

 

 Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. szám) Társasági 

szerződésének módosítását és azt, a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetben 

elfogadja. 

 

 Felkéri a polgármestert, a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2014. június 15.                               Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. június 2. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29 -én tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

39/2014. (V. 29.) számú határozata 

 

 

Folyás Község Idősügyi Koncepciójáról és Stratégiájáról 

 

I./ Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Folyás Község Idősügyi Koncepcióját és 

Stratégiáját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Idősügyi Koncepció és Stratégia elvei szerint 

gondoskodjon az abban foglaltak megvalósításáról. 

 

Határidő: folyamatos.                                              Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

II./ Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

pályázatot nyújtson be az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium 

gondozásában kiírt „Idősbarát Önkormányzati Díj”-ra.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 

Határidő: 2014. június 5.                                              Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. június 2. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29 -én tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

38/2014. (V. 29.) számú határozata 

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) alapító okiratát a melléklet 

szerinti egységes szerkezetben, az alábbi módosításokkal fogadja el: 

 

 A „2. Székhelye, Telephely” pontból az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám” 

 

Ezzel egyidejűleg a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 25/2014. (III. 20.) számú 

Képviselő-testületi Határozattal jóváhagyott, 2014. május 15. napjával hatályos alapító okirata 

hatályát veszti. 

 

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: 2014. május 31.                                              Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. június 2. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

Melléklet a 38/2014. (V. 29.) számú határozathoz 

 

 

A L A P Í T Ó  O K I R A T - t e r v e z e t  
 

 

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

sz.), Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.), 

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz.), 

és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza, 



Kossuth utca 73. sz.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására 

kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1.  A költségvetési szerv neve:  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

 

2.  Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 

 Telephely:  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Folyási Kirendeltsége  
  4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz. 

  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Újtikosi Kirendeltsége  

  4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz. 

  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

  Tiszagyulaházai Kirendeltsége 

  4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. sz. 

  4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utca 15. sz. 

  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz. 

  4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 7. sz. 

4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. sz.(Somorjai 

László Városi Sportcsarnok) 

 

3.  Tevékenységi körei:  

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény                

(a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése 

alapján a közös hivatal ellátja az 

önkormányzatok működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat – és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az 

állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

 

Alaptevékenység:  
 A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a 

vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat Hajdúnánás, Folyás, 

Újtikos és Tiszagyulaháza települések 

vonatkozásában.  A Közös hivatal feladatait 

részletesen a társult települések 

önkormányzatai által jóváhagyott, a közös 

hivatal működtetésére és fenntartására létrejött 

megállapodás tartalmazza. 

 Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza 



településeken a közös hivatalnak kirendeltsége 

működik a polgármester vagy a jegyző feladat 

– és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos  

tevékenység végzésére, a testületi feladatok 

előkészítésére és végrehajtására.  

  

 Gondoskodik a helyi önkormányzat, a 

Hajdúnánási Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival 

kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatok ellátásáról. 

 

 

TEÁOR 8411 általános közigazgatás 

Szakágazati besorolás 841105 helyi önkormányzatok és társulások 

igazgatási tevékenysége 

 

Kormányzati funkció:  

 

kor.funk. megnevezés 

 

 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése  

 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés   

 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 031030 Közterület rendjének fenntartása  

 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   

  109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

 

4. Vállalkozási tevékenység: nincs 
 

5. Illetékessége, működési köre: 

  Hajdúnánás, Folyás, Újtikos és 

Tiszagyulaháza települések közigazgatási 

területe 

 

 Építéshatóság: Hajdúnánás, Folyás, Újtikos, Tiszagyulaháza, 

Polgár és Görbeháza települések közigazgatási 

területe az építésügyi és az építésfelügyeleti 

hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 

Kormányrendelet alapján. 

 

6.  Alapító szervek neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 



Képviselő-testülete (4080 Hajdúnánás, 

Köztársaság tér 1. sz.), 

 

  Folyás Község Önkormányzata Képviselő-

testülete (4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.), 

  Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete (4096 Újtikos, Arany János utca 12. 

sz.), 

  Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
  Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza, 

  Kossuth utca 73. sz.). 

 

7.  Irányító szerv(ek) neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat     

Képviselő-testülete  

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 

 

8.  A költségvetési szerv jogelődjének neve, 

    székhelye: Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal 

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 

  

 

 Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség 

 4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz. 

  

 Újszentmargita és Folyás Községek 

Körjegyzősége (kizárólag Folyás község 

közigazgatási területére vonatkozó 

illetékességű ügyekben) 4065 Újszentmargita, 

Rákóczi utca 125.sz. 

 

9.  A hivatal vezetőjének kinevezése  
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően történik. 

Hajdúnánás város polgármestere - pályázat 

alapján határozatlan időre - nevezi ki a 

jegyzőt. 
 

10.  A hivatal képviseletére jogosult: a jegyző 

 

11. Foglalkoztatottakra vonatkozó    

 foglalkoztatási jogviszonyok:   
  - a közszolgálati tisztviselőkről szóló  

  2011. évi CXCIX. törvény szerint 

közszolgálati jogviszony 

   -a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

  1992. évi XXXIII. törvény, szerint 

közalkalmazotti jogviszony 

   - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  



    I. törvény szerint munkaviszony 

 

 

12. Feladat ellátást szolgáló vagyon:  
 A költségvetési szerv székhelye és 

kirendeltségei működéséhez rendelkezésre 

bocsátott ingatlan 

 

 szerint. 

13. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

  Az intézmény az alap feladatok elvégzéshez a 

rendelkezésére bocsátott ingó és ingatlan 

vagyont tevékenysége során szabadon 

használhatja, azt a jó gazda gondosságával 

tartozik kezelni, gyarapítani. Az intézményi 

vagyon feletti rendelkezési jog székhelyen 

Hajdúnánás Városi Önkormányzatot, 

kirendeltségeken saját közigazgatási területén 

Folyás község Önkormányzatát, Újtikos 

Község Önkormányzatát és Tiszagyulaháza 

Község Önkormányzatát illeti meg.  

  Az intézmény az ingatlant nem idegenítheti el 

és nem terhelheti meg. 

 

Záradék: 
 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lép hatályba.  

 

Az alapító okiratot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2014.  

(V…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

Az alapító okiratot Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2014.  

(V…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

Az alapító okiratot Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2014.  

(V…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá. 

 

Az alapító okiratot Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2014.  

(V…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

Hajdúnánás, 2014. május 29. 

 

 Szólláth Tibor Magyar Sándor 

 polgármester polgármester 

 

 Takács József  Mikó Zoltán  

  polgármester          polgármester 

 

Dr. Kiss Imre  

jegyző



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29 -én tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

37/2014. (V. 29.) számú határozata 

 

a Regionális Hulladéklerakó Telep telephely bővítéséről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított hatáskörében eljárva megtárgyalta 

a „Telephely bővítése a Regionális Hulladéklerakó Telephez kapcsolódóan” című 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

Folyás Község Önkormányzata a hajdúböszörményi 01329/4 hrsz-ú hulladékkezelő telep 

bővítése céljából meg kívánja vásárolni a 01329/3 hrsz-ú 6 ha 2250 m
2
 területű erdő és szántó 

művelési ágú ingatlan 30/10000 tulajdoni illetőségét azzal, hogy a teljes ingatlan vételárának 

összegét, valamint az ingatlan művelés alóli kivonásának költségét a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft. (4420 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.)  finanszírozza.  

 

Az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződést jóváhagyja. 

 

A megszerzett vagyont az üzleti vagyon körébe sorolja be.  

 

A Képviselő-testület felkéri az Ábrók & Horogh Ügyvédi Irodát, hogy a tulajdonjog ingatlan-

nyilvántartási bejegyzéséhez a Képviselő-testület jelen határozatát nyújtsa be a Járási 

Földhivatalhoz. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatát küldje meg az Ügyvédi Iroda és a Társulás 

elnöke részére, valamint felhatalmazza a pénzeszköz átadási szerződés aláírására.   

 

Határidő: 2014. június 15.                               Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. június 2. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29 -én tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

36/2014. (V. 29.) számú határozata 

 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Felelős: - 

Határidő: - 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. június 2. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29 -én tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

35/2014. (V. 29.) számú határozata 

 
az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 
 
 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Folyás Községi Önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített melléklet szerinti átfogó éves 

értékelést - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján - megtárgyalta, és azt elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatót a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális 

és Gyámhivatalának (4025 Debrecen, Erzsébet u. 25.) küldje meg. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. június 2. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én-én rendkívüli 

tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

34/2014. (V. 15.) számú határozata 

 

egyes fejlesztési feladatokról 

 
I./ Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi tér kerítésének megújításával 

egyidejűleg az ingatlannak az épület és a kerítés közötti területe teljes rendbetételéről 
határoz. 

 
Ennek érdekében szükségessé válik  

- a területen lévő használaton kívüli vízakna eltávolítása a beton feltörésével, annak 
betömése, 

- az akna helyének tereprendezése, valamint a mélyen fekvő területek feltöltése és 
tereprendezése.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti munkák elvégzéséhez gépi 
földmunkákat rendelje meg és gondoskodjon a munkák elvégzéséről.  

 

Határidő: 2014. június 15.                              Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

II./ Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község területén faszerkezetű hirdető-
, tájékoztatótáblák, valamint kerti padok elhelyezését tartja szükségesnek.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot az elvégzendő 
munkákra vonatkozóan és gondoskodjon a munka elvégzéséről. 

 

Határidő: 2014. június 15.                              Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

III./ Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja az önkormányzat 
tulajdonában lévő Kultúrpajta korlátjának megépítését.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot az elvégzendő 
munkákra vonatkozóan és gondoskodjon a munka elvégzéséről. 

 

Határidő: 2014. június 15.                              Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. május 15. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én-én rendkívüli 

tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

33/2014. (V. 15.) számú határozata 

 

támogatásmegelőlegező hitel igénybevételéről 

 
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 24.) Önkormányzati Rendeletben tervezett LEADER támogatással 
megvalósuló közösségi tér fejlesztés finanszírozásához 13.490 eFt összegben 
támogatásmegelőlegező hitel igénybevételét határozza el a számlavezető Polgári Banktól (4090 
Polgár, Hősök útja 8.) az alábbiak szerinti főbb feltételekkel: 

 a hitel lejárata: 2015. május 30.; 

 rendelkezésre tartási idő vége: 2014. december 31.; 

 a hitel fedezete: a támogatás és a helyi adó bevételek engedményezése a hitel futamideje 
alatt a hitel és járulékai erejéig, óvadéki szerződéssel; 

 kamat: jegybanki alapkamat + 4 %. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és ezen 
kötelezettséget a hitel futamideje alatti éves költségvetésekbe betervezi. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés és az óvadéki szerződés 
aláírására.  

 

Határidő: 2014. június 15.                                   Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. május 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 
 
 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én-én rendkívüli 

tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

32/2014. (V. 15.) számú határozata 

 

folyószámla hitel igénybevételéről 

 
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatos fizetőképessége 
biztosítása érdekében 3.000 eFt keretösszegben folyószámlahitel igénybevételét határozza el a 
számlavezető Polgári Banktól (4090 Polgár, Hősök útja 8.) az alábbiak szerinti főbb feltételekkel: 

 a hitel lejárata: 2014. december 31.; 

 a hitel fedezete: a közfoglalkoztatás 2014. november és december havi támogatása és a helyi 
adó bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig, óvadéki 
szerződéssel; 

 kamat: 3 havi BUBOR + 4,5 %. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és ezen 
kötelezettséget a hitel futamideje alatti éves költségvetésekbe betervezi. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés és az óvadéki szerződés 
aláírására.  
 

 

Határidő: 2014. június 15.                                   Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. május 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én-én rendkívüli 

tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

31/2014. (V. 15.) számú határozata 

 

felhalmozási hitel felvételéről 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 24.) Önkormányzati Rendelet alapján összesen 6.747 eFt 

összegű felhalmozási hitel felvételét határozza el a számlavezető Polgári Banktól (4090 

Polgár, Hősök útja 8.) a LEADER támogatással megvalósuló közösségi tér fejlesztéshez és az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott falugondnoki szolgálat 

mikrobusz beszerzéshez az alábbiak szerinti főbb feltételekkel: 

 a hitel futamideje: 83 hónap, lejárat: 2021. március 31.; 

 rendelkezésre tartási idő vége: 2014. december 31.; 

 a hitel fedezete: a helyi adó bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és 

járulékai erejéig, óvadéki szerződéssel; 

 kamat: 3 havi BUBOR + 5 %. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és ezen 

kötelezettséget a hitel futamideje alatti éves költségvetésekbe betervezi. 

 

A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az adósságot keletkeztető ügyletből származó 

tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, a már fennálló kötelezettségekkel együtt, az adósságot 

keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat 

adott évi saját bevételeinek 50%-át. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés és az óvadéki szerződés 

aláírására.  

 

Határidő: 2014. június 15.                                   Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. május 15. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

30/2014. (IV. 29.) számú határozata 

 

a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a Folyás 

Községben működő Helyi Választási Bizottságba az alábbiakban megnevezett személyeket 

póttagként megválasztja: 

1. Derecskei Jánosné Folyás, Váci Mihály utca 7. szám, 

2. Szarka Józsefné Folyás, Árpád tér 4. szám. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos                   Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 
 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. május 14. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 
 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

29/2014. (IV. 29.) számú határozata 

 

az önkormányzatot megillető részvényesi jogok gyakorlásáról a PÉTEGISZ Nonprofit 

Zrt-ben 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Polgár és 

Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az 

önkormányzatot megillető részvényesi jogok gyakorlásáról szóló előterjesztést és a 

cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.) 2. 

sz. mellékletének I/4. b) pontjában foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 

 

I./ Folyás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és 

Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagja 

támogatja a társaság alapító okiratának alábbi módosítását: 

„A Debreceni Törvényszék Cégbírósága által Cg. 09-10-000449 szám alatt 

cégnyilvántartásba vett PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ 

Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság  tagjai (részvényesek) a Társaság 

Alapszabályát a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és az 1997. 

évi CLVI. törvény rendelkezései alapján a következők szerint módosítják: 

 

„1. Az Alapszabály 1. pontja - A társaság neve, székhelye – kiegészül az alábbi 1.3. 

ponttal: 

1.3. A társaság telephelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1. szám  

 

2. Az Alapszabály 2.2. pontja - A társaság alapítói (részvényesei) – az alábbiak 

szerint módosul: 

 

2.2. Név: Folyás Község Önkormányzata 

Székhely: 4095 Folyás, Kossuth u. 13.  

Képviseletre jogosult neve:  Magyar Sándor 

Anyja neve:Keresztesi Erzsébet 

Lakcím: 4095 Folyás, Attila utca 2.  

 

3.  Az Alapszabály 3.2. pontja - A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei 

– az alábbiak szerint módosul: 
 
3.2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei a TEÁOR 2008. szerint: 



 
 A társaság fő tevékenysége:  86.22.  Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú) 

  Egyéb tevékenységi körök:  86.21.  Általános járóbeteg-ellátás (közhasznú) 

           86.10.  Fekvőbeteg-ellátás  (közhasznú) 

                                                                 86.90.  Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

(közhasznú) 

                                                    

     A Társaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenysége: 

 

68.20.  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése 

   73.11.  Reklámügynöki tevékenység 
 
Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és 
megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat 
nem veszélyeztetheti. 
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 

Egyebekben az Alapszabály jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul 

hatályosak.” 

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

II./ Folyás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és 

Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagja 

támogatja a Közgyűlés 5/2014. (III.04.) Kgy. sz. határozatát, melyben  

 

1. A Közgyűlés a társaság vezérigazgatójának Kiss Ilonát választja.  

A megbízás kezdő időpontja: 2014. március 4. 

A megbízás lejárta: 2019. március 3. 

 

2.  A Közgyűlés a vezérigazgató munkabérét 2014. március 04 – től 662.400 Ft/hó 

összegben állapítja meg.  

 

 

III./ Folyás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és 

Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagja 

támogatja a Közgyűlés 7/2014. (III.04.) Kgy. sz. határozatát, melyben: 

 

1. A Közgyűlés a társaság Felügyelőbizottsági tagjának Romos Attilát, Dr. Borók 

Leventét, Makó Albertet választja.  

A megbízás kezdő időpontja: 2014. március 4. 

A megbízás lejárta: 2019. március 3. 

 

2. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagok tisztelet díját bruttó 184.000 Ft/év összegben 

állapítja meg.  



 

3. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének tisztelet díját bruttó 306.000 Ft/év 

összegben állapítja meg.  

 

 IV./ Folyás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és 

Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagja 

támogatja a Közgyűlés  8/2014. (III. 04.) Kgy. sz. határozatát, melyben 

 

1. A Közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a WINAUDIT Könyvvizsgáló és 

Adótanácsadó Betéti Társaságot választja, személyesen közreműködik Vida Ildikó. 

A megbízás kezdő időpontja: 2014. március 4. 

A megbízás lejárta: 2018. május 31. 

 

2.  A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 112.000 Ft + áfa/ negyedév összegben 

állapítja meg 2015. március 4-étől.  

 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát küldje meg a Zrt. 

vezérigazgatójának.  

 

Határidő: 2014. április 30.                                    Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

    

 
A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. április 29. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

28/2014.  (IV.29.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Felelős: - 

Határidő: -  
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. május 14. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 10-én tartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

27/2014. (IV. 10.) számú határozata 

 

a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson ” című  projekt műszaki ellenőri feladatainak 

ellátására  kötendő szerződésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson ” 

című  projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására   megbízási szerződést köt az  

 

Ilyés és Társa Térségfejlesztési Iroda Bt-vel (4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 1. 

szám)   

 

A megbízási díj 210.000 + Áfa/hó. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést írja alá. 

 

Határidő: 2014. április 14.                                       Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 

 

Melléklet a 27/2014. (IV. 10.) számú határozathoz 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyfelől: Folyás Községi Önkormányzat 

képviseli: Magyar Sándor polgármester 

székhelye:                                   4095 Folyás, Kossuth u. 13. 

számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 

számlaszáma 11738156-15376185 

adószáma: 15376185-1-09 

KSH-szám: 15376185-8411-321-09 

 

mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), 

 

másrészt: Ilyés és Társa Térségfejlesztési Iroda Betéti Társaság 

székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 1. 

elérhetősége  

 telefon: (70) 3312464 

 e-mail: ilyesmiklos@nanaskabel.hu 

adószáma: 20568470-2-09 

pénzforgalmi számlaszáma: 10402070-00018284-00000005 

cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 

cégjegyzék száma: 0906009024 

képviseletében eljáró személy 

 neve: Ilyés Miklós 



 címe: 4080 Hajdúnánás, Kéky Lajos u. 6. 

 elérhetősége: (70) 3312464  

ilyesmiklos@nanaskabel.hu 

műszaki ellenőri jogosultsága: ME-É 09-20040 

műszaki szakértői jogosultsága: Beruházás, beruházás lebonyolítási szakterület 

SZÉSZ-7-09-0479 

                                        

mint Megbízott (továbbiakban Megbízott) között az 1. pont szerinti új buszvárók telepítési-, 

valamint kerítésépítési munkáinak építési műszaki ellenőrzésére a következők szerint: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a Folyás települést átszelő 3315. jelű állami út mellé 

telepítésre kerülő négy darab új faszerkezetű buszváró épület (peronnal, információs 

táblával és szemetes tárolóval) telepítése, a Folyás, Kossuth u. 9. szám alatti, 3847 hrsz-ú 

ingatlan II. ütemű (57,70 m hosszú északkeleti- és az ehhez csatlakozó délkeleti 

homlokvonal első kb. 30,60 fm-es szakaszán) kerítésépítése munkálatok műszaki 

ellenőrzésével, mely feladatokat erre jogszabályilag előírt jogosultsággal bíró, a 

Megbízott képviseletében eljáró személy (továbbiakban: építési műszaki ellenőr) látja el.  

 

2. Az építési műszaki ellenőr az 1. pont szerinti építőipari kivitelezési tevékenység teljes 

folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, 

szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. 

 

3. A Megbízó helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata: 

a) az építési munkaterület átadása, 

b) hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött munkálatok műszaki 

tervdokumentációiban, és a buszvárók esetében az állami közút kezelőjének 

hozzájárulásában foglaltak betartatása, 

c) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése, 

d) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 

ellenőrzése, 

e) az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 

észrevételezése, 

f) az új építmények kitűzései helyességének ellenőrzése, 

g) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 

h) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos 

javaslatok megtétele az építtető részére, 

i) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 

j)
 
az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, 

k) egyes építményszerkezetek műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a 

technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 

l) a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, 

m) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési 

naplóban, 

n) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, 

o) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására), 

p) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 

q)
 
teljesítésigazolás 

qa) kiállítása és átadása vagy megküldése a kivitelezést végző vállalkozó részére, 

qb) rögzítése az építési naplóban, 



r)
 
a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat 

eltérése esetén az eltérés indoklása, 

s)
 

annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a vonatkozó 

dokumentációban meghatározott, az 1997. évi LXXVIII tv. 41. §-a szerinti, legalább az 

elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés 

ellenőrzése, 

t)
 

az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a vonatkozó 

dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb 

teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és 

az építtető egyetértésével. 

 

4. Az építési műszaki ellenőr közreműködése a munkaterület átadásától az építési beruházás 

végszámlájának kiegyenlítéséig tart. 

 

5. Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés 

szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles a Megbízót haladéktalanul 

értesíteni. 

 

6. Az új épület kivitelezéséhez szükséges munkaterület átadás tervezett ideje várhatóan 

2014. április 22. 

 

7. A Megbízott köteles az ellenőrzés ellátása körében a kivitelezés ütemezésének 

megfelelő, de legalább heti gyakorisággal a helyszínen megjelenni.  

 

8. Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás 

szükségessége, vagy többlet-, illetve pótmunkákra van szükség, a Megbízott köteles erről 

a Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni, és utasítását kérni.  

Ha felmerül annak szükségessége, hogy a Megbízó a kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a 

kivitelező kér utasítást a Megbízótól, a Megbízott köteles erre vonatkozó javaslatait és 

véleményét a Megbízóval közölni és az utasítás kérdésében döntését kérni. Amennyiben a 

kivitelező kifejezi azt a véleményét, hogy a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, 

illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba ütközik, a Megbízott köteles erről a Megbízót 

– véleménye kifejtése mellett – értesíteni és döntését kérni. 

 

9. Ha a Megbízott a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés 

befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a kivitelező ilyen értelmű 

akadályközléssel él, köteles erről a Megbízót értesíteni és részére a javaslatait megtenni. 

 

10. Ha a Megbízott a körülményekről arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan 

hibás lesz, az építési naplóba ezt – az ok megjelölésével – köteles bejegyezni, és a 

Megbízóval közölni. 

 

11. A műszaki ellenőrzési munka ellenértéke 210.000,-Ft + 27 % ÁFA (azaz 

mindösszesen Kettőszázhatvanhatezer-hétszáz forint), mely maximum 3 hónapos átfutási 

idejű megbízással számított díj.  

A megvalósítás során egy darab részszámla benyújtására a Megbízó módot ad 100.000,-Ft 

+ 27 % ÁFA díjazási mértékkel.  

Megbízó a Megbízott jogos számlaköveteléseit a számla kézhezvételétől számított 15 

napon belül átutalással egyenlíti ki. 

 



12. A Megbízott a kivitelezővel szemben csak a tények tekintetében tehet 

jognyilatkozatot. Jognyilatkozat tételére, különösen a szerződés módosítása és a többlet- 

vagy pótmunka megrendelése tekintetében nem jogosult. 

 

14.  A Megbízó által biztosított szolgáltatások: 

a) az építési jogosultság biztosítása, közútkezelői hozzájárulás átadása, 

b) beruházói felelősségi körbe tartozó döntések (műszaki megoldások, tervdokumentációk, 

költségtervek biztosítása, vállalkozási feltételek véglegesítése, szerződések megkötése stb.) 

meghozatala a projekt megvalósításának ütemezéséhez igazodva, 

c) jelen szerződés teljesítéséhez szükséges Megbízói adatszolgáltatások, dokumentumok, 

dokumentációk biztosítása, 

d) Megbízott felkérésére Megbízó részvétele a személyes bekapcsolódását igénylő minden 

megbeszélésen, konzultáción, és átadása mindazon adatoknak, amelyeket a Megbízott 

igényel, és amelyek a megbízás teljesítéséhez szükségesek, 

e) Megbízó által a Megbízott tevékenységéhez szükséges állásfoglalások, döntések, 

jóváhagyások biztosítása az előterjesztéstől számított 7 (rendkívüli esetben 3) napon belül. 

 

A felek közleményeiket írásban (levélben, e-mailben) kötelesek egymással közölni. Sürgős 

szükség esetén a közlés távbeszélőn is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell. 

 

Ezt a szerződést módosítani vagy kiegészíteni csak írásbeli megállapodással lehet. 

 

Amennyiben a beruházás megvalósítása a Megbízó döntése alapján szüneteltetésre, vagy 

leállításra kerül, úgy Megbízott jogosult az addig elvégzett tevékenységeknek ellenértékét a 

jelen Megbízási Szerződésben rögzített elszámolási elvek alapján elszámolni. Szüneteltetés 

bekövetkezése esetén, a Felek a jelen szerződésben foglaltak végrehajtását szüneteltetik. A 

leállítás és a szüneteltetés elrendelése a Megbízó feladatköre, melyet írásban köteles megtenni, 

akárcsak a beruházás újraindításának elrendelését is. A Megbízott vállalja, hogy a 

szüneteltetés idejére díjfizetési kötelezettséget nem érvényesít. 

Megbízott vállalja azt is, hogy jelen Megbízási Szerződésben rögzített feladatok teljesítése 

során tudomására jutott információkat csak jelen megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben 

használja fel, így az üzleti adatokat, titkokat megőrzi, és kizárólag Megbízó előzetes írásbeli 

engedélyével ad ki információt harmadik személynek. 

 

A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

 

E szerződést annak elolvasása, és értelmezése után, a felek azzal mindenben egyetértően         

- minden oldalon szignózott módon -  azt záradékolják. 

 

Hajdúnánás, 2014. április.10. 

 

Megbízó képviseletében: 

Magyar Sándor 

polgármester 

 Megbízott képviseletében: 

Ilyés Miklós 

ügyvezető 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. április 29. 

   Maginé dr. Csirke Erzsébet 

             aljegyző 



Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 10-én tartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

26/2014. (IV. 10.) számú határozata 

 

a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson” című projekt kivitelezési munkálataira kiírt 

pályázat elbírálásáról 

 

I./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Közösségi tér 

fejlesztése Folyáson” című projekt kivitelezési munkálataira kiírt pályázat érvényes és 

eredményes.  

 

Megállapítja, hogy   

1. „Nóra-97” Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. ( 4090 Polgár, Pap tanya 

0726/18. hrsz)  ajánlattevő és a 

2.  RÓNA-TEL Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4064 Nagyhegyes, Nyugati u. 

17. ) ajánlattevő 

ajánlata érvényes. 

 

 

II./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közösségi tér fejlesztése Folyáson” 

című projekt kivitelezési munkálataira kiírt pályázat nyertesévé a RÓNA-TEL Építőipari 

és Kereskedelmi Kft. (4064 Nagyhegyes, Nyugati u. 17. ) ajánlattevőt nyilvánítja, mivel 

ez az ajánlattevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású ajánlatot.  

 

Az ajánlati ár 12.762.108,- Ft + 27 % Áfa, a projektet támogató döntés alapján a 

megvalósításra nyújtott támogatás keretén belül van. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, hogy az eljárás 

nyertesével a szerződés megkötéséről gondoskodjon.  

 

Határidő:  2014. április 14.                                   Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 
 
A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. április 29. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2014. (III. 20.) számú határozata 

 

a Hajdúnánási Közös Hivatal alapító okiratának módosításáról 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) alapító okiratát a melléklet 

szerinti egységes szerkezetben, az alábbi módosításokkal fogadja el: 

 

 A „2. Székhelye, Telephely” pont az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám” 

 

 A „3. Gazdálkodási besorolása” pont törlésre kerül az alábbi szövegrészekkel együtt, 

és ezáltal az alapító okirat pontjainak sorszámozása 4-14-ről 3-13-ra változik: 

„Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Ellátja továbbá a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Észak-

Hajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás gazdálkodási feladatait a külön jóváhagyott 

szabályozás szerint.” 

 

 A „4. Tevékenységi körei” pont „Alaptevékenységek” alpontjának második 

bekezdéséből törlésre kerül az alábbi szövegrész: 

„és az Észak-Hajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás” 

 

 A „4. Tevékenységi körei” pont „Szakágazati besorolás” alpontja szövegrész az 

alábbiak szerint módosul: 

 „841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége”-ről 

 „841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége”-re 

 

 A „6. Illetékessége, működési köre” pontból az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

 „Hajdúnánás város közigazgatási területe” 

 

 A „6. Illetékessége, működési köre” pont „Közös Hivatal esetében” alpont az 

alponthoz tartozó szövegrész nélkül törlésre kerül, mely szövegrész kiegészül egy 

vesszővel és átkerül a „6. Illetékessége, működési köre” pontba. 

 



 A „6. Illetékessége, működési köre” pont „Építéshatóság” alpontja az alábbi 

szövegrésszel egészül ki: 

„Hajdúnánás, Folyás, Újtikos, Tiszagyulaháza, Polgár és Görbeháza települések 

közigazgatási területe” 

 

 A „7. Alapító szervek neve, székhelye” pontban Újtikos Község Önkormányzatának 

neve az alábbira módosul: 

 „Újtikos Községi Önkormányzat” 

 

 A „9. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye” pont harmadik 

bekezdésében Újszentmargita-Folyás Körjegyzőség neve az alábbira módosul: 

 „Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége” 

 

 A „12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok” pont első francia 

bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 „szerint közszolgálati jogviszony” 

 

 A „12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok” pont második 

francia bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki és egy vessző törlésre kerül: 

 „szerint közalkalmazotti jogviszony” 

 

 A „12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok” pont harmadik 

francia bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 „szerint munkaviszony” 

 

Ezzel egyidejűleg a 2013. október 1. napjával hatályos alapító okirata hatályát veszti. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Hajdúnánás város polgármesterét értesítse. 

 

 

Határidő:  2014. március 31.                                 Felelős:  Magyar Sándor  polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. március 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



  A 25/2014. (III. 20.) számú határozat melléklete 

 

 

 HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRATA 
 

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

sz.), Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4095 Folyás, Kossuth u. 13. sz.), 

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz.), és 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth 

u. 73. sz.) Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalának alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

- Az Alapító okirat „2. Székhely, Telephely” pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:  

 

   4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. sz. 

 

- Az Alapító okirat „3. Gazdálkodási besorolása” pontja törlésre kerül. 

 

- Az Alapító okirat „4. Tevékenységi körei” pont „Alaptevékenységek” alpontjának második 

bekezdéséből törlésre kerül az alábbi szövegrész: 

 „és az Észak-Hajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás” 

- Az Alapító okirat „4. Tevékenységi körei” pont „Szakágazati besorolás” alpontja szövegrész 

az alábbiak szerint módosul: 

 

„841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége”-ről 

 

„841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége”-re 

- Az Alapító okirat „4. Tevékenységi körei” pontból az „Alkalmazandó szakfeladatok száma, 

megnevezése” szövegrész törlésre kerül és helyébe a „Kormányzati funkció” szövegrész 

lép.: 

 

„Kormányzati funkció:  

 

kor.funk. megnevezés 

 

 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése  

 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés   

 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 031030 Közterület rendjének fenntartása  

 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   

  109010 Szociális szolgáltatások igazgatása” 



 

- Az Alapító okirat „6. Illetékessége, működési köre” pontból az alábbi szövegrész törlésre 

kerül: 

„Hajdúnánás város közigazgatási területe” 

- Az Alapító okirat „6. Illetékessége, működési köre” pont „Közös Hivatal esetében” alpont az 

alponthoz tartozó szövegrész nélkül törlésre kerül, mely szövegrész kiegészül egy vesszővel 

és átkerül a „6. Illetékessége, működési köre” pontba. 

 

- Az Alapító okirat „6. Illetékessége, működési köre” pont „Építéshatóság” alpontja az alábbi 

szövegrésszel egészül ki: 

„Hajdúnánás, Folyás, Újtikos, Tiszagyulaháza, Polgár és Görbeháza települések 

közigazgatási területe” 

 

- Az Alapító okirat „7. Alapító szervek neve, székhelye” pontban Újtikos Község 

Önkormányzatának neve az alábbira módosul: 

„Újtikos Község Önkormányzata” 

 

- Az Alapító okirat „9. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye” pont harmadik 

bekezdésében Újszentmargita-Folyás Körjegyzőség neve az alábbira módosul: 

„Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége” 

 

- Az Alapító okirat „12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok” pont 

első francia bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„szerint közszolgálati jogviszony” 

 

- Az Alapító okirat „12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok” pont 

második francia bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki és egy vessző törlésre kerül: 

„szerint közalkalmazotti jogviszony” 

 

- Az Alapító okirat „12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok” pont 

harmadik francia bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„szerint munkaviszony” 

 

- Az Alapító okirat „4. Tevékenységi körei” ponttól kezdődően a 4-14 pontok számozása 3-13 

pontra változik. 

 

A módosító okiratot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

A módosító okiratot Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

A módosító okiratot Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

A módosító okiratot Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

 

Hajdúnánás, 2014. március 27. 



 

 

 

 

 Szólláth Tibor Magyar Sándor 

 polgármester polgármester 

 

 

 

 

 Takács József  Mikó Zoltán  

polgármester          polgármester 

 



A 25/2014. (III. 20.) számú határozat melléklete 

 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T  
 

 

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

sz.), Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.), 

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz.), 

és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza, 

Kossuth utca 73. sz.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására 

kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1.  A költségvetési szerv neve:  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

 

2.  Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 

 Telephely:  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Folyási Kirendeltsége  
  4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz. 

  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Újtikosi Kirendeltsége  

  4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz. 

  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

  Tiszagyulaházai Kirendeltsége 

  4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. sz. 

  4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utca 15. sz. 

  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz. 

  4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 7. sz. 

4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. sz.(Somorjai 

László Városi Sportcsarnok) 

4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. sz. 

 

 

3.  Tevékenységi körei:  

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény                

(a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése 

alapján a közös hivatal ellátja az 

önkormányzatok működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat – és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az 



állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

 

Alaptevékenység:  
 A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a 

vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat Hajdúnánás, Folyás, 

Újtikos és Tiszagyulaháza települések 

vonatkozásában.  A Közös hivatal feladatait 

részletesen a társult települések 

önkormányzatai által jóváhagyott, a közös 

hivatal működtetésére és fenntartására létrejött 

megállapodás tartalmazza. 

 Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza 

településeken a közös hivatalnak kirendeltsége 

működik a polgármester vagy a jegyző feladat 

– és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos  

tevékenység végzésére, a testületi feladatok 

előkészítésére és végrehajtására.  

  

 Gondoskodik a helyi önkormányzat, a 

Hajdúnánási Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival 

kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatok ellátásáról. 

 

 

TEÁOR 8411 általános közigazgatás 

Szakágazati besorolás 841105 helyi önkormányzatok társulások 

igazgatási tevékenysége    

 

 

Kormányzati funkció:  

 

kor.funk. megnevezés 

 

 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése  

 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés   

 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 031030 Közterület rendjének fenntartása  

 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   

  109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 



 

4. Vállalkozási tevékenység: nincs 
 

5. Illetékessége, működési köre: Hajdúnánás, Folyás, Újtikos és 

Tiszagyulaháza települések közigazgatási 

területe 

 

 Építéshatóság: Hajdúnánás, Folyás, Újtikos, Tiszagyulaháza, 

Polgár és Görbeháza települések közigazgatási 

területe az építésügyi és az építésfelügyeleti 

hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 

Kormányrendelet alapján. 
 

 

6.  Alapító szervek neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete (4080 Hajdúnánás, 

Köztársaság tér 1. sz.), 

 

 

 

 

  Folyás Község Önkormányzata Képviselő-

testülete (4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.), 

  Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete (4096 Újtikos, Arany János utca 12. 

sz.), 

  Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
  Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza, 

  Kossuth utca 73. sz.). 

 

 

7.  Irányító szerv(ek) neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat     

Képviselő-testülete  

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 

 

8.  A költségvetési szerv jogelődjének neve, 

    székhelye: Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal 

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 

  

 

 Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség 

 4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz. 

  

 Újszentmargita és Folyás Községek 

Körjegyzősége (kizárólag Folyás község 

közigazgatási területére vonatkozó 

illetékességű ügyekben) 4065 Újszentmargita, 

Rákóczi utca 125.sz. 

  

  

9.  A hivatal vezetőjének kinevezése  



A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően történik. 

Hajdúnánás város polgármestere - pályázat 

alapján határozatlan időre - nevezi ki a 

jegyzőt. 
 

10.  A hivatal képviseletére jogosult: a jegyző 

 

11. Foglalkoztatottakra vonatkozó    

 foglalkoztatási jogviszonyok:   
  - a közszolgálati tisztviselőkről szóló  

  2011. évi CXCIX. törvény szerint 

közszolgálati jogviszony 

   -a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

  1992. évi XXXIII. törvény, szerint 

közalkalmazotti jogviszony 

   - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  

    I. törvény szerint munkaviszony 
 

12. Feladat ellátást szolgáló vagyon:  

 A költségvetési szerv székhelye és 

kirendeltségei működéséhez rendelkezésre 

bocsátott ingatlan 

 szerint. 

13. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

  Az intézmény az alap feladatok elvégzéshez a 

rendelkezésére bocsátott ingó és ingatlan 

vagyont tevékenysége során szabadon 

használhatja, azt a jó gazda gondosságával 

tartozik kezelni, gyarapítani. Az intézményi 

vagyon feletti rendelkezési jog székhelyen 

Hajdúnánás Városi Önkormányzatot, 

kirendeltségeken saját közigazgatási területén 

Folyás község Önkormányzatát, Újtikos 

Község Önkormányzatát és Tiszagyulaháza 

Község Önkormányzatát illeti meg.  

  Az intézmény az ingatlant nem idegenítheti el 

és nem terhelheti meg. 

 

Záradék:  
 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lép hatályba.  

 

Az alapító okiratot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

Az alapító okiratot Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  



 

Az alapító okiratot Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá. 

 

Az alapító okiratot Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

Hajdúnánás, 2014. március …... 

 

 

 Szólláth Tibor Magyar Sándor 

 polgármester polgármester 

 

 Takács József  Mikó Zoltán  
  polgármester          polgármester 

Dr. Kiss Imre  

jegyző 



Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

24/2014. (III. 20.) számú határozata 

 

Folyás Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 33. §-ában foglaltakra figyelemmel elfogadja Folyás Községi Önkormányzat 2014. 

évi összesített közbeszerzési tervét. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa és gondoskodjon a község honlapján 

történő megjelenéséről. 

 

A képviselő-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának szükségessége előre nem látható okból, vagy egyéb változásból az év 

folyamán felmerülne, úgy a törvényi előírásoknak eleget téve, az önkormányzat közbeszerzési 

tervét az eljárás megindítása előtt módosítja. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. március 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSIN TERVE 

 

A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

Támogatásból 

megvalósuló 

közbeszerzés 

esetén a pályázat 

megnevezése 

(adott esetben) 

I. Árubeszerzés      

Gépjármű 

beszerzése (MVH 

azonosító: 

8657882385 

34100000-

8 
nemzeti 

Kbt. III. rész 

hirdetmény 

nélküli 122/A. 

§ szerint 

2014. március 

103/2013. (XI.8.) 

VM rendelet 

alapján az Európai 

Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó, 

a vidéki gazdaság 

és lakosság 

számára nyújtott 

alapszolgáltatások 

fejlesztésére 

II. Építési 

beruházás 
     

-      

III. Szolgáltatás-

megrendelés 
     

-      

IV. Építési 

koncesszió 
     

–      

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
     

–      



A Közbeszerzési terv Folyás Községi Önkormányzat 24/2014. (III. 20.) számú Képviselő-testületi 

Határozatával került elfogadásra. 

Folyás, 2014. március 20. 



Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

23/2014. (III. 20.) számú határozata 
 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ának rendelkezésének 

végrehajtására 
 

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 (eFt) 

     

 

2014 2015 2016 2017 

Helyi adók 3 200 3 300 3 400 3 500 

Vagyonhasznosítás 0 0 0 0 

Vagyonértékesítés 0 0 0 0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel  100  100  100  100 

Összesen: 3 300 3 400 3 500 3 600 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

(eFt) 

     

 

2014 2015 2016 2017 

Hitelek tőketörlesztése 0 375 750 750 

Összesen: 0 375 750 750 

 

Felelős: - 

Határidő: - 
 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. március 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

22/2014. (III. 20.) számú határozata 

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről 
 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetését a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy Hajdúnánás város polgármesterét a határozatról tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Magyar Sándor .polgármester 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. március 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

 

 



A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei 

(e Ft) 
 
 

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ   B E V É T E L E K 

kód megnevezés 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 
B1-

B8 

  
Műk. 

c. tám. 

Felh. 

c. tám. 

Közh

atalm

i 

Műk

ödés

i 

Felhal

mozás

i 

Műk. 

célú 

Felh. 

célú 

Költsé

gvetés

i 

Finans

zírozás

i 

Bev

étele

k 

  

áht-n 

belülr

ől 

áht-n 

belülr

ől 

bevét

elek 

bevé

telek 

bevéte

lek 

átvett 

p.eszk

. 

átvett 

p.eszk

. 

bevéte

lek 

bevéte

lek 

össz

esen 

011

130 

Önkormányzatok és önk. 

hivatalok jogalkotó és  ált. ig. 

tev.  

K     800 600       1 400   
1 

400 

066

020 

Város-, és községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 
Ö       100       100   100 

018

030 

Támogatási célú finanszírozási 

műveletek 
K               0 

365 

817 

365 

817 

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ÖSSZESEN: 

                      

  0 0 800 700 0 0 0 1 500 
365 

817 

367 

317 

 

 



 

 

 

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásai 

(e Ft) 

 

 

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ   K I A D Á S O K 

kód megnevezés 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
K1-

K7 
K9 

K1-

K9 

  
Szem

élyi 

Munka

dókat 

t. 

Dol

ogi 

Elláto

ttak 

Egy

éb 

Beruh

ázáso

k 

Felúj

ításo

k 

Egyé

b 

felh. 

Költsé

gvetés

i 

Finans

zírozás

i 

Kia

dáso

k 

  
juttat

ások 

járulék

ok 

kiad

áso

k 

pénzb

eli 

jut. 

műk

. 

kiad 

    
kiadá

sok 

kiadás

ok 

kiadás

ok 

össz

esen 

051

050 

Veszélyes hulladék 

begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

K 2 111 446             2 557   
2 

557 

011

130 

Önkormányzatok és önk. 

hivatalok jogalkotó és  ált. ig. 

tev. 

K 
87 

158 
21 751 

67 

550 
  

1 

580 
4 500 

5 

000 
  

187 

539 
  

187 

539 

011

220 

Adó-, vám és jövedéki 

igazgatás   
K 

20 

345 
5 115             

25 

460 
  

25 

460 

011

210 

Az államháztartás igazgatása, 

szabályozása, ellenőrzése 
K 

29 

271 
7 363             

36 

634 
  

36 

634 

013

330 

Pályázat- és 

támogatáskezelés, ellenőrzés 
K 

22 

948 
5 818             

28 

766 
  

28 

766 

066

020 

Város-, és 

községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások 

K 
24 

742 
6 248             

30 

990 
  

30 

990 

031

030 

Közterület rendjének 

fenntartása 
Ö 6 551 1 499             8 050   

8 

050 

105

010 

Munkanélküli aktívkorúak 

ellátásai 
K       

32 

341 
        

32 

341 
  

32 

341 

106

020 

Lakásfenntartással, 

lakhatással összefüggő 

ellátások 

K       9 480         9 480   
9 

480 

101

150 

Betegséggel kapcsolatos 

pénzbeli ellátások, 

támogatások 

K       5 500         5 500   
5 

500 

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL ÖSSZESEN: 

                        

  
193 

126 
48 240 

67 

550 

47 

321 

1 

580 
4 500 

5 

000 
0 

367 

317 
0 

367 

317 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

21/2014. (III. 20.) számú határozata 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvényt 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében, a 

44/G. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére 2014. április 1-től 2024. március 31-ig közszolgáltatási szerződést köt a Polgár 

Önkormányzatának Városgondnokságával (4090 Polgár, Fürdő u. 2.) a határozat melléklete 

szerinti tartalommal.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést a Polgár Önkormányzatának Városgondnokságával 

kösse meg. 

 

Határidő: 2014. március 31.                              Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. március 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

A 21/2014. (III. 20.) számú határozat melléklete 

 

 

Közszolgáltatási szerződés 
mely létrejött egyrészről  

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4095 Folyás, Kossuth u. 13. szám) 

adószáma: 15376185-1-09 törzsszáma: 15376185, képviseletében Magyar Sándor 

polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről 



Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága (4090 Polgár, Fürdő u. 2. ) KSH 

azonosító száma:  15374846 7512322 09 ., adószáma : 15374846-2-09.  képviseletében 

Hágen József intézményvezető, mint megbízott (továbbiakban: Szolgáltató) 

 

a továbbiakban: Felek között az alábbiak szerint: 

 

1. A szerződés célja 

A szerződés célja az Önkormányzat és a Szolgáltató közötti kapcsolatrendszer 

szabályozása, amelynek eredményeként az Önkormányzat Folyás község közigazgatási 

területén a folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatási kötelezettségének 

a Szolgáltató útján tesz eleget, ezáltal biztosítva, hogy Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (III.26.) önkormányzati 

rendelete előírásainak megfelelően a környezetvédelmi, a köztisztaság és közegészségügyi 

követelmények megvalósuljanak.  

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1. Szolgáltató vállalja Folyás község közigazgatási területén a nem közművel 

összegyűjtött folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló - az ingatlan 

tulajdonosoknál lévő – létesítmények (szennyvízaknák) kiürítését, tartalmának 

elszállítását, elhelyezését és ártalmatlanítását.  

 

2.2. A teljesítés helye Folyás község közigazgatási területe.  

 

3. A szerződés időtartama 

 

3. 1. A szerződést a Felek 10 évre kötik, 2014. április 1-től 2024. március 31-ig tartó 

határozott időtartamra. 

 

3.2. A szolgáltatás megkezdésének időpontja 2014. április 1 napja. 

 

4. A Szolgáltató kötelezettségei  

 

A Szolgáltató kötelességét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. 

fejezete határozza meg, mely szerint: 

 

4.1. A Szolgáltató a közszolgáltatást köteles folyamatosan a város közigazgatási területén 

teljes körűen ellátni. 

4.2. A közszolgáltatás rendszeres tartályos gyűjtés, a megbízott igény szerint végzi a 

szállítást. 

4.3. A közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges eszközöket és 

azoknak a folyamatos karbantartását biztosítja. Köteles megfelelő létszámú és 

képzettségű szakemberről is gondoskodni. Köteles a közszolgáltatás folyamatos, 



biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások 

elvégzésére.  

4.4. A szolgáltatáshoz a munka megkezdéséig üzembe állítja a hulladékgyűjtés és 

szállításhoz szükséges eszközt. A szolgáltató a szolgáltatást mindenkor a törvényes 

előírások mellett végzi, a környezet minimális megterhelése mellett. 

4.5. Akadályoztatása esetén megfelelő helyettesítésről gondoskodni köteles. 

4.6. Amennyiben a Szolgáltató szóbeli felhívás ellenére 3 napon belül a munkát nem végzi 

el, úgy az Önkormányzat jogosult azt a Szolgáltató terhére mással elvégeztetni. Az így 

keletkező költség a Szolgáltatót terheli. 

4.7. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezetében, valamint ezen 

szerződésben meghatározott feladatokat maradéktalanul ellátja.  

4.8. A Szolgáltató a folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes 

elhelyezését a bejelentéstől számított 72 órán belül köteles elvégezni.  

4.9. A Szolgáltató a begyűjtés során olyan gondossággal köteles eljárni, hogy a hulladék 

szállítójárműbe ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon szét. 

Amennyiben ez bekövetkezik, a kikerülő hulladékot a megbízott haladéktalanul 

eltávolítja. 

4.10. A környezetvédelmi előírások folyamatos betartása a Szolgáltató feladata, és 

felel mindazon károkért, amelyek a környezetvédelmi előírások megszegéséből 

erednek. 

4.11. A lakosság számára könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert működtet, 

nevét, telefonszámát, egyéb elérhetőségét köteles közzé tenni.  Köteles arról 

gondoskodni, hogy a lakosság által hétfő – csütörtök közötti munkanapokon délután 

16 óráig, pénteken 12 óráig elérhető legyen.  

4.12. A lakossági kifogásokat és észrevételeket írásban jegyzőkönyvi formában 

rögzíteni köteles, a problémát haladéktalanul köteles kezelni. 

4.13. A Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, de érte úgy felel, mintha a munkát 

maga végezte volna, a felelősség az alvállalkozóra át nem hárítható. 

4.14. A közszolgáltatás körébe tartozó a hulladék ártalmatlanítására és tárolására az 

önkormányzat képviselő testülete által kijelölt helyeket és létesítményeket köteles 

igénybe venni. 

4.15. A közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatáshoz nyilvántartást 

vezet. 

4.16. Évente egy alkalommal köteles tájékoztatást adni az Önkormányzat részére a 

díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól. 



 

5. Az önkormányzat kötelezettségeit a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

IX/A. fejezete határozza meg, amely szerint: 

 

5.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára 

szüksége információkat, szolgáltatását megadja.  

5.2. Ellenőrzi a szolgáltatás teljesítését. 

5.3. A közszolgáltatás körébe tartozó egyéb hulladékkezelési tevékenységek 

összehangolását elősegíti. 

5.4. A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti. 

5.5. A települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló helyet kijelöl. 

5.6. Biztosítja a Szolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát. 

5.7. A Szolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről minden év december 

31-ig az önkormányzat képviselő testülete dönt. 

 

6. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei  

 

6.1.  A Felek a szolgáltatási díjat 2014. évre 12 536 Ft/alkalom összegben határozták meg, 

mely díj az ÁFA-t nem tartalmazza. Az ingatlantulajdonos által igényelt szolgáltatás 

díját az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által kiadott számla alapján a teljesítéssel 

egyidejűleg fizeti meg. A számlának meg kell felelnie a jogszabályokban írt tartalmi 

és formai követelményeknek. 

 

6.2. A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a 

Szolgáltatónál emelhet kifogást, melynek a számla kiegyenlítésre halasztó hatálya 

nincs. Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni.  

 

6.3. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók 

módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtására vonatkozó eljárási rendet a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény tartalmazza. A behajtott díjhátralékot 

az Önkormányzat haladéktalanul átutalja a Szolgáltató számlájára.  

 

6.4. A szolgáltatási díjat a felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják oly 

módon, hogy a tárgyév november 30. napjáig a Szolgáltató a képviselő-testület elé 

terjeszti a következő évre vonatkozó javasolt módosítást. A módosítás feltétele a 

képviselő-testület döntése. 

 

6.5. A Szolgáltató a munkát saját hasznára és kockázatára végzi. Amennyiben a munkája 

végzése során harmadik személynek kárt okoz, úgy azt maga köteles megtéríteni, 

semmilyen vonatkozásban a felelősség a megrendelő önkormányzatra át nem 

hárítható. 

 

7. A szerződés módosítása 



 

Felek a közszolgáltatási szerződésben írt feltételeket közös megegyezéssel csak akkor 

módosíthatják, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a 

szerződés teljesítése valamelyik fél jogos érdekeit sérti. Úgyszintén közös megegyezéssel a 

szerződés akkor is módosítható, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály 

következtében a szerződés bármelyik fél jogos, méltányos érdekeit sértené. 

 

8. A szerződés megszűnése  

 

8.1. A szerződés megszűnik a benne foglalt idő lejártával, a közszolgáltató jogutód nélküli 

megszűnésével, ellátással a teljesítés megkezdéséig, felmondással. 

 

8.2. Az Önkormányzat a szerződést 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja, ha 

a Szolgáltató a tevékenységére vonatkozó jogszabályt hatóság vagy bíróság által 

megállapítottan megsértette, vagy jelen szerződésben írt kötelezettségeit neki 

felróhatóan súlyosan megsértette. 

 

8.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Szolgáltató 5 napos késedelembe esik a 

szolgáltatás teljesítésével és szóbeli felhívás ellenére 5 napon belül nem végzi el a 

hulladék elszállítását. 

 

8.4. A Szolgáltató a szerződést akkor mondhatja fel, ha az Önkormányzata szerződésben 

meghatározott kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére súlyosan megszegi, és ezzel 

kárt okoz, vagy akadályozza a szolgáltatás teljesítését. 

 

9. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés alapján felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban egyeztetéssel tisztázzák. Az egyeztetések eredménytelensége 

esetén fordulnak bírósághoz 

 

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 

 

Folyás, 2014. március 31. 

 

 

 

 ..............................................   ..............................................  

    Megbízó           Megbízott 

Magyar Sándor  polgármester                   Hágen József intézményvezető 

 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

20/2014.  (III. 20.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Felelős: - 

Határidő: - 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. március 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



 

Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én tartott soron 

kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

19/2014. (II.25.) számú határozata  

 

Folyás Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 22. §-ában foglaltakra tekintettel a Folyás Községi Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatát megismerte és azt a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szabályzatnak a község honlapján való közzétételéről 

gondoskodjon.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 
 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2014. (II. 13.) számú határozata 

 

az  önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bekamerázásáról 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanokon térfigyelő kamerák felszerelését vagyonvédelmi szempontok 

miatt. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon árajánlatok beszerzéséről és 

legkedvezőbb ajánlatot elfogadva gondoskodjon a szükséges számú kamera felszereltetéséről. 

A kamerák felszerelésére a fedezetet a 2014. évi költségvetés dologi kiadásai terhére 

biztosítja. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2014. (II. 13.) számú határozata 

 

 a folyási jó tanuló gyermekek részére kirándulás szervezéséről 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a legjobb tanulmányi eredményt félévkor 

elérő folyási állandó lakosú tanulók részére kirándulást szervez a Fővárosi Nagycirkuszi 

előadásra.  

 

A program magában foglalja a gyermekek Budapestre történő szállítását, és a belépők árát is. 

A kiránduláson alsós, felsős és középiskolás tanulók közül a 2013/14-es tanév félévi 

bizonyítvány alapján kiválasztott, a legjobb tanulmányi eredményt elért tanulók vesznek részt.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a kirándulás megszervezésére, a tanulók kiválasztására és a 

program lebonyolítására.   

 

Határidő: esedékességkor  

Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2014. (II. 13.) számú határozata 

 

partnertelepülési kapcsolat kialakításáról 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja olyan önkormányzati 

szintű kapcsolat felvételét magyarországi hegyvidéki környezetben található községi 

önkormányzattal, akivel sport és kulturális téren tapasztalatcserére kerülhet sor és a két 

község lakói megismerhetik egymás hagyományait és szokásait. 

 

Ennek érekében felhatalmazza a polgármester a szóba jöhető községek felkutatására és a 

tárgyalások megkezdésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2014. (II. 13.) számú határozata 

 

a Polgárőrség támogatásáról 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség részére 20 eFt összegű 

támogatást biztosít a márciusban megrendezésre kerülő közgyűlés megrendezéséhez a 2014. 

évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.  

 

Felkéri a polgármestert a határozatból eredő feladatok ellátására. 

 

Határidő: esedékességkor  

Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2014. (II. 13.) számú határozata 

 

 a falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert pályázathoz szükséges előkészítő 

feladatokról 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki gépjármű beszerzésére 

nyert pályázathoz kapcsolódóan felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 

előkészítésével kapcsolatos előkészítő feladatokkal.  

 

Ennek keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatására bízzon meg közbeszerzési szakértőt, 

aki a teljes eljárást felügyeli és szakmailag irányítja az önkormányzat képviseletében.  

 

Határidő: esedékességkor  

Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2014. (II. 13.) számú határozata 

 

fejlesztési hitel felvételéről 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága érdekében, 

2.700 eFt összegű fejlesztési hitel igénybevételét határozza el a számlavezető Polgári Bank 

Zrt-től (4090 Polgár, Hősök útja 8.) a falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert pályázathoz 

kapcsolódóan, 5 éves futamidővel. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és az éves adósságszolgálat 

éves költségvetésbe történő betervezésére. 

 

A hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése 

alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és 

járulékai erejéig. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi 

ellenjegyzőt az ellenjegyzésre. 

 

Határidő: esedékességkor  

Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2014. (II. 13.) számú határozata 

 

támogatásmegelőlegező hitel felvételéről 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága érdekében, 

10.000 eFt összegű támogatásmegelőlegező hitelkeret igénybevételét határozza el a Porsche 

Bank Zrt-től (1139 Budapest, Fáy u. 27.) a falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert 

pályázathoz kapcsolódóan, 2014. december 30-i végső lejárattal.  

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és az éves adósságszolgálat 

éves költségvetésbe történő betervezésére. 

 

A hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése 

alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és 

járulékai erejéig. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi 

ellenjegyzőt az ellenjegyzésre. 

 

Határidő: esedékességkor  

Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2014. (II. 13.) számú határozata 

 

 a közösségi tér kialakítása pályázat megvalósításáról 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi tér kialakítása című 

pályázathoz kapcsolódóan felhatalmazza a polgármestert a pályázat megvalósításával 

kapcsolatos előkészítő és végrehajtói feladatokkal. 

 

Ennek keretében kezdje meg a kivitelező kiválasztására irányuló tárgyalásokat és annak 

eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa.  

 

Határidő: esedékességkor  

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2014. (II. 13.) számú határozata 

 

fejlesztési hitel felvételéről 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága érdekében, 

4.048 eFt összegű fejlesztési hitel igénybevételét határozza el a számlavezető Polgári Bank 

Zrt-től (4090 Polgár, Hősök útja 8.) a Közösségi tér kialakítása című pályázathoz 

kapcsolódóan, 5 éves futamidőre. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és az éves adósságszolgálat 

éves költségvetésbe történő betervezésére. 

 

A hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése 

alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és 

járulékai erejéig. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi 

ellenjegyzőt az ellenjegyzésre. 

 

Határidő: esedékességkor  

Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2014. (II. 13.) számú határozata 

 

támogatás megelőlegező hitel felvételéről 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága érdekében, 

11.994 eFt összegű támogatásmegelőlegező hitelkeret igénybevételét határozza el a 

számlavezető Polgári Bank Zrt-től (4090 Polgár, Hősök útja 8.) a Közösségi tér kialakítása 

című pályázathoz kapcsolódóan, 2015. június 30-i végső lejárattal.  

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és az éves adósságszolgálat 

éves költségvetésbe történő betervezésére. 

 

A hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése 

alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és 

járulékai erejéig. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 

fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi 

ellenjegyzőt az ellenjegyzésre. 

 

Határidő: esedékességkor  

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2014. (II. 13.) számú határozata 

 

folyószámlahitel felvételéről 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága érdekében 2014 

évre 3.000 eFt keretösszegű folyószámlahitel igénybevételét határozza el a számlavezető 

Polgári Bank Zrt-től (4090 Polgár, Hősök útja 8.).  A hitel visszafizetésének határideje 2014. 

december 30. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves 

adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére. 

 

A hitel fedezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése 

alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és 

járulékai erejéig. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az 

önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt az ellenjegyzésre. 

 

Határidő: esedékességkor  

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 



Kivonat  

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2014. (II. 13.) számú határozata 

 

a költségvetéshez kapcsolódó feladatokról 

 

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 2014. 

február 1-től 215. január 31-ig terjedő időtartamra.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból eredő szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

II./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnál foglalkoztatott 

közalkalmazottak részére 2014. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időtartamra 

8000 Ft/hó/fő összegű étkezési utalványt biztosít. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a juttatás folyósításáról. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2014. (II. 13.) számú határozata 

a polgármesteri jelentés elfogadásáról 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Felelős: - 

Határidő: - 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 27. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 6-án tartott 

rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2014. (II. 06.) számú határozata 

 

a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2)  bekezdésében 

foglaltakra tekintettel a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulása Társulási 

megállapodás módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti formában 

elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a testület döntéséről tájékoztassa 

és felhatalmazza a Társulási megállapodás módosító és egységes szerkezetbe 

foglalt okiratának aláírására. 

 

Határidő: azonnal                                                     Felelős: Magyar Sándor 

polgármester 

 
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. február 10. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

 



3-4. határozatok zárt ülésen hozottak!!!!!! 

 

 

Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án tartott 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Folyás Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2014. (I. 16.) számú határozata 

 

 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 16. pontja, valamint 

a 107.§ alapján, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 

törvényre megtárgyalta „Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági 

szerződésének módosítására” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1./Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt 

társasági szerződés módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társasági 

szerződés módosítását, mint a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) tagja támogatja. 

 

2./Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja. 

 

3./ Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Polgármestert, hogy a 

döntésről a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetését értesítse. 

 

Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A kivonat hiteles! 

 

Folyás, 2014. február 2. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 

Kivonat  
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án tartott 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

Folyás Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2014. (I. 16.) számú határozata 

 

1. Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi 

költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 

2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar 

Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 

rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 

adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául 

szolgált. 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 

érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 

miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, 

legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel 

beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési 

számlára. 

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 

önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 

átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse.  

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 

Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2014. február 28. 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2014. február 2. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 


