
 

 

 

 

 

 

 

2015. évi határozatok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartott rendkívüli nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

1/2015. (I. 29.) számú határozata 

 

a polgármesteri céljuttatás megállapításáról szóló 69/2014. (X. 27.) számú határozat 

módosításáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri céljuttatás 

megállapításáról szóló 69/2014. (X. 27.) számú határozatát akként módosítja, hogy céljuttatás 

helyett a polgármester részére jutalom kifizetését állapítja meg és a jutalom éves összegét a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/H. § -ban foglalt mértékben, 

2015. évre bruttó 897.600 Ft-ban állapítja meg.  

 

 

 

Határidő: folyamatos                                             Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. január 30. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

Kivonat 



Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  

 
Folyás Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

2/2015. (II. 26.) számú határozata 

 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést, melyet 

elfogadott. 

Felelős: ------------ 

Határidő:----------- 

 
 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 2. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

  Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015. (II. 26.) számú határozata 

 

Folyás Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Az önkormányzat saját bevételei 

     

 

2015. 2016. 2017. 2018. 

Helyi adók 3 230 3 300 3 400 3 500 

Vagyonhasznosítás 0 0 0 0 

Vagyonértékesítés 0 0 0 0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel  0  0  0  0 

Összesen: 3 230 3 300 3 400 3 500 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

     

 

2015. 2016. 2017. 2018. 

Hitelek tőketörlesztése 1 038 1 038 1 038 1 038 

Hitelek kamatfizetési 

kötelezettsége 540 446 357 268 

Összesen: 1 578 1 484 1 395 1 306 

Felelős: - 

Határidő: - 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 2. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 
      Folyás Község Önkormányzat 

 

 Képviselő-testületének 

 

4/2015. (II. 26.) számú határozata 

 

I./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gyöngy István falugondnok 

közalkalmazott részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77.§ 

(1) és (2) bekezdése alapján havi 20.000 Ft kereset-kiegészítést állapít meg 2015. február 1-től 

2016. január 31-ig terjedő időtartamra. 

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

Felelős:      Magyar Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal és folyamatos        

 

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

közalkalmazottak részére 2015. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időtartamra 3.000 

Ft/hó/fő összegű étkezési utalványt biztosít. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a juttatás folyósításáról. 

Felelős:      Magyar Sándor polgármester  

Határidő: azonnal és folyamatos                                          

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 2. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Folyás Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

5/2015. (II. 26.) számú határozata 

 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Folyás Község 

Önkormányzata 2014-2019 évekre szóló gazdasági programjáról szóló előterjesztést és az 

alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület Folyás Község Önkormányzata 2014-2019. évekre szóló gazdasági 

programját elfogadja. 

 

 

Felelős:    Magyar Sándor polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31. 

 

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 2. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 
Folyás Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 

6/2015. (II. 26.) számú határozata 

 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-ában foglaltak szerint Magyar Sándor polgármester 2015. 

évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

Felkéri a polgármestert szabadság igénybevételéről a Képviselő- testület részére a következő 

ülésen adjon tájékoztatást. 

Felelős:     Magyar Sándor polgármester 

Határidő: esedékességkor 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 2. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 



 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Folyás Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

7/2015. (II. 26.) számú határozata 

 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Martinek Farm Bt. (4080 

Hajdúnánás, Fürjér hrsz.: 0843/7.) használatába adja az alábbiakban felsorolt ingatlanokat 

rendben tartás fejében, és a Határozat mellékletét képező megállapodást köti a Martinek Farm 

Bt.-vel (4080 Hajdúnánás, Fürjér, hrsz.: 0843/7.). 

 

Hrsz. Cím Művelési ág Terület 

(m
2
) 

3570  kivett beépítetlen terület 2259 

3584/1 Attila utca 6. kivett beépítetlen terület 2239 

3584/2 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2110 

3584/3 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2189 

3584/4 
Vörös hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2215 

3599 Béke utca kivett beépítetlen terület 2129 

3600 Béke utca kivett beépítetlen terület 2253 

3601 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2208 

3602 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2168 

3603 Béke utca kivett beépítetlen terület 2099 

3604 Béke utca kivett beépítetlen terület 2149 

3605 Vörös Hadsereg kivett beépítetlen terület 2178 



utca 

3606 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2161 

3607 Béke utca kivett beépítetlen terület 2098 

3608 Béke utca kivett beépítetlen terület 2116 

3609 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2188 

3610 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2235 

3611 Béke utca kivett beépítetlen terület 2161 

3612 Béke utca kivett beépítetlen terület 2139 

3613 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2265 

3615 Béke utca kivett beépítetlen terület 2131 

3616 Béke utca kivett beépítetlen terület 2139 

3617 
Vörös hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2139 

3618 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2178 

3619 Béke utca kivett beépítetlen terület 2173 

3712/1 Béke utca kivett beépítetlen terület 1651 

3713 Béke utca kivett beépítetlen terület 2431 

3714 Béke utca kivett beépítetlen terület 2440 

3715 Béke utca kivett beépítetlen terület 2420 

3716 Béke utca kivett beépítetlen terület 2378 

3717 Béke utca kivett beépítetlen terület 2314 

3718 Béke utca kivett beépítetlen terület 2397 

3719 Béke utca kivett beépítetlen terület 2356 



3720 Béke utca kivett beépítetlen terület 2349 

3721 Béke utca kivett beépítetlen terület 2340 

3722 Béke utca kivett beépítetlen terület 2374 

3723 Béke utca kivett beépítetlen terület 2329 

3724 Béke utca kivett beépítetlen terület 2335 

3725 Béke utca kivett beépítetlen terület 2335 

3726 Béke utca kivett beépítetlen terület 2299 

3727 Béke utca kivett beépítetlen terület 2375 

ÖSSZESEN 91442 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, valamint 

felhatalmazza a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2015. március 13. 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 2. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 



 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2015. (II. 26.) számú határozata 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Folyás, Béke utcán levő 

3753 helyrajzi számú, 7190 m
2
 alapterületű telek Virág István Folyás Bartók Béla utca 3. 

szám alatti lakos részére történő bérbeadását.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítéséről gondoskodjon. 

Felelős:     Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2015. március 30. 

 

 
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 2. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 



 
 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-án tartott rendes nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

9/2015. (IV. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúsági 

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

Társasági szerződésének módosítását és azt az előterjesztés melléklete szerinti egységes 

szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2015. április 23. 

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 2. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-án tartott rendes nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

10/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

bérbeadása tárgyában hozott 7/2015. II.26.) számú határozat át visszavonja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a  Martinek Farm Bt. (4080 Hajdúnánás, Fürjér, hrsz: 0843/7.) 

tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 2. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-án tartott rendes nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 
11/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Kapus Attila  Folyás, 

Kossuth utca 21. szám alatti lakos használatába adja az alábbiakban felsorolt ingatlanokat 

rendben tartás fejében, és a Határozat mellékletét képező megállapodást köti Kapus Attila  

Folyás, Kossuth utca 21. szám alatti lakossal. 

Hrsz. Cím Művelési ág Terület 

(m
2
) 

3570  kivett beépítetlen terület 2259 

3584/1 Attila utca 6. kivett beépítetlen terület 2239 

3584/2 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2110 

3584/3 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2189 

3584/4 
Vörös hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2215 

3599 Béke utca kivett beépítetlen terület 2129 

3600 Béke utca kivett beépítetlen terület 2253 

3601 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2208 

3602 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2168 

3603 Béke utca kivett beépítetlen terület 2099 

3604 Béke utca kivett beépítetlen terület 2149 

3605 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2178 



3606 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2161 

3607 Béke utca kivett beépítetlen terület 2098 

3608 Béke utca kivett beépítetlen terület 2116 

3609 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2188 

3610 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2235 

3611 Béke utca kivett beépítetlen terület 2161 

3612 Béke utca kivett beépítetlen terület 2139 

3613 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2265 

3615 Béke utca kivett beépítetlen terület 2131 

3616 Béke utca kivett beépítetlen terület 2139 

3617 
Vörös hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2139 

3618 
Vörös Hadsereg 

utca 
kivett beépítetlen terület 2178 

3619 Béke utca kivett beépítetlen terület 2173 

3712/1 Béke utca kivett beépítetlen terület 1651 

3713 Béke utca kivett beépítetlen terület 2431 

3714 Béke utca kivett beépítetlen terület 2440 

3715 Béke utca kivett beépítetlen terület 2420 

3716 Béke utca kivett beépítetlen terület 2378 

3717 Béke utca kivett beépítetlen terület 2314 

3718 Béke utca kivett beépítetlen terület 2397 

3719 Béke utca kivett beépítetlen terület 2356 

3720 Béke utca kivett beépítetlen terület 2349 



3721 Béke utca kivett beépítetlen terület 2340 

3722 Béke utca kivett beépítetlen terület 2374 

3723 Béke utca kivett beépítetlen terület 2329 

3724 Béke utca kivett beépítetlen terület 2335 

3725 Béke utca kivett beépítetlen terület 2335 

3726 Béke utca kivett beépítetlen terület 2299 

3727 Béke utca kivett beépítetlen terület 2375 

ÖSSZESEN 91442 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, valamint 

felhatalmazza a megállapodás aláírására. 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2015. április 30. 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 



 

 

Melléklet a 11/2015. (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozathoz 

 

Száma: 

MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött egyrészről 

Folyás Község Önkormányzata (székhelye: 4095 Folyás, Kossuth u. 13. szám, statisztikai 

számjele: 15376185-8411-321-09, adószáma: 15376185-1-09, képviselője: Magyar Sándor 

polgármester) mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről 

Kapus Attila  Folyás, Kossuth utca 21. szám alatti lakos mint földhasználó (a továbbiakban: 

földhasználó) 

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik az alábbi ingatlanok: 

Hrsz. Cím Művelési ág Terület 

(m
2
) 

3570  kivett beépítetlen terület 2259 

3584/1 Attila utca 6. kivett beépítetlen terület 2239 

3584/2 Vörös Hadsereg utca kivett beépítetlen terület 2110 

3584/3 Vörös Hadsereg utca kivett beépítetlen terület 2189 

3584/4 Vörös hadsereg utca kivett beépítetlen terület 2215 

3599 Béke utca kivett beépítetlen terület 2129 

3600 Béke utca kivett beépítetlen terület 2253 

3601 Vörös Hadsereg utca kivett beépítetlen terület 2208 

3602 Vörös Hadsereg utca kivett beépítetlen terület 2168 

3603 Béke utca kivett beépítetlen terület 2099 

3604 Béke utca kivett beépítetlen terület 2149 

3605 Vörös Hadsereg utca kivett beépítetlen terület 2178 

3606 Vörös Hadsereg utca kivett beépítetlen terület 2161 

3607 Béke utca kivett beépítetlen terület 2098 

3608 Béke utca kivett beépítetlen terület 2116 

3609 Vörös Hadsereg utca kivett beépítetlen terület 2188 

3610 Vörös Hadsereg utca kivett beépítetlen terület 2235 

3611 Béke utca kivett beépítetlen terület 2161 

3612 Béke utca kivett beépítetlen terület 2139 

3613 Vörös Hadsereg utca kivett beépítetlen terület 2265 

3615 Béke utca kivett beépítetlen terület 2131 

3616 Béke utca kivett beépítetlen terület 2139 

3617 Vörös hadsereg utca kivett beépítetlen terület 2139 

3618 Vörös Hadsereg utca kivett beépítetlen terület 2178 

3619 Béke utca kivett beépítetlen terület 2173 

3712/1 Béke utca kivett beépítetlen terület 1651 

3713 Béke utca kivett beépítetlen terület 2431 

3714 Béke utca kivett beépítetlen terület 2440 

3715 Béke utca kivett beépítetlen terület 2420 



3716 Béke utca kivett beépítetlen terület 2378 

3717 Béke utca kivett beépítetlen terület 2314 

3718 Béke utca kivett beépítetlen terület 2397 

3719 Béke utca kivett beépítetlen terület 2356 

3720 Béke utca kivett beépítetlen terület 2349 

3721 Béke utca kivett beépítetlen terület 2340 

3722 Béke utca kivett beépítetlen terület 2374 

3723 Béke utca kivett beépítetlen terület 2329 

3724 Béke utca kivett beépítetlen terület 2335 

3725 Béke utca kivett beépítetlen terület 2335 

3726 Béke utca kivett beépítetlen terület 2299 

3727 Béke utca kivett beépítetlen terület 2375 

ÖSSZESEN 91442 

 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanokat az 

Önkormányzat Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének …… számú 

Határozata alapján tisztántartás céljából a Földhasználó használatába adja, aki azokat 

az általa megtekintett állapotban használatába veszi. 

 

3. Szerződő Felek jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik. 

 

4. A Földhasználó köteles az ingatlanokat egész évben rendben tartani, a gyomtól 

mentesíteni, és gazdálkodás során a jó gazda gondosságával eljárni. 

 

5. Az ingatlanok birtokbaadása jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg megtörténik, a 

Földhasználó ettől kezdődően jogosult a területek hasznainak szedésére, valamint ettől 

kezdődően terhelik az ingatlanok fenntartásával kapcsolatos költségek. 

 

6. Az Önkormányzat szavatosságot vállal az ingatlanok per-, teher- és 

igénymentességéért, valamint nyilatkozik hogy harmadik személynek nincs olyan joga 

vagy követelése az ingatlanokon, amely a Földhasználó általi használatot korlátozná 

vagy megakadályozná. 

 

7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Földhasználó a lekaszált növényi 

maradék 60%-át elszállíthatja, saját céljára hasznosíthatja; a maradék 40%-ot pedig 

köteles szállításra alkalmas állapotban az Önkormányzat által megjelölt helyre 

szállítani. 

 

8. Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy szerződéskötési képességük korlátozva nincs, 

mindketten magyarországi jogi személyek és a képviseletükben eljáró személyek 

jogosultak jelen megállapodás aláírására. 

 

9. A Földhasználó az ingatlanok használatát csak az Önkormányzat előzetes írásos 

engedélye alapján engedheti át harmadik személy részére, ennek megszegése esetén az 

Önkormányzat a megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja. 



 

10. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez 

intézett írásbeli nyilatkozattal, tárgyév december 31. napját megelőző 30 napon belül 

jogosult felmondani. 

 

11. Az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a 

Földhasználó: 

 

a) figyelmeztetés ellenére sem gondoskodik a terület gyomirtásáról, 

b) a növényi maradék 40%-át nem adja át az Önkormányzat számára, 

c) a földterület használatát másnak átengedte. 

 

12. Jelen megállapodás megszüntetése esetén a Földhasználó köteles az ingatlanokat 

eredeti állapotukban az Önkormányzat részére visszaadni. 

 

13. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem 

szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

Folyás, 2015. április  

 

__________________________________ ___________________________________ 

 Folyás Község Önkormányzata Kapus Attila  Földhasználó 

 képviseletében  

 Magyar Sándor polgármester  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott rendes nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

12/2015. (V.28.) számú határozata  

 

a Folyás Község közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról   

 

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

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

kapitányságvezetőjének a Folyás község közbiztonságának 2014. évi helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az ezzel kapcsolatos feladatokról készült 

beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős:  - 

Határidő:   - 

 

Folyás, 2015. május 28. 

 
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott rendes nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 
 

Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

13/2015. (V.28) számú határozata 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 

(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti utca 1.) Folyáson végzett hulladékkezelési tevékenységéről 

készült tájékoztatót megtárgyalta, és azt tudomásul veszi. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatóinak értesítéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:   Magyar Sándor polgármester 

Határidő:  2015. június 15. 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

 



 

 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott rendes nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  

14/2015. (V.28) számú határozata 

 

 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet 41. § (4) bekezdés d) pontja 

alapján – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:110. § (1) 

bekezdésében foglaltakra – dönt arról, hogy támogatja a Hajdúböszörményi 

Városgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1.) ügyvezetője, Gulya 

Mátyás indítványát, melyet a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2015. május 29-ei 

taggyűlésére nyújtott be a társaság ügyvezetőjének Will Csaba (anyja neve: Albert Mária) 

4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 39/B. szám alatti lakos visszahívására, valamint a társaság 

másik ügyvezetőjének Kathy Zsigmond  (anyja neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, 

Szilassy utca 109. szám alatti lakos önálló cégjegyzési jogosultsággal történő felruházására 

vonatkozóan. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a taggyűlési határozati javaslat elfogadására. 

 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2015. május 29. 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 

 

 Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott rendes nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  

 

15/2015. (V.28) számú határozata 

  

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatokról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában biztosított jogkörében eljárva – dönt a 

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai 

tér 1.) a határozat melléklete szerinti társulási megállapodást módosító okiratának és az 

egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodásának mellékleteivel együtt 

történő elfogadásáról, és jóváhagyja a Társulási Tanács 3/2015. (III.05.) Hull. Társ. számú 

határozatát.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 

Hasznosító Társulás értesítéséről, valamint felhatalmazza a társulási megállapodást módosító 

okirat és az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2015. június 15. 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 



 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott rendes nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  

16/2015. (V.28) számú határozata 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágyi LEADER Közhasznú 

Egyesület (székhely: 4071 Hortobágy, Czinege János utca 1.; képviseletében: Dr. Orcsik 

István; szervezet nyilvántartási száma: 09-02-0004157; adószáma: 18285611-1-09) 

számára 171.500,-Ft támogatást biztosít. 

A képviselő-testület a 171.500,-Ft összegű támogatást, valamint a működési kiadások 

hiányának kiegyenlítéséhez 27.440.- Ft -ot az önkormányzat 2015. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, felkéri továbbá arra, hogy a 

határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2015. június 15. 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott rendes nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  

17/2015. (V.28) számú határozata 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 69/2014. (X. 27.) és 

1/2015. (I. 29.) számú Határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 

Debrecen, Piac utca 54.) értesítéséről gondoskodjon. 

Felelős:   Dr. Kiss Imre jegyző 

Határidő:  2015. május 31. 

 

 
 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott rendes nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  

18/2015. (V.28) számú határozata 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borók-Med Bt-vel 2007. május 30-án  

kötött szerződést módosítja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

Határidő:  2015. június 15.          – a módosított szerződés aláírására.  

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

 



 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott rendes nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  

19/2015. (V.28) számú határozata 

 

  Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Czégényi és Társa Bt-vel 2002. május    

 29-én kötött szerződést módosítja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

Határidő:  2015. június 15.          – a módosított szerződés aláírására.  

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 

 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

 

20/2015. (VI.04.) számú határozata 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 
 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal 47/2014.(VII. 03.) számú Képviselő-testületi Határozatával jóváhagyott Szervezeti és 

Működési Szabályzatát 2015. június 5-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  

 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának II. 

pontjában, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége” a kormányzati funkciójánál 

meghatározott álláskeretet 13 fővel, továbbá Folyás Kirendeltségen az Önkormányzatok és 

önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati 

funkciónál meghatározott álláskeretet 1 fővel megemeli.  

 

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: 2015. június 5.                                       Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

 



 
 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én tartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

21/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozata 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere, a 

belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által közösen meghirdetett közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás igénylése céljából pályázatot kíván benyújtani kültéri 

információs táblákra 405.000.,- Ft-os támogatási összeg erejéig. 

A pályázat összköltségvetése 450.000,- Ft, melyből a pályázathoz biztosítandó 10% önrész 

összegét, azaz 45.000,- Ft-ot a képviselő-testület biztosítja a 2015. évi költségvetéséről szóló 

5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet szerinti általános tartalék terhére. 

  

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2015. június 29. 

 
 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 



 
 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én tartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

22/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozata 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

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

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségére vonatkozóan 2015. július 

20-tól 2015. július 31-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. 

 

Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 

Határidő: 2015. július 15.  - lakosság tájékoztatására 

 folyamatos - feladatellátás biztosítása 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én tartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

23/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Folyás Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. 

(VI. 04.) Önk. rendelet 8. (1) pontja alapján figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. tv. 3:110. § (1) pontjában foglaltakra megtárgyalta „HHG Nonprofit Kft. 

társasági szerződésének módosítása” című előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

A Képviselő-testület támogatja az előterjesztésben leírtakat, azaz a HHG. Felügyelő Bizottság 

elnökének indítványát, melyet a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. soron következő 

taggyűlésére nyújtott be a társaság ügyvezetőjének Will Csaba (anyja neve: Albert Mária) 

4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 39/B. sz. alatti lakos visszahívására, a társaság másik 

ügyvezetőjének Kathy Zsigmond (anyja neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy 

u. 109. sz. alatti lakos önálló cégjegyzési jogosultsággal történő felruházására vonatkozóan. 

Támogatja , hogy a társasági szerződés X. fejezetének 1. pontja és 2. pontja az alábbiak 

szerint változik meg: 

1.    A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja 

el.  

 

2.   A társaság ügyvezetője a 2013. május 28. napjától 2017. június 15. napjáig választott 

Kathy Zsigmond (an.: Varga Mária, szül: Debrecen, 1961.01.08.), 4220 

Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. alatti lakos. 

 

Támogatja, hogy társasági szerződés XI. fejezetének 2. pontja, 4. pontja és 6. pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

2.   Az ügyvezető önállóan jár el. A társaságot az ügyvezető írásban cégjegyzés útján 

képviseli. 

4.   Törölve. 

6.   A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra 

való jogosultság. Az ügyvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés 

tekintetében is - önálló.  

Támogatja, hogy a társasági szerződés IX. fejezete 2.) pontjának zsb.) alpontja helyébe az 

alábbi rendelkezések lépnek: 

"zsb.) a társaság gazdálkodásával kapcsolatos alábbi kérdésekben való döntés: 

a. működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, hitelszerződés módosítása 

b. értékpapír vásárlása  

c. tőzsdei jogügyletek végzése 

d. lízingszerződés megkötése 
e. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, 

kezességet, vagy más egyoldalú kötelezettséget 
f. tartozásátvállalás 
g. követelésvásárlás 
h. követelés engedményezése évente 10 M Ft értékhatár felett 
i. követelés elengedése éves szinten 5 M Ft értékhatár felett 



j. ingyenes vagyonjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés 
k. ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos, 10 M Ft értékhatárt meghaladó 

szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről való döntés 
l. ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 5 M Ft értéket meghaladó szerződések 

megkötése, módosítása, megszüntetése 
m. döntés egy éven túli határozott idejű, 10 M Ft összértéket meghaladó 

kötelezettségvállalásról 
n. egyéb a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 10 M Ft összeget 

meghaladó kötelezettségvállalás 
o. döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés 

növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről" 
 

Ezzel egyidejűleg a társasági szerződés X. fejezete 7.) pontjának utolsó bekezdése az alábbiak 

szerint változik meg: 

"A taggyűlés nem vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó 

hatáskörét, azonban a IX. fejezet 2.) pontjának zsb.) alpontjában részletesen meghatározott 

jogügyletek megkötése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik." 

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza Folyás Község Önkormányzat Polgármesterét az előbbiek 

szerinti taggyűlési határozati javaslat elfogadására.  

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2015. július 30. 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én tartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

24/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (4) bekezdése 

értelmében felülvizsgálta a HEP intézkedési tervet, és az előterjesztésbe foglalt 

kiegészítéseket képviselő testület az alábbiak szerint fogadja el:   

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A nők gazdasági szerepére vonatkozóan 

nincsenek adatok 

Adatgyűjtés 

  

 

Az adatgyűjtés külön nem történt meg 2015. május 31-ig, mivel a nők gazdasági szerepe  

Folyás Községben javuló tendenciát mutat. Önkormányzatunknál  Közmunkaprogramban 

nagyobb részt női munkaerőt foglalkoztat. 2013.06. hónaptól a mai napig 13 fő női dolgozó 

kérte a munkaviszony megszüntetését, mivel a környező városokban a munkaerő piacon 

felvételt  nyertek.    

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas az idősek száma, növekszik az 

egyedül élők száma 

Szociális ellátórendszer ellátotti létszámának 

bővítése, idősek napközi otthonának 

kialakítása  

  

 
Az intézkedési terv e pontja  2015. május 31-i határidőre nem teljesült, mivel megváltozott 

szociális ágazati finanszírozás  és így önkormányzatunk nem tudja bővíteni a létszámot a 

szociális ellátó rendszerben,  idősek napközi otthonának kialakítását sem tudja megvalósítani.  

Ez nem azt jelenti, hogy nem figyelünk oda az idősekre és az egyedül élőkre. Ezt igazolja, 

hogy Folyás Község Önkormányzata 2014-ben „Idősbarát önkormányzat díjat” kapta az 

Emberi Erőforrások Miniszterétől és Belügyminiszterétől.   

 

Folyás Község Önkormányzata feladatának tartja az idősek fejlesztését, amelynek egyik célja 

hogy az időskorúak szempontjából a személyre szabott szolgáltatások széles köre álljon 



rendelkezésre. Figyelembe veszik, hogy az időskorú személyeknek egyénenként eltérő 

társadalmi és kulturális szükségleteik vannak. Az idősebb személyeknek úgy kell 

hozzáférniük a különféle szolgáltatásokhoz, hogy azok leginkább igazodjanak a saját 

szükségleteikhez. Az idősek számára minőségi szempontok alapján is ismereteket kell 

nyújtani a szolgáltatások biztonságáról, megbízhatóságáról, hozzáférhetőségéről és 

felhasználóbarát voltukról. 

Az életmód egyik fontos tényezője a szabadidő eltöltésének egyik módja. A község idős 

lakosai kedvező feltételeket találnak a kultúra terén. A könyvtár, a Közösségi Tér és a helyi 

civil szervezetek a szabadidős elfoglaltságok széles tárházát biztosítják az idősek számára. 

A község önkormányzata, a társadalmi szervezetek, az intézmények különösen szem előtt 

tartják az időskorúak megbecsülését. Ennek jegyében rendezvények, ünnepségek, 

összejövetelek szerveződnek átfogó lakossági részvétellel. 

Teadélután 

A kéthetente megrendezésre kerülő összejövetel több, mint három éve hagyomány a 

községben „Közösségi tér létrehozása” című pályázat által felépült Közösségi tér épülete ad 

teret ezen rendezvényeknek. Az idősek számára ezek a délutánok kiváló lehetőséget 

teremtenek arra, hogy kéthetente egy kellemes délután keretei közt találkozhassanak 

egymással és beszélhessék meg a velük történt eseményeket. Minden alkalommal lehetőségük 

adódik arra, hogy ingyenes vércukor – és vérnyomásmérésen vegyenek részt. A méréseket a 

házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársaink végzik. 

Szabadidő Klub 

Több éve működő szolgáltatásunk a péntekenként megrendezésre kerülő Szabadidő Klub, 

amelynek keretei közt a község kikapcsolódni vágyó lakóinak remek lehetősége adódik arra, 

hogy szabadidejüket közös programokkal, hagyományőrző tevékenységgel és sporttal töltsék 

el. Célunk az ifjúság és az idősek bevonása, érdekeltté tétele a hagyományok generációkon át 

történő megismerése, megbecsülése, megőrzése és fejlesztése érdekében. A Szabadidő 

Klubban a meglévő és megmenthető kulturális és humán értékek megőrzése érdekében 

gyakran készítünk népi ételeket, advent időszakában koszorút, mézeskalácsot. Környékbeli 

hagyományok, népszokások, ünnepek felelevenítésével vonjuk be az idős és fiatal lakosságot. 

A Klubban foglalkozunk népi játékok gyűjtésével és elsajátításával, településünkre jellemző 

foglakozások, mesterségek hagyományainak felkutatásával. 

A klubban szép számmal vesznek részt idősek és fiatalok egyaránt. Legtöbben a 

hagyományőrző foglakozások és pingpong játszmák miatt látogatnak el. Idős férfi lakóink 

közül sokan bekapcsolódnak a pingpong, sakk, kártya és csocsó játszmákba, az évente 

megrendezésre kerülő asztalitenisz bajnokságon pedig kiváló teljesítménnyel szerepelnek. 

  

Idősek napja 

Az évente megrendezésre kerülő eseményen a 60 év feletti lakóinkat köszöntjük. Az 

önkormányzat által szervezett eseményen a könyvtár közreműködésével több előadó műsora 

szórakoztatja az idős lakókat A színpadon vers, tánc, bohózat, zenés-énekes előadások 

egyaránt műsorra kerülnek.  

Idősek születésnapi köszöntése 

Születésnapjuk alkalmából 70 év feletti idős lakóinkat köszöntjük. Erre az alkalomra készített 

emléklappal ajándékozunk minden ünneplő idős embert. 

Kirándulás 



Önkormányzatunk minden nyáron kirándulást szervez Erdélybe, testvértelepüléseink, 

Szentpál és Türe látogatására. A több napos kirándulásokon általában egy 10 -11 főből álló 

csoport vesz részt, idősek és fiatalok egyaránt. 

Majális 

Májusban megrendezésre kerülő rendezvény, melyre szép számmal látogatnak el a község 

lakói, idősek és fiatalok egyaránt. A majális előkészületeiben az idős lakosság aktívan részt 

vesz. Süteménynek versenye, főzőverseny, házi pálinkák versenye színesítik az eseményt. 

Lányok és idős asszonyok nagy kedvvel készülnek süteményekkel a megmérettetésre, a 

férfiak pedig nagy számmal neveznek be házi pálinkák versenyére. 

Falunap 

Évente megrendezésre kerülő esemény a község lakóinak részvételével, amelyen idősek és 

fiatalok egyaránt megjelennek. A rendezvényen színházi és zenés előadás szórakoztatja a 

vendégeket, fellépnek hagyományőrző néptánc és népdalkörök. A falunapra ellátogatnak 

Erdélyből testvértelepüléseink képviselői és családtagjaik. Vendéglátásukban aktívan 

közreműködnek községünk nyugdíjas lakói, a fiatalokkal közösen házi kenyeret és pogácsát 

sütnek és az ételek felszolgálásában is szívesen segítenek. 

Karácsonyi ünnepség 

Minden Karácsonykor ünnepséget szervezünk a falu lakosságának összefogásával. Az idősek 

és az iskolás korú gyermekek karácsonyi süteményeket készítenek és az ünnepségen ezzel 

kínálják a megjelent vendégeket. A gyerekek és az idősek műsort adnak, majd a község lakói 

közösen feldíszítik a karácsonyfát a közösen készített díszekkel, amit a Szabadidő klub 

keretén belül készítenek advent időszakában. 

Egészségügyi rendezvények 

A rendezvények rendszeres szűrésekkel, preventív módon az időskorúakat veszélyeztető 

betegségek megelőzése céljából jöttek létre. A szűrések a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.-vel 

együttműködve történnek. A szükséges kiadások fedezetét Folyás Község Önkormányzata és 

a térség önkormányzatainak fenntartásában működő PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. biztosítja. 

Bűnmegelőzés 

A lakosság és főként az idős emberek védelme érdekében létrehoztunk egy riasztási láncot. 

Veszély vagy vészhelyzet észlelése esetén 5 telefonszámon kérhetnek segítséget a település 

lakói, ez beindítva egy láncot jelzést ad a polgárőrségnek, a falugondnoknak és a Hajdúnánási 

Rendőrkapitányság Polgári Rendőrőrsének folyási körzeti megbízottjának. A riasztási lánc 

bevezetésével az időseknek megnőtt a biztonságérzetük.  

A közbiztonság növelése érdekében Folyás Község Önkormányzata sikeresen pályázott 

térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A hatóságok és a rendvédelmi szervek munkájához a 

rendszer nagy segítséget nyújt. A község 5 pontján elhelyezett kamera éjjel-nappal készít 

felvételeket, amelyek hosszú időn keresztül tárolhatók egy zárt rendszeren keresztül, 

bűncselekmény és szabálysértés esetén pedig az illetékes hatóságnak kiadhatók. A fejlesztés 

eredményeként olyan rendszer került kiépítésre, amely lehetővé teszi a település területeinek 

megfigyelését, ezáltal fokozva a közbiztonságot. A rendszer segíti az átutazó bűnözés 

visszaszorítását is.  

Ingyenes mosás idősek részére 

60 év feletti idős lakóink részére igénybe vehető az ingyenes mosás lehetősége. Házi 

segítségnyújtásban dolgozóknak jelezhetik igényüket és az önkormányzat költségén a 

közösségi tér épületében biztosítjuk a szolgáltatást. 



Ezekkel a programokkal  a településen élő idős korú lakosságról való gondoskodás, 

társadalmi elszigetelődés megelőzését  szeretnénk elérni.  

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az önkormányzat épülete nincsen 

akadálymentesítve 

Az akadálymentesítés megvalósítása 

  

  

 

Önkormányzatunknál az épület akadálymentesítése megvalósult, így egyéb intézkedést nem 

kell tenni.  

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Helyi Esélyegyenlőségi Programban az 

intézkedési terv átvizsgálás eredményeinek, kiegészítéseit megtenni.     

Felelős:       Magyar Sándor polgármester 

Határidő:   2015. június 30.   

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kivonat 
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-án tartott 

rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

25/2015. (IX.03.) számú határozata 

 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III.4. pont 

szerint a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatására igényt nyújt be. 

 

 Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igény benyújtásáról. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30.             Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 
 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hajdúnánás Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületével, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-

testületével, Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testületével 2015. szeptember 24-

én tartott r e n d k í v ü l i  e g y ü t t e s  n y í l t  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

26/2015. (IX.24.) számú határozata 

 

Járási Esélyteremtő Programterv jóváhagyásáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúnánási Járás járási szintű 

esélyteremtő programtervét megismerte és azt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Határidő: -                                            Felelős: - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. szeptember 25. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartott  rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

27/2015. (X.01.) számú határozata 

 

az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló tájékoztatóról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Folyás Község Önkormányzata az 

önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített, 

előterjesztés melléklete 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 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának (4025 Debrecen, Erzsébet u. 25.) küldje meg. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. október 10. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartott  rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2015.  (X. 01.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

Határidő: -                                                         Felelős: - 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. október 10. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartott  rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2015.  (X. 01.) számú határozata 

 

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. év I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját 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 határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére. 

 

Határidő: 2015. december 15.   Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. október 10. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartott  rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2015.  (X. 01.) számú határozata 

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. július 1. és 2015. június 30 közötti 

időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. július 1. és 2015. június 30 közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: -                                                         Felelős: - 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. október 10. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartott  rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2015.  (X. 01.) számú határozata 

 

Magyar Sándor polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel Magyar 

Sándor polgármestert a polgármester jutalmára vonatkozó napirendben –kérelmére- a 

döntéshozatalból kizárja. 

Határidő: -                                                         Felelős: - 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. október 10. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartott  rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2015.  (X. 01.) számú határozata 

 

a polgármester jutalmáról 

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

évi CXCIX törvény 225/H. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Magyar Sándor polgármester 

részére a 2015. év első félévében végzett munkáját értékelte. 

A testület megállapította, hogy  

- 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 megtörténtek.  

- A képviselő-testület a polgármesteri jelentést a testületi ülésein elfogadta. 

 

Az értékelését követően, annak elismeréseképpen 277.600 Ft összegű jutalmat állapít meg a 

polgármester részére.  

 

Felkéri az alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2015. október 15.     Felelős: Csirmaz János alpolgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. október 10. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartott  rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2015.  (X. 01.) számú határozata 

 

Magyar Sándor polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel Magyar 

Sándor polgármestert a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti támogatásokról szóló 

napirendben –kérelmére- a döntéshozatalból kizárja. 

 

Határidő: -                                                         Felelős: - 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. október 10. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 



 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartott  rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2015.  (X. 01.) számú határozata 

 

a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti támogatásokról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Folyás Község Önkormányzata által 

foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti támogatásokról szóló 7/2015 

(II.27.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében, ugyanezen 

rendelet 5. § -ában foglaltak szerint Magyar Sándor polgármester részére, kérelmére 2015. 

október 1-től 100.000.Ft/hó összegű bérleti díj hozzájárulást állapít meg a Polgár, Tölgyfa 

utca 2. szám alatti ingatlan bérletére tekintettel, mellyel lakhatását biztosítja.  

 

A támogatott köteles írásban bejelenteni, amennyiben a bérleti jogviszonya megszűnik, vagy a 

bérleti díj csökkenése következik be.  

 

A támogatás fedezete az önkormányzat általános tartaléka. 

 

Felkéri az alpolgármestert, hogy a támogatás kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

 

Határidő: folyamatos     Felelős: Csirmaz János alpolgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. október 10. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 



 

 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8-án tartott  rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

35/2015. (X.08.) számú határozata 

 

ingatlanvásárlásról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvásárolja a Wolf Harald Volkach 

Stadtteil Gaibach Schweinfurter str 29.  szám alatti lakos kizárólagos  tulajdonában lévő, 

folyási  3590  hrsz alatt nyilvántartott 2037 m2 alapterületű, a valóságban Folyás, Attila utca 

4. szám alatti kivett lakóház és udvar megnevezésű  belterületi ingatlant. 

 

A testület az eladó által ajánlott vételárat elfogadja és a vételárat 990.000 Ft összegben 

állapítja meg.  

A vételár fedezete az önkormányzat általános tartaléka.  

 

A megvásárolt ingatlant a testület az önkormányzat üzleti vagyonába sorolja be.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az adás-vételi szerződést  írja 

alá, és az adás-vétellel kapcsolatban a  szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2015. november 15.    Felelős: Magyar Sándor  alpolgármester 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. október 10. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

 

 



 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartott  

rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2015. (X. 29.) számú határozata 

 

a szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályok módosításából eredő  

önkormányzati feladatokról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 136.§ (9) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174.§ (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel 

felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, 

szervezeti kereteit és a feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek 

megfelelő biztosítása módjáról a következő határozatot hozza:  

 

I./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Újszentmargita Község Önkormányzatával a 

családsegítés és a gyermekjóléti feladatok ellátására kötött szerződésnek a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-től hatályos 94. § 

(4) bekezdésének, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 2016. január 1-től hatályos 86.§ (1) bekezdésének rendelkezéseire tekintettel történő 

megszűnését tudomásul veszi.  

    Felkéri a polgármester, hogy Újszentmargita község polgármesterét a testület határozatáról 

tájékoztassa. 

Határidő: 2015. november 20.                        Felelős:    Magyar Sándor polgármester 

 

II./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy 2016. január 1-

től belép a Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatti székhelyű Hajdúnánás – Tiszagyulaháza - 

Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásba. 

    A képviselő-testület a Társulás társulási megállapodását megismerte, az abban foglaltakat    

elfogadja.  

Felkéri a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2015. november 10.                        Felelős Magyar Sándor polgármester 
 
 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. november 5. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartott  

rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2015. (X. 29.) számú határozata 

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 
 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2015. október 30-i hatállyal az előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja. 

 

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. 
 

 

Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 

Határidő:  2015. október 30. 
 

 

 
 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. november 5. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2015.  (XII. 03.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

Határidő: -                                                         Felelős: - 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. december 4. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

39/2015. (XII. 03.) számú határozata 

 

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás  

(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) társulási megállapodásának módosításáról 

 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatokról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában biztosított jogkörében eljárva – dönt a 

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai 

tér 1.) az előterjesztés melléklete szerinti társulási megállapodást módosító okiratának és az 

egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodásának mellékleteivel együtt 

történő elfogadásáról, és jóváhagyja a Társulási Tanács 17/2015. (XI.10.)  Hull. Társ. számú 

határozatát.  

 

A határozat a Társulás valamennyi tagja Képviselő-testületének minősített többséggel 

meghozott jóváhagyó döntése alapján lép hatályba.   

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 

Hasznosító Társulás értesítéséről, valamint felhatalmazza a társulási megállapodást módosító 

okirat és az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2015. december 10. – értesítésre                Felelős: Magyar Sándor  polgármester 

 2015. december 31.  – aláírásra 

  

 
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. december 4. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

 



 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

40/2015. (XII. 03.) számú határozata 

Folyás Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervéről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 33. §-ában foglaltakra figyelemmel elfogadja Folyás Községi Önkormányzat 2015. 

évi összesített közbeszerzési tervét. 

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

történő megjelenéséről. 

Határidő: azonnal     Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 
 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. december 4. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 

 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2015. 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      

2016. évi 

közfoglalkoztatási 

programhoz 

szükséges 

44100000-

1 
nemzeti 

Kbt. III. 

rész 

hirdetmény 

nélküli 

2015. december 

2016. évi 

közfoglalkoztatási 

pályázat  



 

A Közbeszerzési terv Folyás Község Önkormányzata 40/2015. (XII. 03.) számú Képviselő-

testületi Határozatával került elfogadásra. 

 

Folyás, 2015. december 3. 
 

 

 

árubeszerzés 122/A. § 

szerint 

II. Építési 

beruházás 
     

-      

III. Szolgáltatás-

megrendelés 
     

-      

IV. Építési 

koncesszió 
     

–      

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
     

–      



 

 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

41/2015. (XII. 03.) számú határozata 

 

a 2016. évi belső ellenőrzési tervről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a az önkormányzat 2016. 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 

2015. évi 

költségvetési 

rendelete, és a 

2015. évi 

beszámoló 

 

Módszere: 

Többletigénylés, 

visszafizetési és 

kamatfizetési 

kötelezettség 

teljesítése 

 

Szabályszerűen 

igénybe vehető 

források le nem 

igénylése 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

2016. II 

félév 

20 nap 



tételes 

ellenőrzés 

 

Időszak: 2015 év 

 

 

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

testületet. 

 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. december 4. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

42/2015. (XII. 03.) 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 Iskola 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: 2 fő. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 

Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) 

értesítéséről gondoskodjon. 

  

Határidő: azonnal                                  Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. december 4. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

43/2015. (XII. 03.) 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 2015. december 21-től 

2016. január 3-ig (7 munkanap) igazgatási szünetet rendel el.  

 

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

feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. december 10. - lakosság tájékoztatására            Felelős:  Dr. Kiss Imre  

                  folyamatos   - feladatellátás biztosítása                               jegyző 

 

 

 

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. december 4. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 

 



 

 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

44/2015. (XII. 03.) számú határozata 

 

a 2016. évi munkaterv elfogadásáról 
 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. 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, 2015. december 4. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 



 

 

Melléklet a 44/2015. (XII. 03.) sz. határozathoz 

 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. ÉVI MUNKATERVE 

 

 

FEBRUÁR 11. 17.00 ÓRA 
1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása 

           Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 

(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezéséről   

          Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

4. Különfélék 

 

MÁRCIUS   24. 17.00 ÓRA      

 

1. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Különfélék 

 

ÁPRILIS 28. 17.00 ÓRA 
1. A 2015. 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  26. 17.00 ÓRA  
1. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

      (a napirendhez meghívandó: családsegítő) 

2. Különfélék 

 

  JÚNIUS    23. 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. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

4.   Különfélék  

 



SZEPTEMBER 22. 17.00 ÓRA 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

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

          Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

3. Beszámoló a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

          Előterjesztő: Dr. Kiss Imre jegyző 

4. Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról 

Előterjesztő: Polgárőrség vezetője 

(a napirendhez meghívandó: Polgárőrség vezetője) 

1. Különfélék 

 

 

NOVEMBER 24. 17.00 ÓRA  

1. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési tervről 
      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2.  Előterjesztés beiskolázási körzet véleményezéséről 
      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

3. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 

 Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

4. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

5. Különfélék 

 

DECEMBER KÖZMEGHALLGATÁS 

 

 



 

Kivonat 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án tartott rendes 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

45/2015. (XII. 03.) számú határozata 

 

a karácsonyi ajándékcsomagok készítéséről 

 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Folyás község lakosai számára 

karácsonyi ajándékcsomag készítéséről és kiosztásáról határoz az alábbi feltételekkel: 

- az ajándékcsomag tartós élelmiszert, szaloncukrot és a mezőgazdasági 

közfoglalkoztatás keretében előállított lekvárokat tartalmazza 

- minden csomaghoz 1 db A/3 méretű falinaptár és 2 db kicsi naptár jár, 

- az ajándékcsomagot minden háztartásba el kell juttatni, 

- amennyiben egy lakásban több család is lakik, részükre külön-külön kell az 

csomagot átadni, 

- egy háztartás 4 fővel kell számolni, ahol többen laknak, ott több csomag is adható, 

- csak az kaphat csomagot, akinek állandó bejelentett lakcíme a településen van és 

életvitelszerűen itt is lakik. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a csomagok elkészítéséről és a családok részére 

történő kiszállításról. 

 

 

Határidő: 2015. december 23.                                 Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2015. december  4. 

 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet 

          aljegyző 

 


