
 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2017. (IX. 28.) számú határozata 

 

az önkormányzat részére személygépkocsi beszerzéséről 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat részére 

egy személygépkocsit szerez be, mely a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatallal közös 

tulajdonba, de Folyás Község Önkormányzata üzemben tartásába kerül.  

 

A személygépkocsi vételárából a Folyás Község Önkormányzata tulajdoni hányadára eső 

részt, de maximum 2.000.000 Ft-ot, a 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 

biztosítja.  

 

A gépjármű beszerzése során törekedni kell egy biztonságos autó kiválasztására, de 

költségkímélő, ár-értékarányos vásárlásra.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. október 30.                            Felelős: Magyar Sándor polgármester  

 

  
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. október 12. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

47/2017. (IX. 28.) számú határozata 

 

belső ellenőri feladatok ellátásra 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint 

Folyás Község Önkormányzata belső ellenőrzési tevékenységének elvégzésével a Val-Ethik 

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (Nyíregyháza, Újszőlő út. 104. sz.) bízza meg, 50.000 

Ft/év + ÁFA díjazással. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a belső ellenőrzési szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos 

szerződés megkötésére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés elkészítésekor a határozatból adódó 

kiadás tervezéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. szeptember 30.                            Felelős: Magyar Sándor polgármester  

  
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. október 12. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2017. (IX. 28.) számú határozata 

 

a Folyás Község Önkormányzata fenntartásában működő szociális ellátások szakmai 

programjának és SZMSZ-ének elfogadásáról 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 119. § (1) bekezdése alapján a Folyás Község Önkormányzata fenntartásában működő 

szociális ellátások szakmai programját és SZMSZ-ét felülvizsgálta és a módosításokkal 

egységes szerkezetben az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja azt.  

 

Felkéri a polgármestert a határozatból eredő feladatok végrehajtására.  

 

Határidő: 2017. október 20.                                          Felelős: Magyar Sándor polgármester   
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. október 12. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2017.  (IX. 28.) számú határozata 

 

a Polgárőrség munkájáról tájékoztatóról 

 

 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárőrség 

munkájáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja. 

 

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

vezetőjét értesítse. 

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. október 12. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

 

 

 

  



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2017.  (IX. 28.) számú határozata 

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. július 1- 2017. június 30. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi 

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

előterjesztett, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. július 1. és 2017. június 30. 

közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról a jegyzőt tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: Magyar Sándor polgármester  
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. október 12. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2017.  (IX. 28.) számú határozata 

 

az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évének 

összegző elemzéséről és értékeléséről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és 

Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évének összegző elemzéséről és értékeléséről szóló 

tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról az intézmény vezetőjét tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: Magyar Sándor polgármester  
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. október 12. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 
 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2017.  (IX. 28.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                              Felelős: - 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. október 12. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

 

 

  



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 24-én tartott 
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

40/2017. (VIII. 24.) számú határozata 

a Balmazújváros Város Önkormányzatával konzorciumban benyújtott, „A vidéki 

térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, 

valamint a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 

pályázatról 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Balmazújváros Város 

Önkormányzatával konzorciumban benyújtott, „A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére”, valamint „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP-7.2.1-7.4.1.2-6 kódszámú pályázat 2. 

célterülete keretein belül beszerzett MTZ traktort a fenntartási időszak befejezését követően 

Folyás Község Önkormányzata térítésmentesen Balmazújváros Város Önkormányzatának 

tulajdonába adja a nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II. 

15.) Önkormányzati Rendelet alapján. 

Felkéri a polgármestert a határozatból eredő intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő: azonnal                                                     Felelős: Magyar Sándor polgármester     

 
 

 

 
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. augusztus 24. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 24-én tartott 
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2017. (VIII. 24.) számú határozata 

a Balmazújváros Város Önkormányzatával konzorciumban benyújtott, „A vidéki 

térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, 

valamint a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 

pályázatról 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Balmazújváros Város 

Önkormányzatával konzorciumban „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére”, valamint „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” című, VP-7.2.1-7.4.1.2-6 kódszámú pályázat keretében 

”Balmazújváros, helyi külterületi közutak fejlesztése – I. ütem” címmel benyújtott pályázat 2. 

célterülete bruttó elszámolható költségéből Folyás Község Önkormányzata 7.493.000,- Ft 

összegben pályázik, amelynek önerő részét, 1.123.950,- Ft (a bruttó elszámolható összköltség 

15%-a) összegben vállalja. Támogató döntést követően a pályázat keretein belül beszerzett 

MTZ traktor tárolási helye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. 

A testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.123.950,- Ft önerő összeget a 2017. évi 

költségvetésének az általános tartaléka terhére biztosítja.  

Felkéri a polgármestert, hogy a hozott határozatot Balmazújváros Város Önkormányzata 

gesztor részére küldje meg, a konzorciumi megállapodást kösse meg, valamint a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Határidő:  azonnal                                           Felelős: Magyar Sándor polgármester     

 
 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. augusztus 24. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 24-én tartott 
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2017. (VIII. 24.) számú határozata 

 

 

a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására igény 

benyújtására 

 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország 2017. 

évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III.1. pontja szerint a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására igényt nyújt be. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igény benyújtásáról. 

 

 

Határidő:  2017. szeptember 30.                              Felelős: Magyar Sándor polgármester     

 

 
 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. augusztus 24. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2017. (VI. 29.) számú határozata 

 

 köztisztviselői képzés támogatására irányuló kérelemről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Folyás Község Önkormányzata által 

foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti támogatásokról szóló 7/2015 

(II.27.) önkormányzati rendelet 4.§-ában foglaltak szerint képzési támogatást állapít meg 

Magyar Sándor polgármester részére.  

A támogatás mértéke a képzési költség 100 %-a, de maximum 50.000 Ft/ év.  

 

Felkéri az alpolgármestert, hogy a képzéssel kapcsolatos támogatási szerződést az 

önkormányzat képviseletében kösse meg.  

 

Határidő: esedékességkor                     Felelős: Csirmaz János alpolgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 29. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2017. (VI. 29.) számú határozata 

 

a  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. szám) Folyás 

településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nek 

(5000 Szolnok, Kossuth út 5. szám) a 2016. évi üzemeltetésről, szolgáltatási eredményekről, a 

kintlévőség mértékéről és a bérleti díjjal kapcsolatos elszámolásról szóló beszámolóját 

megismerte, azt elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t a határozatról 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal                               Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 29. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2017.  (VI. 29.) számú határozata 

 

a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásról és 

a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának 

módosítására irányuló tárgyalásokról 

 

1./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő Testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.-89. §-aiban foglaltakra tekintettel kinyilvánítja 

szándékát, hogy csatlakozni kíván a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz (4024 Debrecen, Piac u. 20.).  

 

A testület a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 

megállapodásának 13.3. pontjában foglaltakra tekintettel kinyilatkozza, hogy a társulási 

megállapodás rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tagsági 

jogviszonyának létrejötte esetén a társulási megállapodásban meghatározott vagyoni 

hozzájárulást éves költségvetésében biztosítja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási szándékról a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsát értesítse, felhatalmazza a társulással 

kapcsolatos tárgyalásokra, valamint felkéri, hogy a Társulás módosított társulási 

megállapodását elfogadásra terjessze a testület elé 

 

Határidő: Társulási Tanács értesítésére -            2017. június 30.  

                Társulási megállapodás elfogadására- 2017. november 30.  

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

2./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás jelenlegi társulási 

megállapodásában megjelölt társulási cél módosítására irányuló tárgyalásokra. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosítását elfogadásra terjessze 

a testület elé. 

 

Határidő: 2017. november 30.                                Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 29. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2017.  (VI. 29.) számú határozata 

 

a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 

felmondásáról és az ebből eredő feladatokról 

1./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő Testülete és a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 37. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft-vel 2014. június hó 30-án kötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést 2017. december 31-i hatállyal felmondja tekintettel arra, 

hogy a közszolgáltató már nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges 

jogszabályi feltételekkel, mivel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. megfelelőségi véleményét 

visszavonta.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a felmondást küldje meg a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Kft (4200 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1. szám) részére. 

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: Magyar Sándor 

polgármester 

 

2./  Folyás Község Önkormányzata Képviselő Testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (4031 Debrecen, István u. 136. 

szám) szerződést kíván kötni a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására 10 éves 

időtartamra.  

 

Felkéri a polgármestert a közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéssel kapcsolatos 

tárgyalásokra, valamint, hogy a közszolgáltatási szerződés tervezetét terjessze a testület 

elé elfogadásra.  

 

Határidő: 2017. november 30.                              Felelős: Magyar Sándor a polgármester  

 
 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 29. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

 



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2017. (VI. 29.) számú határozata 

 

nyári 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 2017. július 

31-től 2017. augusztus 11-ig (10 munkanap) 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: 2017. július 05.  - lakosság tájékoztatására Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 

                 folyamatos - feladatellátás biztosítása 

 
 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 29. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

  



KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

32/2017.  (VI. 29.) számú határozata 

 

Folyás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatáról 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

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

foglaltakra tekintettel felülvizsgálta a Helyi Esélyegyenőségi Programját és  módosítását  az 

alábbiak szerint fogadja el:   

 

1. A HEP 3. oldal utolsó bekezdésében a lakosság számra vonatkozó adatok helyében a 

következő szöveg lép: „A lakosság száma a 2017 évi statisztikai adatok alapján 339 

fő.” 

 

2. A HEP 4. oldal első bekezdésének második mondata helyében a következő szöveg lép:  

„Az Önkormányzatnak jelentős nagyságrendű saját bevételei nincsenek, a korábban 

felhalmozott adósságait rendezte. A stabilizálódott költségvetési helyzet lehetőséget ad 

lakossági szolgáltatásokat nyújtó fejlesztések megvalósítására, vagy az azokra 

irányuló pályázati önerő biztosítására. 

Ugyanebben a bekezdésben a település lakosság száma 339 fő. ” 

 

3. A HEP 2.2. pontja helyében a következő szöveg lép:” Az önkormányzati és jegyzői 

hatáskörbe tartozó közigazgatási feladatok ellátására Folyás Község Önkormányzata 

közös hivatalt hozott létre Hajdúnánás központtal Hajdúnánás, Tiszagyulaháza, és 

Újtikos települések önkormányzataival.  

            Jogszabályi változásból eredően megszűnt az Újszentmargitával létrehozott 

Intézményfenntartó Társulás, Önkormányzatunk 2015 január 1-től csatlakozott a 2013. 

július 1-én létrejött Hajdúnánás- Folyás- Tiszagyulaháza- Újtikos Szociális és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társuláshoz.” 

 

4. A HEP 3.4.f. eladósodottság pontja helyébe a következő szöveg lép: „Élnek  a 

településen olyan személyek, akik hitelekből és egyéb tartozásokból adódóan jelentős 

tartozást halmoztak fel. Több esetben a tartozás fedezetéül szolgáló lakóingatlan is 

végrehajtás alá került. Az árverési hirdetmények folyamatosan jelennek meg a hivatal 

hirdetőtábláján.” 

 

5. A HEP 3.4.g. pontja helyébe a következő szöveg lép: „ A község közigazgatási 

területén külterületi lakott helyként a Futrinka utcát tartjuk nyilván, ahol 2 lakott 

ingatlan van.„ 

 

6.   A HEP 3.6.b. pontja helyébe a következő szöveg lép: „    Évi rendszerességgel a 

településen kihelyezett szűrő programokat rendez a Pétegisz ZRt.  (Látás-, hallás  

vizsgálat, vérnyomás, cukor ellenőrzés, test tömeg index vizsgálata, állapotfelmérés, 

általános vérkép és tumor marker vizsgálat) A 45 év fölötti nők ajánlott mammográfiai 

szűrésére az Önkormányzati tulajdonú kisbusszal szállítjuk az érintetteket.“  



7. A HEP 3.7.a.pontja a következő szöveggel egészül ki: „  2015. március 1 – 2016. 

február 29.-e közötti időszakra Együttműködési Megállapodást kötöttünk Nemzeti 

Művelődési Intézettel. 1 fő rendezvényszervező segítette a munkánkat, majd 2016 

márciusától az Országos Széchenyi Könyvtárral Együttműködési megállapodás 

keretén belül 1 fő ügyintéző segíti a közösségi élet szervezését, valamint a könyvtári 

feladatok ellátását végzi. 

 

8. A HEP 3.7.d.pontja a következő szöveggel egészül ki: „A Községünk lakói  

adományozás terén is aktív szerepet vállalnak, ennek szép példáját mutatták egy 

konkrét eset kapcsán.”   

 

 

9. A HEP 4.3.d.pontja helyébe a következő szöveg lép: „ A gyermekjóléti feladatokat a 

Hajdúnánás- Folyás- Tiszagyulaháza- Újtikos Szociális és Gyermekjóléti 

Önkormányzati Társulás látja el.  

 

10. A HEP 4.3.g. pontjából a „ kéthetente szombati napokon” szövegrészt törli.  

 

11. A HEP 5.2.ponja a következő szöveggel egészül ki: „A gyermekek bölcsődei- óvodai 

elhelyezése Újszentmargitai Hétszínvirág Bölcsöde és Óvodában történik. A 

településről külön autóbusszal juthatnak el a gyermekek az ellátás helyszínére.” 

 

12. A HEP 6.1.pontjában a házi segítségnyújtásban gondozottak létszáma 28 fő.”    

 

13. A HEP 8. pontjának 5. 6. mondata Folyás Község Fejlődéséért Egyesület megszűnése 

miatt a következőre módosul:  A településen  egy  civil szervezet működik, a Folyás 

Településért Közhasznú Alapítvány.  

            A szervezet napi kapcsolatban van az önkormányzattal, segíti az önkormányzat 

munkáját, rendezvények lebonyolítását. 

 

14. Az Intézkedési Terv 6.5. pontjából az idősek részére biztosított ingyenes mosásra 

vonatkozó rész törlésre kerül.  

 

A képviselő testület a fenti, II. felülvizsgálat eredményeként a HEP-et egységes szerkezetben 

elfogadja.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt HEP-et tájékoztatásul küldje 

meg a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége (4024 

Debrecen, Piac u. 54. szám) részére, valamint gondoskodjon annak közzétételéről.  

   

Határidő:   2017. június 30.                            Felelős:       Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 29. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2017.  (VI. 29.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                              Felelős: - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 29. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2017. (V. 25.) számú határozata 

„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való részvétel 

támogatásáról 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Járóbeteg szakellátó 

szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való részvétel támogatásáról szóló előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. az EFOP -2.2.19-17 

kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázati kiírásra kérelmet 

nyújtson be, továbbá támogatja a projektben történő részvételét.  

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a PÉTEGISZ Zrt vezérigazgatóját tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. május 31.                                               Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 29. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

  



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2017.  (V. 25.) 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 Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete 

szerint 2017. június 1-i hatállyal elfogadja.  

 

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

Szabályzatában foglaltaknak a Hivatal dolgozói általi megismertetéséről, valamint a 

határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 

 

Határidő:  2017. május 30.                                         Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 29. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2017.  (V. 25.) számú határozata 

 

az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 

megtárgyalta az előterjesztéshez mellékelt, Folyás Község Önkormányzata 2016. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést és elfogadja azt. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) részére küldje meg. 

 

 

Határidő: 2017. május 31.                                  Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 29. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2017.  (V. 25.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                              Felelős: - 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 29. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

  



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2017.  (IV. 27.) számú határozata 

 

az önkormányzat ingatlanvásárlási szándékáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvásárolja a Polgár és Csege COOP 

Zrt. (4090 Polgár, Hősök utca 10. A. ép.) tulajdonában álló  folyási  3850/2 hrszú ingatlant, 

valamint a 3851 hrszú ingatlan megosztásával kialakuló ingatlant, melyek összterülete kb. 

2300 m2.  

 

A testület a vételárat az eladóval közösen kialkudott bruttó 700.000 Ft összegben elfogadja.  

 

Kinyilatkozza, hogy a megvásárolandó területen kereskedelmi tevékenységet nem kíván 

folytatni, azon ilyen rendeltetésű épületet nem épít, építtet.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2017. június 30     Felelős: Magyar Sándor polgármester 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 4. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2017.  (IV. 27.) számú határozata 

 

a Hajdúnánás - Folyás - Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §  (2) bekezdésében és a Hajdúnánás – 

Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának 16.1. pontjában foglaltakra tekintettel a Társulási megállapodás 2017. 

május 1-jétől hatályos módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

1. A Társulási Megállapodás bevezető mondata az alábbi szövegre módosul: 

 

„Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Újtikos Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete, és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete és Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv) 87. § alapján az Mötv. 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott „gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások”, 

valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. 

§ (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott tanyagondnoki szolgáltatás, és 

családsegítés szociális alapszolgáltatások magas szakmai színvonalon történő ellátása 

céljából jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre az alábbiak szerint:” 

2. A Társulási Megállapodás 4. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: 

 

„A társulás által ellátott feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati rendelet 

megalkotására Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult. A 

rendelet megalkotásához a társulás tagjainak hozzájárulása szükséges.” 

3. A Társulási Megállapodás 5. pontjának címe az alábbiakra módosul. 

 

„5. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető 

szavazatarány, munkaszervezet” 

4. A Társulási Megállapodás 5. pontja kiegészül az 5.4.) alponttal az alábbiak szerint: 

 

„5.4.) A Társulási Tanács munkaszervezete 



5.4.1.) A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése) a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által alapított Hajdúnánási 

Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 1. szám) látja el. 

5.4.2.) A társulás és intézménye gazdálkodási feladatait (a bevételekkel és kiadásokkal 

kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatait) a Társulási Tanács munkaszervezete látja el.” 

5. A Társulási Megállapodás 6.6.3.) alpontja az alábbi szövegre módosul: 

 

„6.6.3.) A jegyzőkönyv elkészítéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik. A 

jegyzőkönyvet 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak meg kell 

küldeni.” 

 

6. A Társulási Megállapodás 10.3.) alpontja az alábbi szövegre módosul: 

 

„10.3.)  A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell megfelelően 

alkalmazni.” 

 

7. A Társulási Megállapodás 13. pontja az alábbi szövegre módosul: 

 

„A Társulás szolgáltatásait a közösen alapított Intézmény keretein belül  

- a 4. pont a), c), és d) alpontjában meghatározott feladatokat a társult önkormányzatok 

közigazgatási területén, 

- a 4. pont b) alpontjában meghatározott feladatokat Hajdúnánás város közigazgatási 

területén, 

- a 4. pont e) alpontjában meghatározott feladatokat a Hajdúnánási Járás közigazgatási 

területén  

biztosítja.” 

 

8. A Társulási Megállapodás 14.2.) alpontja az alábbi szövegre módosul: 

 

„14.2.) A Társulás költségvetési beszámolási rendjére az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell megfelelően 

alkalmazni.” 

 

9. A Társulási Megállapodás 15. pontjának első mondata az alábbi szövegre módosul: 

 

„A Társulás elnöke a Társulás belső ellenőrzéséről a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 

szerint gondoskodik.” 

 

10. A társulási megállapodás módosítása egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényesek 

maradnak. 

 



Felkéri a polgármestert a társulási megállapodás módosító okiratának és egységes szerkezetbe 

foglalt okiratának aláírására. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 4. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

  



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2017.  (IV. 27.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                              Felelős: - 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 4. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-én tartott rendes 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

23/2017. (IV. 27.) 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. 76. szám) 

kapitányságvezetőjének a Folyás község közrend-, közbiztonsági helyzetéről szóló 

tájékoztatóját megismerte, és azt elfogadja. 

 

Határidő: -                                                                                         Felelős: - 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. május 4. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

        aljegyző 

 

  



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 20-án tartott 
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2017. (IV. 20.) számú határozata  

 

a 2017. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt  

 pályázat benyújtásáról 

 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi pályázati kiírás c) pontja szerinti Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása támogatási célra pályázatot kíván benyújtani 4.481.740,- Ft 

támogatási összeg erejéig. 

 

A pályázat összköltségvetése 5.272.635,- Ft., melyből a pályázathoz biztosítandó önrész 

összegét, azaz 790.895,- Ft-ot a képviselő-testület biztosítja a 2017. évi költségvetésről szóló 

3/2017. (II.27.) Önkormányzati Rendelet szerinti általános tartaléka terhére. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. május 2.                                    Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 
 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. április 26. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2017. (III. 30.) számú határozata  

 

a településképet érintő jogszabályi változásokról, az arculati kézikönyvről és a 

településképi rendeletről, illetve előkészítésükkel kapcsolatos feladatokról 

I. 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetési szabályairól 

alkotott rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Folyás Község településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 11/2016. (III. 

10.) számú Képviselő-testületi határozatát – a jogszabályváltozásokra tekintettel – 

hatályon kívül helyezi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. április 15.                      Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

II. 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképet érintő jogszabályi 

változásokról, az arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről, illetve 

előkészítésükkel kapcsolatos feladatokról és a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok 

partnerségi egyeztetési eljárásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról szóló előterjesztést megismerte, és annak ismeretében dönt arról, hogy 

amennyiben a központi költségvetésből az arculati kézikönyv elkészítésének feladat 

ellátására a finanszírozás biztosított lesz, továbbá arra az állami támogatás elégséges lesz:  

 

1. Főépítészt kíván foglakoztatni a településképi rendelet megalkotásának idejére 

megbízási jogviszony alapján, majd ezt követően  

2. megindítja a Településképi Arculati Kézikönyvének egyeztetési eljárását a 

partnerségi rendeletben foglaltak szerint, továbbá 

3. megindítja a Településképi rendelet egyeztetési eljárását a partnerségi 

rendeletben foglaltak szerint. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. április 30.                             Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. április 6. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

 



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

19/2017. (III. 30.) számú határozata 

 

az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek című felhívásra támogatási kérelem benyújtására 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete konzorcium keretében, mint 

konzorcium tagja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az 

EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek című felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani és a 

támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 

kívánja megvalósítani. 

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat elkészítésével 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal  és esedékességkor                   Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. április 6. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

 

 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

18/2017. (III. 30.) számú határozata 

 

önkormányzati tulajdonú  ingatlanrészek értékesítésétől 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva meghozta az alábbi határozatot:  

A Folyás Község Önkormányzata tulajdonában álló,  

a hajdúnánási 5382/2 hrsz, ú ingatlanon fennálló 17/10000 tulajdoni hányadát  

értékesíti Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonostárs (4080 Hajdúnánás, 

Köztársaság tér 1. szám) részére.  

A tulajdoni hányadok értékesítésére a vevő önkormányzat részéről ajánlott 700 Ft/m2 

összegű vételárat elfogadja.  

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel az adásvételi szerződést kösse meg.  

Határidő: esedékességkor   Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. április 6. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2017. (III. 30.) számú határozata 

a polgármestert megillető költségtérítés mértékéről 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján 

a Magyar Sándor polgármestert megillető havi költségtérítés mértéke 2017. január 1-i 

hatállyal 44.880 Ft. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről 

gondoskodjon. 

Határidő:  azonnal                                             Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. április 6. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

 

  



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

16/2017. (III. 30.) számú határozata 

 

 

Folyás Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 42. § (1) foglaltakra figyelemmel elfogadja Folyás Község Önkormányzata 2017. 

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, 2017. április 6. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

  



 

 

MELLÉKLET A16/2017. (III. 30.) számú határozathoz  

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
2017. évi közbeszerzési 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      

      
      

II. Építési 

beruházás 
     

-      

III. Szolgáltatás-

megrendelés 
     

-      

IV. Építési 

koncesszió 
     

–      

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
     

–      

 

 

A Közbeszerzési terv Folyás Község Önkormányzata 16/2017. (III. 30.) számú 

Képviselő-testületi Határozatával került elfogadásra. 

 

 

Folyás, 2017. március 30. 

 

 
 

 

 



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2017. (III. 30.) számú határozata  

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                              Felelős: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. április 6. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

  



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2017. (II. 23.) számú határozata  

 

a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos  

kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú 

 pályázat benyújtására 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal 

székhelyének feladatait ellátó Hajdúnánás Városi Önkormányzat polgármesterét, hogy a 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján 

támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 

kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.  

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg Hajdúnánás Város polgármestere 

részére a pályázat benyújtására.  

Határidő: azonnal                                                 Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 
 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

  



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2017. (II. 23.) 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 Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete 

szerint 2017. március 1-i hatállyal elfogadja.  

 

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

Működési Szabályzatában foglaltaknak a Hivatal dolgozói általi megismertetéséről, 

valamint a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 

 

Határidő:  2017. február 28.                                      Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2017. (II. 23.) számú határozata 

 

a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

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

2017. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.  

 

Felkéri a polgármestert a szabadság igénybevételéről a képviselő-testület részére a 

következő ülésen adjon tájékoztatást. 

 

 

Határidő: esedékességkor   elelős: Magyar Sándor polgármester  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2017. (II. 23.) számú határozata 

 

a polgármester illetményéről 

 

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 – 2017. január 1-i hatállyal – havi bruttó 299.200,- 

Ft.  
 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről 

gondoskodjon. 
 

Határidő:  2017. február 25.                                     Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 
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KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2017. (II. 23.) számú határozata  

 

Boróka Szociális Szövetkezet (4095 Folyás, Bólyai utca 6. sz) részére vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás biztosításáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Boróka Szociális Szövetkezet 

(4095 Folyás, Bólyai utca 6. sz) részére a szövetkezet működésének megkezdéséhez 

760 eFt összegű vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Szövetkezet elnökét tájékoztassa, 

felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására, valamint gondoskodjon a támogatás 

átutalásáról. 

 

Határidő: azonnal                                Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

 

 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2017. (II. 23.) számú határozata  

 

 

feladatellátási szerződések megkötéséről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat zöldterület-

gazdálkodással kapcsolatos feladatai, valamint a közutak fenntartása kötelező 

önkormányzati feladatainak ellátására 2017. március 1-től 10 évre szóló megállapodást 

köt a Boróka Szociális Szövetkezettel (4095 Folyás, Bólyai u. 6.). 

 

A feladatok teljesítésének ellentételezéseként az Szövetkezetet minden évben az 

önkormányzati költségvetésben fenti feladatokra meghatározott előirányzat illeti meg, 

melynek mértéke 2017-ben a következő: 

 - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok  1 676 960 Ft/év 

  - közutak fenntartása     1 672 990 Ft/év 

  - köztemető parkgondozási feladatai, karbantartás         760 000 Ft/év 

 

Felhatalmazza a polgármestert a feladatok ellátására irányuló szerződések megkötésére.  

 

Határidő: 2013. február 28.                Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 
 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

 

 

 

 

 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2017. (II. 23.) számú határozata  

 

haszonkölcsön szerződések megkötéséről 

 

1 ./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CVI. törvény 4/A. § alapján úgy határoz, hogy a Folyási Boróka Szociális 

Szövetkezettel haszonkölcsön szerződést köt az önkormányzat tulajdonában álló Folyás, 

3699 helyrajzi számú, természetben a 4095 Folyás, Bólyai János u. 6. szám alatti 

ingatlanra, valamint az elterjesztés mellékletét képező tárgyi eszközökre vonatkozóan. 

 

2./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező 4095 Folyás, Kossuth u. 9. szám alatti ingatlanon a 

Boróka Szociális Szövetkezet részére ingyenes használatot biztosít a szövetkezet 

működéséhez szükséges tevékenységek végzésére.  

A használat nem kizárólagos, a szövetkezet elnöke a használat idejét köteles 

egyeztetni a polgármesterrel és az nem akadályozhatja önkormányzati rendezvények 

tartását.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, 

valamint felhatalmazza a szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2017. március 30                                Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

 

  



KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7/2017. (II. 23.) számú határozata  

 

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegéről 
 

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 

     

 
2017 2018 2019 2020 

Helyi adók 

4 

650 

4 

650 

4 

650 

4 

650 

Vagyonhasznosítás 0 0 0 0 

Vagyonértékesítés 0 0 0 0 

Bírság-, pótlék- és 

díjbevétel  0  0  0  0 

Összesen: 

4 

650 

4 

650 

4 

650 

4 

650 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

     

 
2017 2018 2019 2020 

Hitelek tőketörlesztése 1 038 1 038 1 038 1 038 

Hitelek kamatfizetési 

kötelezettsége 280 210 140 70 

Összesen: 1 318 1 248 1 178 1 108 

 

Határidő: -        Felelős:

 - 

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-án tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

6/2017. (II. 23.) számú határozata  

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                              Felelős: - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 28. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

 

 

 

 

  



 

 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-án tartott 
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

5/2017.  (I. 26.) számú határozata 

 

a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalása ellen 

benyújtott kifogás elbírálásáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság a 9.K.27.431/2016/9. számú ítéletében foglaltak szerint lefolytatott új eljárásában  a 

Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar megyei 

elnökségének a Folyás, 0410/1 helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet tulajdonjogának 

átruházásáról szóló szerződés jóváhagyására vonatkozó 2015. december 10-én kelt 

állásfoglalása és annak a 2017. január 20-án  kelt kiegészítése, valamint Forgács Vivien, 

Tiszaújváros Karinthy u. 37. szám alatti lakosnak az állásfoglalás ellen benyújtott 2016. 

január 22-én kelt kifogása, és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. 

évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alábbi döntést 

hozza: 

 

A Képviselő-testület a HB01-05321-4/2015 iktatószámú állásfoglalásra vonatkozóan 

beérkezett kifogást elutasítja. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát 

jogszabálysértése hivatkozással, a közléstől számított harminc napon belül, a Debreceni  

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (4026 Debrecen, Perényi utca 1.) részére címzett, de a 

Folyás Község  Önkormányzata Polgármesterénél (4095 Folyás, Kossuth u. 13. szám) 3 

példányban benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adandó keresetlevélben lehet 

kérni.  

 

Indokolás: 

 

2015. szeptember 1. napján került megkötésre Szűcs József eladó, valamint Madarász Gergely 

vevő által a Folyás, 0410/1 helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet tulajdonjogának 

átruházásáról szóló szerződés.  

A szerződés kifüggesztésének időtartama alatt a szerződésre 1 fő, Forgács Vivien, 

Tiszaújváros Karinthy u. 37. szám alatti lakos nyújtotta be nyilatkozatát elővásárlási jog 

gyakorlására. Forgács Vivien kinyilatkozta, hogy regisztrációs számmal rendelkező, helyben 

lakó őstermelői jogon él elővásárlási jogával.  

 

A kifüggesztést követően a hatályos jogszabályok szerint az elővásárlási jogról szóló 

nyilatkozatot a mezőgazdasági szakigazgatási szerv részére megküldtük.  

A megkeresésében szereplő föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyása 

tárgyában a Kamara FOBIR-04444-4/2016. iktatószámú számú állásfoglalását megadta, 

melyben a szerződés megkötését a szerződés szerinti vevővel javasolja. 



 

Az állásfoglalásra Forgács Vivien, Tiszaújváros Karinthy u. 37. szám alatti lakos kifogást 

nyújtott be, melyet Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2016.  (III.10.) 

számú határozatával elutasított.  

A Képviselő-testület döntése ellen Forgács Vivien a törvényes határidőn belül keresettel 

fordult a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. A Bíróság a 9.K.27.431/2016/9. 

számú ítéletében Folyás Község Önkormányzatát új eljárás lefolytatására kötelezte, a testület 

határozatát hatályon kívül helyzete.  

A Bíróság indokolásában kifejtette: „A helyi földbizottság állásfoglalása egyáltalán nem 

tartalmaz értékelést a felperes vonatkozásában, akkor, amikor a kifogást elbíráló képviselő-

testület döntött annak kérdésében, hogy a kifogás alapos-e, nem tudta értékelni a felperes 

vonatkozásában azt, a helyi földbizottság a Földforgalmi törvény 23-23. §-ai szerinti 

értékelést a felperes vonatkozásában helyesen végezte-e el. „ 

 

A fenti számú ítélet alapján lefolytatott eljárásban a polgármester a 3/11-3/2017. számú 

végzésben kereste meg a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát az 

elővásárlási jogot bejelentő Forgács Vivien, Tiszaújváros Karinthy u. 37. szám alatti lakos 

tekintetében a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdése szerinti értékelés elvégzésére.  

 

A végzésre a Kamara megküldte NAK-NY-101. azonosító- és HB01-00399-2/2017. 

iktatószámú állásfoglalását, melyben Forgács Vivien, Tiszaújváros Karinthy u. 37. szám alatti 

lakos tekintetében az értékelést elvégezte.  

 

A állásfoglalás szerint „ A Földhivatali Főosztály az előzetes vizsgálat során megállapította, 

hogy az elfogadó nyilatkozat több szempontból sem felel meg a hatályos előírásoknak, így 

jegyzék nélkül kereste meg a helyi földbizottsági jogkörben eljáró Kamara megyei elnökét. A 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 25. § (1) 

bekezdése alapján a helyi földbizottság a jegyzékben szereplő összes elővásárlásra jogosult 

és a vevő tekintetében azonos szempontok szerint köteles az értékelést elvégezni. A 

megkereséshez jegyzék nem készült, így a megyei elnökség csak a szerződés szerinti vevő 

tekintetében végezte el az értékelést. ……… Tekintettel arra, hogy Forgács Vivien 

tulajdonszerzése a megyei elnökség legjobb ismeretei szerint nem ütközik a földforgalmi 

törvény céljaiba és nem valósítja meg a 24. § (2) bekezdésben foglalt olyan eseteket sem, 

amelyek a jóváhagyás megtagadását eredményezhetnék, a megyei elnökség azzal egészíti ki a 

HB01-04444-4/2016. számon meghozott állásfoglalását, hogy Forgács Vivien 

tulajdonszerzését támogatja. A megyei elnökség egyidejűleg meg kívánja jegyezni, hogy a 

kamara nem foglalhat állást abban, hogy az elfogadó nyilatkozatot benyújtó személyével vagy 

a nyilatkozatával szemben fennáll-e bármilyen, a helyi földbizottság hatáskörében nem 

értékelhető megtagadási ok, így a meghozott állásfoglalás sem jelenti azt, hogy az elfogadó 

nyilatkozat megfelelt a törvényi előírásoknak, ennek elbírálása ugyanis a Földhivatali Osztály 

hatáskörébe tartozik.” 

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) 

bekezdése alapján „a képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha 

annak kiadására a Földforgalmi törvény 23–25. §-a megsértésével került sor, egyébként a 

kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.” 

 

A Képviselő-testület a beérkezett kifogást mind tartalmi, mind formai szempontból 

megvizsgálta. Megállapította, hogy az a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvényben meghatározott határidőben érkezett, így azt érdemben vizsgálta.  

 



A Képviselő-testület eljárása során megállapította, hogy a rendelkezésére álló adatok szerint 

az eljárási szabályok betartásra kerültek.  

 

A Testület megállapította, hogy a Kamara az adásvételi szerződést és a szerzés feltételeit a 

Földforgalmi törvény és a Fétv. szabályai alapján vizsgálta, az értékelést a szerződés szerinti 

vevő és az elfogadó nyilatkozatot tevő vonatkozásában is elvégezte a Földforgalmi törvény 

24.§ (2) bekezdésében meghatározott szempontok szerint.  

 

A kifogás benyújtója a kifogásában az értékelési szempontok ismertetésének hiányát jelöli 

meg eljárási hibaként, valamint azt, hogy „Az sem derül ki az állásfoglalás indokaiból, hogy a 

szerződés szerinti vevő tulajdonszerzési jogosultsága mennyiben előzi meg a Fétv. 18.§ (1) 

bekezdés d), illetve 18.§ (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti elővásárlási jogát. „ 

 

A Testület a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság fenti ítéletben is 

megfogalmazottak szerint tájékoztatja az ügyfelelt, hogy a Kamarának nem feladata a 

szerződés szerinti vevő és az elfogadó nyilatkozatot benyújtók közötti szerzési sorrend 

megállapítása.  

  

A rendelkezésre álló iratokból a testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, mivel 

– a kiegészített állásfoglalásra tekintettel- az állásfoglalás kiadására a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23–25. §-ában foglaltaknak megfelelően 

került sor. 

 

A képviselő-testület hatásköre a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  

2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul. 

 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatásra a Ket. 100. § (2) bekezdése 

alapján került sor. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.), Forgács 

Vivien, Tiszaújváros Karinthy u. 37. szám valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Osztálya (4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14.) részére történő megküldéséről. 

 

Határidő: azonnal                                                                Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 

  
 

A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 2. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

 

 

  



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-án tartott 
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2017. (I. 26.) számú határozata 

 

a Hortobágyi LEADER HACS részére visszatérítendő támogatás megállapításáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi LEADER Egyesület 

tagja, a térségben működő LEADER-program sikere érdekében a szervezet működéséhez 

szükséges előleg lehívását támogatja. Ennek érdekében 96.040 Ft összegű visszatérítendő 

önkormányzati támogatást biztosít készpénzletét céljára, hogy az Egyesület az Irányító 

Hatóságtól a működési és animációs előleg igénybevételéhez szükséges biztosítékot 

nyújthasson.   

A támogatás visszafizetésének végső határideje: 2021. március 31. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület elnökét tájékoztassa, felhatalmazza a 

támogatási szerződés aláírására, valamint gondoskodjon a támogatás átutalásáról. 

 

Határidő: azonnal                                            Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 2. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

  



 

 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-án tartott 
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

3/2017. (I. 26.) számú határozata 

 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala 

által kijelölt felvételi körzetek tervezetéről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 24. § (1a) bekezdésében foglaltakra tekintettel kinyilvánítja azon véleményét, 

miszerint egyetért azzal, hogy az újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola felvételi 

körzete Újszentmargita és Folyás községek közigazgatási területében legyen megállapítva. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatalának (4024 Debrecen, Piac utca 42-48. szám) értesítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. február 15.                          Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 2. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-án tartott 
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2017. (I. 26.) számú határozata  

 

a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos  

kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú 

 pályázat benyújtásáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat 

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, 

illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében 

meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 

kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Hajdúnánás település, mint a közös 

önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Hajdúnánási 

Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 

kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Folyás Község Önkormányzata, 

mint a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal                                              Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 2. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

  



 

KIVONAT 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-án tartott 
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2017. (I. 26.) számú határozata 

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

1./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát – a 2./ pontban foglaltak kivételével- 2017. 

február 1-i hatállyal az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

2./ Az SZMSZ II./A. A Hivatal belső szervezeti felépítése fejezetében szereplő létszámtábla, és a 

Mezei Őrszolgálatra vonatkozó módosítás, valamint a II./B.  A belső szervezeti egységek főbb 

feladatai fejezet 1.7. pont módosítása 2017. március 1-jén lép hatályba.  

   

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

Szabályzatában foglaltaknak a Hivatal dolgozói általi megismertetéséről, valamint a 

határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

 

Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 

Határidő:  1. pontban foglaltakra 2017. január 31. 

 2. pontban foglaltakra 2017. február 28. 

 

 

 

 

 
A kivonat hiteles! 

Folyás, 2017. február 2. 

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet  

    aljegyző 

 


