JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. március 30-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 17.00 órakor megkezdett r e n d e s n y í l t testületi
ülésén.
Szavazati joggal jelen vannak:
Magyar Sándor
Csirmaz János
Bártfai Ferenc
Cseh Attiláné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol van:

Burján János

képviselő

Meghívottként:

Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Magyar Sándor polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. Az
ülést megnyitotta.
Kérte a képviselőket, hogy fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a
módosítással, hogy a testület tárgyalja meg 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,
amely utólag került megküldésre a képviselők részére. A napirend tárgyalására a Különfélék
előtt kerüljön sor.

A szavazásban 4 fő képviselő vett részt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri jelentés
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014 (VI.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
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3. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 6/2015 (II.27.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
4. Előterjesztés Folyás Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
5. Előterjesztés a polgármestert megillető költségtérítés mértékéről
Előadó:
Dr. Kiss Imre jegyző
6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésétől
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
7. Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek című felhívásra támogatási kérelem
benyújtására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
8. Előterjesztés 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
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
9. Különfélék

1.

Napirendi pont: Polgármesteri jelentés
Előadó:
Magyar Sándor polgármester

(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester Cseh Attiláné képviselő kérdésére az írásban kiadott
anyagot annyival egészítette ki, hogy a Boróka Szociális Szövetkezet megkezdte működését.
Az önkormányzati vagyon átadására a Belügyminisztériumból két fő jött ki a településre. A
szemlét követően érkezett meg a minisztériumi jóváhagyás az eszközátadásról. Vannak
olyan eszközök, főleg gépek, amelyeket az önkormányzat használ 16.00 óráig, vagyis a
munkaidőben, majd a Szociális Szövetkezet végzi vele a munkáját. A cél az, hogy ne segélyt
adjunk az embereknek, hanem munkával keressenek és bért fizessünk. 3 szövetkezeti tag fix
bérért dolgozik, a munka mögött teljesítménynek kell lennie. Március 15-én fákat gallyaztak
a település belterületén, a levágott gallyakat beszállították az önkormányzathoz, tüzelőnek.
A hétvégén a temető rendbetétele következik. A Szociális Szövetkezet nem minden tagja
végez munkát ténylegesen, vannak tagok, akik szakértelmükkel segítik a szövetkezet
munkáját, ők nem kapnak bért a szövetkezettől.
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Mivel további kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a polgármesteri jelentésről.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Polgármesteri jelentést és az
alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2017. (III. 30.) számú határozata
a polgármesteri jelentésről
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta.

Határidő: -

2.

Felelős: -

napirendi pont: Előterjesztés a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló
10/2014 (VI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester

(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester: A Kormányhivatal szakmai javaslata alapján készült el a
rendelet-tervezet. A zöldhulladék és a többlethulladék kezelésének módját kell a testületnek
rendeletben meghatároznia. A szolgáltató komposztáló edényzetet biztosított a lakosság
részére, így a zöldhulladék komposztálásról kell rendelkeznünk, illetve a többlethulladék
elszállítására a Kirendeltségen is megvásárolható gyűjtőzsák szolgál.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület
tagjait, hogy szavazzanak hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014 (VI.02.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát és
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hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2017. (III. 31.) Önkormányzati Rendelete
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014 (VI.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A hulladékgazdálkodásról helyi szabályairól szóló 10/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: (Rendelet) 7.§ (1) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„e) az ingatlanán keletkező zöldhulladékot a szolgáltató által biztosított komposztáló
edényzetben, vagy más komposztálásra alkalmas módos saját ingatlanán gyűjteni és
komposztálni.”
2.§
A Rendelet 11.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ingatlanokon a kötelező elszállítási gyakoriságon felül keletkező eseti
többlethulladék elszállításáról az ingatlanhasználó a szolgáltató által biztosított, 35 kg
települési hulladék elhelyezésére alkalmas hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával és
szolgáltató részére történő átadásával gondoskodik. „
3.§
Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Folyás, 2017. március 30.
Magyar Sándor

Dr. Kiss Imre

polgármester

jegyző
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3. napirendi pont: Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 6/2015
(II.27.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester: A települési támogatásokról szóló önkormányzati
rendeletünk megalkotásakor a minimumra törekedtünk. A tapasztalat azonban az, hogy olyan
emberek is kerülhetnek átmenetileg nehéz helyzetbe, akiknél az egy főre eső jövedelem a
rendeletünkben meghatározott minimális mértéket meghaladja. Vannak méltányolandó egyedi
élethelyzetek, amikor az önkormányzati támogatás indokolt. A rendelet-tervezet a
jövedelemhatár emelésére és az adható támogatás mértékének emelésére tesz javaslatot.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzanak a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 6/2015
(II.27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát és a
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 6/2015 (II.27.) Önkormányzati
Rendelet módosítására a következő rendeletet alkotta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2017. (III. 31.) Önkormányzati Rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól 6/2015. (II. 27.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
Folyás Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
§

1.

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól 6/2015. (II. 27.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„ (2) Az 1. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt esetekben a kérelmező akkor részesíthető
rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatásban, amennyiben az egy főre
számított havi családi jövedelme az öny. összegének 180 %-át, egyedül élő esetén annak
250%-át nem haladja meg.
2.§
Az Ör. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás az öny. 5 %-ától az öny.
150 %-áig terjedhet.
3.§
Ez a rendelet 2017. április 15-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Folyás, 2017. március 30.

Magyar Sándor
polgármester

4.

Dr. Kiss Imre
jegyző

napirendi pont: Előterjesztés Folyás Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előadó: Magyar Sándor polgármester

(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy a 2017. évi közbeszerzési tervünk jelenleg
nullás. Reméli, hogy a pályázatok elnyerésével ez változni fog és lesznek beruházások a
településen. Akkor majd a tervet módosítani kell. Törvényi kötelezettségének tesz eleget a
testület, amikor március végéig a közbeszerzési tervét elfogadja.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzanak Folyás Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát és
Folyás Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról az alábbi
határozatot hozta:
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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

MELLÉKLET A16/2017. (III. 30.) számú határozathoz
FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

Támogatásból
Az eljárás
megvalósuló
Irányadó
Tervezett megindításának közbeszerzés
CPV kód
eljárásrend eljárási típus
tervezett
esetén a pályázat
időpontja
megnevezése
(adott esetben)

I. Árubeszerzés

II. Építési
beruházás
III. Szolgáltatásmegrendelés
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IV. Építési
koncesszió
–
V. Szolgáltatási
koncesszió
–

A Közbeszerzési terv Folyás Község Önkormányzata 16/2017. (III. 30.) számú Képviselőtestületi Határozatával került elfogadásra.
Folyás, 2017. március 30.

5. napirendi pont: Előterjesztés a polgármestert megillető költségtérítés mértékéről
Előadó:
Dr. Kiss Imre jegyző
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy az előterjesztés az indokokat tartalmazza. A
képviselő-testület a munkáltatója a polgármesternek, így a költségtérítésről neki kell döntenie.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzanak a polgármestert megillető költségtérítés mértékéről.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a polgármestert megillető költségtérítés
mértékéről az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2017. (III. 30.) számú határozata
a polgármestert megillető költségtérítés mértékéről
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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:

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

azonnal

6. napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésétől
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester: A valamikori megyei víziközmű vagyon szétosztásakor
kapott az önkormányzat tulajdonrészt a hajdúnánási ingatlanokon. Elenyésző a tulajdoni
hányad, javasolja az értékesítést.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzati tulajdonú ingatlanrész
értékesítéséről az alábbi határozatot hozta:
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
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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

7. napirendi pont: Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című felhívásra támogatási
kérelem benyújtására
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy Konzorcium jön létre a pályázatra,
Hajdúböszörmény gesztorságával. 500 MFt összegre lehet pályázni és a pályázat 100 %-os
támogatottságú, önerőt nem igényel. A kiírás humánszolgáltatások megvalósításáról szól,
ebben kisebb tárgyi eszköz beszerzések is megvalósulhatnak. Az előterjesztés tartalmazza a
Folyási programelemeket. 1 fő kulturális referens alkalmazását teszi lehetővé a pályázat 2 év
időtartamra. A tervezett tanfolyamok Újszentmargitán és Görbeházán kerülnének megtartásra,
a mi feladtunk lenne az emberek oda- és visszautaztatása. Táblázat tartalmazza az egyes
településekre eső részösszegeket, Folyáson a lakosságszám alapján jutó összegnél magasabb
összeget sikerült elérni. Az önkormányzat előnye ebből a pályázatból, hogy 2 évre
foglalkoztathat egy dolgozót, a Kultúr Pajtába molinó beszerzése valósulhat meg, amellyel ki
lehet tolni a rendezvények tartásának idejét ősszel. Terveztünk két gázmelegítőt is, ezekkel fel
lehet fűteni a teret. Télre közös disznótoros rendezvényt terveztünk a pályázatban.
Beszerzésre kerülhet egy kültéri csocsóasztal, rendbe tennénk a focipálya talaját és a kapukról
is lecserélnénk a hálókat. A pálya teljes mértékben akadálymentesített lehetne,
kerékpártárolókat tennénk ki és ülőpadokat. A hagyományosan megrendezésre kerülő nyári
gyermektáborozás és a testvértelepülési kapcsolat ápolásának költségeit is tartalmazza a
pályázat.
Cseh Attiláné képviselő támogatandónak tartja a pályázatot, minden kis fejlesztés jól jön a
településnek.
Mivel további kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások
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fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című felhívásra támogatási
kérelem benyújtásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című felhívásra
támogatási kérelem benyújtásáról az alábbi határozatot hozta:

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

8. napirendi pont: Előterjesztés 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
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Magyar Sándor polgármester: Egy utólagosan megküldött anyagról tárgyal a testület.
Törvény kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy 2017. október 1-ig rendeletet alkossanak a
települési arculati kézikönyvről. Ez azt tartalmazza, hogy milyen településen szeretnénk élni.
A folyamatba a lakosságot is be kell vonni, társadalmasítani kell. Sajnos ez az önkormányzat
számára költségekkel is jár, az állami támogatásra ígéret van, de pénz még nincs. Legalább
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egy településtervezőt és egy főépítészt foglakoztatni kell a folyamat befejezéséig. Javasolja a
határozat-tervezet elfogadását.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzanak a településképet érintő jogszabályi változásokról, az arculati
kézikönyvről és a településképi rendeletről, illetve előkészítésükkel kapcsolatos feladatokról.

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a településképet érintő jogszabályi
változásokról, az arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről, illetve előkészítésükkel
kapcsolatos feladatokról az alábbi határozatot hozta:
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.
2.

Főépítészt kíván foglakoztatni a településképi rendelet megalkotásának idejére
megbízási jogviszony alapján, majd ezt követően
megindítja a Településképi Arculati Kézikönyvének egyeztetési eljárását a partnerségi
rendeletben foglaltak szerint, továbbá
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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

Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a
fejlesztéseket megalapozó dokumentumok partnerségi egyeztetési eljárásának szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok
partnerségi egyeztetési eljárásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2017. (III. 31.) Önkormányzati Rendelete
a Folyás községi fejlesztéseket megalapozó dokumentumok partnerségi egyeztetési
eljárásának szabályairól
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Folyás község közigazgatási területén lakó- és
tartózkodási hellyel, vagy ingatlannal rendelkező természetes személyekre, a településen
bejelentett székhellyel, vagy a településen telephellyel rendelkező, vagy tevékenységet
végző jogi személyekre, akik a rendelet alkalmazása során Partnernek tekintendők.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a
a) településfejlesztési koncepció,
b) integrált településfejlesztési stratégia,
c) településrendezési eszközök,
d) településképi arculati kézikönyv, és
e) településképi rendelet
(a továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) készítésére irányuló
eljárásokra.
13

2. §
(1) Az egyes eljárásokban a Partnerek kiválasztására a polgármester jogosult.
(2) A polgármester a kiválasztást megelőzően köteles kikérni a Képviselő-testület által
megbízott települési főépítész (a továbbiakban: Főépítész) javaslatát.
(3) A Partnereket az adottságok és a feladat jellegéhez igazítottan, a fejlesztéseket megalapozó
dokumentumok módosításakor esetenként kell meghatározni.
(4) A polgármester által meghatározott Partnereket a kiválasztásról írásban kell értesíteni.
(5)

A település teljes közigazgatási területére készülő fejlesztéseket megalapozó
dokumentumok készítése esetén az 1. § szerinti partnerek köre nem szűkíthető, a 2. § (3)
bekezdés szerinti eseti meghatározásnak nincs helye.
A Partneri tájékoztatás szakaszai
3. §

(1) A véleményezésnek két szakasza:
a) a társadalmi bevonási szakasz, és
b) a társadalmi véleményezési szakasz.
(2) A társadalmi bevonási szakasz során a Partnerek előzetesen véleményezik a tervezett
megindítandó eljárást.
(3) A társadalmi véleményezési szakaszban a partnerek az elkészült dokumentumot
véleményezik.
A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
4. §
(1) A Partnerek az eljárás során előzetes, vagy munkaközi tájékoztatást kapnak.
(2) Az előzetes tájékoztató a készítendő egyes fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes
véleményezést, tervkészítési javaslattételt alapozza meg a társadalmi bevonási szakasz
keretében.
(3) A munkaközi tájékoztató az elkészült, az egyes fejlesztést megalapozó dokumentumok
véleményezését alapozza meg a társadalmi véleményezési szakasz keretében.
5. §
Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás
a) az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Közös Önkormányzati
Hivatal Folyási Kirendeltsége épületének hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény
kifüggesztésével,
b) az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,
c) az aktualitás alapján kiadandó szórólap formátumban történő közzététellel, és
d) lakossági fórum keretében
történik.
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6. §
(1) A Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (emailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést megalapozó
dokumentumról.
(2) A közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a Közös Önkormányzati Hivatal Folyási
Kirendeltsége épületének hirdetőtáblájára kifüggesztett hirdetmény, valamint az
Önkormányzat hivatalos honlapján történő felhívásnak tartalmaznia kell a partnerségi
véleményadásra rendelkezésre álló időtartamot.
(3) Amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a Közös Önkormányzati Hivatal
Folyási Kirendeltsége hirdetőtábláján történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma
nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben meg kell jelölni, hogy mely időpontokban és hol
van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.
7. §
A tájékoztatás formáit, a véleményezés lehetőségeit az egyes bevonási szakaszok és tervfajták
megkülönböztetésével az 1. melléklet tartalmazza.
A Partnerek véleményének dokumentálása, nyilvántartása
8. §
(1) A Partnerektől beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló
táblázatot kell készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és
megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva.
(2) Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell juttatni
annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A településtervező a
javítás módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az ügyirathoz kell iktatni és
abban kell megőrizni.
9. §
(1)A beérkezett javaslatok, vélemények indokolásának a dokumentálása, nyilvántartása során:
a) A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban beérkezett
javaslatokat a Főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület
számára,
b) A Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt
véleményeket, és
c) Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai
javaslatoktól
(2) Az észrevételt, véleményt tevőnek - tértivevényes úton - meg kell küldeni az el nem
fogadott javaslatát és annak indokolását.
A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje, módja
10. §.
15

(1)A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje:
a) Ha van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal az elkészült tervezetet
a 5. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni, vagy
b) Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a hirdetményt az
elkészült fejlesztéseket megalapozó dokumentumok tervezeteivel együtt közzé kell
tenni.
(2)A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi időtartamot kell biztosítani:
a) teljes eljárás esetén:
aa)
előzetes tájékoztatási szakasznál:
ab)
véleményezési szakaszánál:
b) egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál:
c) tárgyalásos eljárásnál:
d) állami főépítészi eljárásnál:
e) kézikönyv készítése esetén:
f) településképi rendelet elfogadása esetén:

21 nap
30 nap
15 nap
8 nap
8 nap
15 nap
8 nap.

(3) A Partnerek észrevételeiket, javaslataikat papír alapon személyesen, vagy postai úton
Folyás Község Önkormányzat 4095 Folyás, Kossuth utca 13. szám alatti székhelyére, vagy
elektronikus úton az folyas@gmail.com címre ehetik meg.
11. §
(1) A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat, illetve azok módosítását a helyben
szokásos módon kell közzétenni.
(2)A közzétételhez összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára.
12. §
Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.

Folyás, 2017. március 30.
Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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1. melléklet a 10/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

A Partnerek tájékoztatásának módjáról, a véleményezés szakaszairól és eszközeiről szóló
összefoglaló adatok egyeztetési eljárás típusai szerint
1.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA
A

B

C

1.

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

2.

Készítési mód

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

Nem

Igen

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

Nem

Igen

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Igen

Nem

Igen

Nem

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

Igen

Nem

Igen

Nem

2.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ – TELJES ELJÁRÁS
A

B

C

1.

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

2.

Készítési mód

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

Nem

Igen

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

Nem

Igen

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Igen

Nem

Igen

Nem

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

Igen

Nem

Igen

Nem
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3.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS
A

B

C

1.

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

2.

Készítési mód

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

--------

--------

--------

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

--------

--------

--------

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

--------

--------

--------

Igen

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

--------

--------

--------

Igen

4.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS
A

B

C

1.

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

2.

Készítési mód

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

--------

--------

--------

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

--------

-------

--------

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

--------

--------

--------

Nem

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

--------

--------

--------

Nem
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5.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
A

B

C

1.

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

2.

Készítési mód

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

--------

--------

--------

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

--------

--------

--------

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

--------

--------

--------

Igen*

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

--------

--------

--------

Igen*

6.
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
A

B

C

Társadalmi bevonási
Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

1.

Véleményezés
szakaszai

2.

Készítési mód

Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

*: Kivéve a Kormány által rendeletben kihirdetett vészhelyzet esetén, ekkor csak a hirdető felületen és a honlapon való
megjelenítés a kötelező.
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9.

napirendi pont: Különfélék

Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a szociális szövetkezet a
hétvégén a temetőt fogja rendbe tenni. Sor kerül az alpolgármester által jelzett tujákra is.
Cseh Attiláné képviselő az útépítés megkezdéséről és a napelem-parkról kérdezett.
Magyar Sándor polgármester válaszában elmondta, hogy április elején érkeznek meg a
szakemberek. Az út kitámasztást kap és 5 cm aszfaltborítást. Végül padka készül az új úttest
mellé. Várhatóan 5-6 nap alatt végeznek a munkával. Az előleg az önkormányzathoz már
megérkezett, és – ahogy azt már a testületi ülésen elmondta - a pályázattal nem érintett részt is
aszfaltozni fogják a temetőparkolóval együtt. A napelem-park megvalósítása pályázat
függvénye, még nem jelentkezet a vállalkozó.
Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester a nyílt ülést
17.55 órakor bezárta.

K.m.f.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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