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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2017. május 25-én Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási 

Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 7.00 órakor megkezdett r e n d e s  n y í l t  testületi ülésén. 

 Szavazati joggal jelen vannak:  

Magyar  Sándor  polgármester 

Csirmaz János  alpolgármester 

               Bártfai Ferenc             képviselő 

Cseh Attiláné              képviselő 

 

Igazoltan távol maradt:   

  Burján János   képviselő 

 

Az ülés teljes időtartamára: 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 vegye fel a testület napirendre az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint a „Járóbeteg 

szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való részvétel támogatásáról szóló 

napirendet. Mindkét előterjesztést írásban megkapták a képviselők. A két új napirend tárgyalását a 

meghívóban szereplő napirendek után, a Különfélék napirend előtt javasolja megtárgyalni.  

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. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

Előadó:         Magyar Sándor polgármester 

 

3. Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 



2 
 

 

4. Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 7/2017. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

      Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

5. Előterjesztés a „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való 

részvétel támogatásáról 

      Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

6. Különfélék 

 

Napirendi pont: Polgármesteri jelentés  

                            Előadó: Magyar Sándor polgármester 

(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester ismertette az írásban kiadott anyagot.  

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a 

polgármesteri jelentés 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 határozati javaslatot és a 

polgármesteri jelentésről az alábbi határozatot hozta: 

 

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: - 

 

 

2. Napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

                                          Előadó:         Magyar Sándor polgármester 

(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 
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Magyar Sándor polgármester teljes körűséggel jellemezte a kapott beszámolót. Az 

intézmény vezetője jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud személyesen részt venni a 

testületi ülésen. A gyermekek és a családok felé egyre nagyobb és többféle támogatást nyújt 

az állam. Évről-évre egyre kevesebben jelennek meg az ellátórendszerben.  Folyamatosan 

csökken a szociális ellátás és egyre több programmal, lehetőséggel jelenik meg a községben a 

feladat.  

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak az 

önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

tájékoztató 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 határozati javaslatot és az 

önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

tájékoztatóról az alábbi határozatot hozta: 

 

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 

 

3. Napirendi pont:  Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítására  

                                   Előadó: Magyar Sándor polgármester 

(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztett módosítás 

Folyás községet nem érinti. A kormányzati funkció kódok miatt vált szükségessé a módosítás. 

Mivel közös hivatali rendszerben dolgozunk, minden önkormányzatnak el kell fogadnia az 

SZMSZ módosítást.   
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

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 határozati javaslatot és a 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról az alábbi határozatot hozta: 

 

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 

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 7/2017. 

(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról       

                                 Előadó: Magyar Sándor polgármester 

(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy alpolgármester úr kezdeményezte a rendelet 

módosítását. A javaslat az, hogy csak arra a hónapra ne járjon a tiszteletdíj, amikor a 

képviselő nem vesz részt a munkában.  

Csirmaz János alpolgármester szerint nagyon szigorú lett a rendelet szabályozása, amikor a 

testület negyedévet vizsgálva fizeti ki a képviselői tiszteletdíjakat. A kifizetés ezután is 

negyedévente történik, de akkor is jár, ha valaki akadályoztatva van a testületi ülés napján. 

Bárkinek lehet olyan programja, amelyik fontosságban megelőzi a képviselői feladatok 

ellátást, ezért ne büntessük a tiszteletdíj teljes negyedéves összegének megvonásával.  



5 
 

Mivel további kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - 

testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 7/2017. 

(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 javaslatot és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

12/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésben meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 

1.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) Nem jogosult a képviselői tiszteletdíjra a képviselő abban a hónapban, amelyikben a rendes és 

rendkívüli testületi ülések bármelyikén, vagy közmeghallgatáson bármely okból nem vesz részt a 

döntéshozatal valamelyikében. 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Folyás, 2017. május 25.  

 

 

Magyar Sándor        Dr. Kiss Imre 

polgármester             jegyző 
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5. Napirendi pont: Előterjesztés a „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című 

pályázaton való részvétel támogatásáról       

                                   Előadó: Magyar Sándor polgármester 

(Az előterjesztéshez írásos anyag készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a testületi anyag kiküldését 

követően érkezett az önkormányzathoz a PÉTEGISZ ZRt, vezérigazgatójának kérése a 

fejlesztés támogatásáról. Kórházi ellátást kiváltó nappali ellátásra lehet most pályázatot 

benyújtani. A PÉTEGISZ Zrt.nek Folyás Község Önkormányzata is tagja, ezért kell 

határozatot csatolnia a Zrt-nek a pályázathoz.  

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a 

„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való részvétel 

támogatásáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen 

szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a „Járóbeteg 

szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való részvétel támogatásáról az alábbi 

határozatot hozta: 

 

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 
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6. Napirendi pont: Különfélék 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy a pályázatok benyújtásra kerültek, az út 

átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. Jelenleg a fejlesztések és pályázatok 

tekintetében egy kicsit csendesebb időszak van az önkormányzatnál.  

Mivel további felvetés, nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester az ülést 7.45 órakor 

bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

 polgármester jegyző 

 


