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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2017. június 29-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 

 

A 9. napirendi ponthoz: Rozgonyi Attila, a TRV Zrt. Önkormányzati Kapcsolattartó 

Osztályának vezetője 

 

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 le a napirendről a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában 2016/2017. 

tanévben végzett szakmai munkáról szóló tájékoztatót, a TRV Zrt. beszámolóját a 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 

felmondásáról és az ebből eredő feladatokról szóló napirendet követően tárgyalja a 

testület, illetve vegye fel napirendre a polgármesteri kérelmet, mely egy képzés 

támogatására irányul. Ez utóbbi napirendet a Különfélék előtt tárgyalja a testület. 

 

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 
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2. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint 

hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló  5/2017. 

(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

         Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

4. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2006. (IX. 18.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

5. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének 

felülvizsgálatáról és módosításáról 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

6. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről 

         Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

7. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés felmondásáról és az ebből eredő feladatokról 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

8. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 

5. szám) Folyás településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről 

   Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester  

 

9. Előterjesztés köztisztviselői képzés támogatására irányuló kérelemről  

         Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

10. 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 ismertette az írásban kiadott anyagot.  

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

polgármesteri jelentés elfogadásáról. 
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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 

31/2017.  (VI. 29.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                              Felelős: - 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, 

valamint hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és 

díjairól szóló  5/2017. (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 a Kormányhivatal szakmai véleménye 

alapján van szükség a rendelet módosítására. Javasolja a módosítás elfogadását, melynek 

eredményeképpen csak a túlmunka ellentételezésére nyílik lehetőség az anyakönyvvezetők 

számára.  

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

egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli 

megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló  5/2017. (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 egyes 

anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli 

megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló  5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

13/2017. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelete 
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egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn 

kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali 

munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló 5/2017. (II. 

27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének II. pont a) alpontja. 

 

2.§ 

 

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

 

Folyás, 2017. június 29. 

 

 

 

Magyar Sándor        Dr. Kiss Imre 

 polgármester              jegyző 

 

 

 

3. Napirendi pont:  Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

                                     Előadó: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy negyedévente felül kell 

vizsgálnia minden önkormányzatnak a költségvetés tényadatait és szükség szerint módosítania 

kell költségvetési rendeletét. Az önkormányzat költségvetésének főösszege 109.453.000 Ft-ra 

nőtt. A növekedés alapvető indoka a normatívák és támogatások növekedése, illetve a nem 

tervezett támogatások betervezése.  

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

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
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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 önkormányzat 

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

   

14/2017. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) Önkormányzati 

Rendelet módosításáról 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) Önkormányzati 

Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő (1)-(5) 

bekezdés lép: 

 

 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

  a) kiadását 109.453 eFt 

  b) bevételét 109.453 eFt 

 főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint. 

 

 (2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:  

a) Költségvetési bevételek összesen: 109.453 eFt, ebből 

   aa) működési: 80.062 eFt 

   ab) felhalmozási: 29.391 eFt 

 

  b) Költségvetési kiadások összesen: 107.338 eFt, ebből 

   ba) működési: 65.047 eFt 

   bb) felhalmozási: 42.291 eFt 

 

  c) Költségvetési többlet: 2.115 eFt, ebből 

   ca) működési többlet: 15.015 eFt 

   cb) felhalmozási hiány: 12.900 eFt 

  

 (3)  A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása: 

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek 

pénzmaradványának igénybevétele: 

  aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek 

tartalmazzák): 

   16.287 eFt 

 

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú  



6 
 

     műveletek: 

  

      ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen: 0 eFt, ebből 

   baa) felhalmozási hitelek bevételei:  0 eFt  

             

      bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 2.115 eFt, ebből 

              

    

   bba) felhalmozási hitelek kiadásai: 1.038 eFt 

   bbb) működési hitelek kiadásai: 0 eFt 

   bbc) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.077 eFt 

 

   c) Finanszírozási bevételek összesen: 0 eFt 

 

   d) Finanszírozási kiadások összesen: 2.115 eFt 

   e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: -2.115 eFt 

   

 (4) A kiadások főösszegén belül  

   a) a személyi juttatások előirányzatát 34.773 eFt 

   b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 5.329 eFt 

   c) a dologi kiadások előirányzatát 17.831 eFt 

   d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1.400 eFt 

   e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 5.714 eFt 

   f) a beruházási kiadások előirányzatát 39.553 eFt 

   g) a felújítási kiadások előirányzatát 2.738 eFt 

   h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 eFt 

   i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 2.115 eFt 

  összeggel állapítja meg. 

 

 (5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 

     3.404 eFt 

  összeggel állapítja meg. 

 ebből: 

   a) általános tartalék 3.404 eFt 

  

 

2. § Az Ör. 1-3. és 5-6. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és 4-5. melléklete lép.  

 

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

 

 

 

Folyás, 2017. június 29. 

 

 

 

 

 

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

  polgármester jegyző 



7 
 

 



8 
 

 

 

 

  



9 
 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2006. (IX. 18.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  

                                   Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy korábban a testület már tárgyalta a 

napirendet. Akkor is szó volt arról, hogy a Település Arculati Kézikönyv megalkotásával 

meghatározhatjuk, hogy milyen épületeket és építményeket szeretnénk látni a községben, az 

országos építési szabályok pedig elegendőek az építtetők számára. Mivel 2018-ig új HÉSZ-t 

kell alkotnia az önkormányzatoknak, célszerű a jelenlegi hatályon kívül helyezése a 

jogszabálysértés megszüntetésére. A jelenlegi HÉSZ módosítása csaknem annyi költséget 

jelentene, mint majd jövőre az új megalkotása. Tájékoztatta a testületet arról is, hogy a TAK 

munkálatai megkezdődtek, várhatóan határidőben eleget tud tenni a testület a rendeletalkotási 

kötelezettségének. A TAK elkészítésére az önkormányzat 1 MFt állami támogatást kapott, 

amely elegendő lesz a szakemberek alkalmazására.  

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

tagjait, hogy szavazzanak a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2006. (IX. 18.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

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 Helyi Építési 

Szabályzatról szóló 5/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2017. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelete 

 

 Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 5/2006. (IX. 18.) Önkormányzati 

Rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

 

Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 5/2006. (IX. 18.) 

Önkormányzati rendelet. 
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2. § 

Ez a rendelet 2017. július 1 napján lép hatályba. 

 

Hajdúnánás, 2017. június 29. 

  

  

 

 

 Magyar Sándor  Dr. Kiss Imre 

 polgármester jegyző 

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének 

felülvizsgálatáról és módosításáról  

                                   Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot kétévente felül kell vizsgálni. Legutóbb 2015-ben került erre sor, így most újra 

esedékes. Főleg statisztikai adatokban, feladatellátásban és felelős személyekben van 

változás. Emiatt kerül sor a módosításra. A módosítások nem jelentősek, van, ami 

jogszabályváltozásból ered, ilyen pl. az idősek nappali ellátásának törlése, mely már nem 

kötelező önkormányzati feladat, de feltüntettük az „Idősbarát Önkormányzat” díjat, vagy a 

nyári gyermekétkeztetést is, ami új kötelező feladatunk.   

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

Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének felülvizsgálatáról és 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 a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének felülvizsgálatáról és módosításáról az 

alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

32/2017.  (VI. 29.) számú határozata 

 

 

Folyás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatáról 
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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. 
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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 

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről 

                                Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy a Munka törvénykönyve szerint a 

dolgozóknak egybefüggően két hét szabadságot kell biztosítani évente legalább egy 

alkalommal. Az igazgatási szünet elrendelése a képviselő-testület hatásköre, erről szól az 

előterjesztés. Az igazgatási szünet ideje alatt a Kirendeltségen ügylet működik, senkit nem 

érhet hátrány e miatt.  
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak az 

igazgatási szünet elrendeléséről. 

 

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 igazgatási szünet 

elrendeléséről az alábbi határozatot hozta: 

 

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 

 

 

7. Napirendi pont:  Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés felmondásáról és az ebből eredő feladatokról  

                                  Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester: A HHG Kft. minőségi véleményét a Koordináló szerv 

visszavonta. Az önkormányzat feladata a törvény szerint, hogy a szerződést vele felmondja és 

gondoskodjon az új szolgáltatóval a szerződés megkötéséről. A díj megállapítására az 

önkormányzatnak továbbra sincs hatásköre, és az új szolgáltatónak sincs. Célszerű a 

megyében jelenleg egyedüli érvényes engedélyekkel rendelkező DHK Kft-vel szerződést 

kötni.  

Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző elmondta, hogy a közbeszerzési törvény szabályai 

szerint Folyás Község Önkormányzata közbeszerzés nélkül köthet szerződést, mivel az 

ingatlantulajdonosok száma olyan kicsi, hogy a törvény szerint számított közbeszerzési érték 
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lényegesen alatta van az értékhatárnak. Még üzletrészt sem kell emiatt szereznie a DHK-ban, 

hogy az „in house” eljárást alkalmazhassa.  

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

tagjait, hogy szavazzanak a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés felmondásáról.  

 

 

 

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 Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés felmondásáról az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

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  



18 
 

 

 

Magyar Sándor polgármester kéri, hogy hozzon döntést a testület a Debreceni 

Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás kérdésében és 

hatalmazza fel a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási 

megállapodásának módosítására irányuló tárgyalásokra.  

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

tagjait, hogy szavazzanak a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 

történő csatlakozásról és a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási 

megállapodásának módosítására irányuló tárgyalásokról.  

 

 

 

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 Debreceni 

Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásról a Hajdúsági 

Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítására 

irányuló tárgyalásokról az alábbi határozatot hozta: 

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.  
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                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 

 

8. Napirendi pont: Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok,   

Kossuth Lajos út 5. szám) Folyás településen nyújtott 2016. évi 

tevékenységéről    

                                   Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester köszöntötte az ülésen Rozgonyi Attilát, a TRV Zrt. 

Önkormányzati Kapcsolattartó Osztályának vezetőjét. Kéri a szóbeli kiegészítés megtételére. 

 

Rozgonyi Attila Osztályvezető elmondta, hogy az elkészített tájékoztató elsősorban 

statisztikai adatokkal mutatja be a tavalyi év eseményeit. A TRV Zrt-nél januártól jelentős 

átalakulás kezdődött. Tevékenységi alapon főmérnökségek jöttek létre. Az üzemeltetési 

főmérnökségekhez tartoznak a telepek, a fenntartói üzemmérnökségekhez a vezetékhálózatok, 

az önkormányzatokkal kapcsolatos kapcsolattartásra külön osztály jött létre, továbbá van 

külön behajtási osztály is. A vezetésben a főtulajdonos, a Magyar Állam döntése alapján 

szintén változás volt, a jelenlegi főigazgató Bakondi Patrik. Számára a tulajdonos új jellegű 

feladatokat is meghatározott.  

Folyásnak az idén már volt felújítási igénye, ezt a szerződésben foglaltak szerint elvégezték.  

 

Magyar Sándor polgármester felhívta az üzemeltető képviselőjének figyelmét a folyási 

rendszer problémáira. Elmondta, hogy a lakosság folyamatosan jelzi, hogy a víz zavaros, nem 

tiszta.  A település nem minden pontján jelentkezik a probléma, csak egyes helyeken. 

Meglátása szerint a mosatás elégtelensége okozza a jelenséget. A lakossági vízfogyasztáshoz 

képest a mosatás egy jelentős vízkivételt jelentő folyamat, azonban a lakosság egészséges 

ivóvízhez való joga indokolja a mosatás rendszerességét.  

 

Rozgonyi Attila Osztályvezető szerint a technológiai tisztítás folyamatos. A problémát a 

rendszer kiépítési jellege okozhatja, vagyis, hogy nem körkörös a rendszer, így vannak ágak, 

ahol a kevés vízfogyasztás miatt áll a rendszerben a víz. Így a fogyasztás megindításakor 
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lökésszerűen jelentkezik a szennyeződés a vízben. Hálózati veszteség alig van Folyáson, a 

rendszer tehát jól működik, ezért érthetetlen a probléma. A kitermelt és az értékesített 

vízmennyiség közötti különbözet mutatja, hogy a technológiai mosatás rendszeres. 

Megvizsgálják a probléma okát, vissza fog jelezni ezügyben.  

 

Csirmaz János alpolgármester elhagyta az üléstermet, 

 így a képviselő-testület 3 fő képviselő jelenlétével folytatta munkáját  

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző a vízi közmű elemek állami tulajdonba vételéről kért 

tájékoztatást.  

 

Rozgonyi Attila Osztályvezető szerint, mivel Folyáson a rendszerrel nincs jelentős 

probléma, itt nem tartja indokoltnak az állami tulajdonba adást. Ez a lehetőség azoknál az 

önkormányzatoknál jelentkezik nagy igénnyel, ahol régi a rendszer, azbesztcsöves 

vezetékhálózat van. Az azbesztcső egyébként vízvezeték céljára alkalmas, mert a cső teljes 

egészében a vízben van, így nem okoz olyan kiporzást, szárazanyag kibocsátást, ami 

belégzéssel egészségi problémákat okoz. Az önkormányzatok akkor jelentkeznek náluk az 

állami tulajdonba adással, amikor olyan mértékű felújítási igény lép fel a rendszeren, ami 

önkormányzati forrásból nem oldható meg. Érdekessége a pályázati rendszernek, hogy az EU 

kizárólag állami tulajdonú vízi közművekre ad támogatást, az önkormányzatira nem. Az 

ivóvíz minőség javító programok nem minden településen hozták meg a várt eredményt. 

Folyás esetében a tulajdonosváltás nem befolyásolja a vízminőséget, ezért nem is javasolt az 

állami tulajdonba adás. Egyébként az állami tulajdonba adás jogszabályi feltételi még 

nincsenek meg, Kormányrendelet kiadása indokolt. Addig az önkormányzatok csak azt a 

szándéknyilatkozatot küldik meg a szolgáltatónak, amelynek mintáját már aljegyző asszony 

részére átküldött. Folyáson nincs szennyvízhálózat, ha azt az önkormányzat kiépíti, akkor 

meg az új beruházás után évekig nem merülhet fel felújítási igény, így Folyás esetében az 

önkormányzati tulajdon fenntartása a jó döntés.  

 

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

testület tagjait, hogy szavazzanak a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, 

Kossuth Lajos út 5. szám) Folyás településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról.  

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen 

szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a Tiszamenti 

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

nyújtott 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról az alábbi határozatot hozta: 
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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 

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés köztisztviselői képzés támogatására irányuló kérelemről         

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy a köztisztviselői juttatások 

helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint ő kéri a testület támogatását 

képzési programokhoz. A meghirdetett tananyag szerint legalább két olyan szemeszter van, 

amely az önkormányzati működéssel kapcsolatos anyagot tartalmazza és hasznosítani lehet az 

ott megszerzett ismereteket a mindennapi munka során. A tananyag kidolgozása egyébként 

még folyamatban van, nem ismert minden szemeszter programja. Kéri a testület támogatását 

oly módon, hogy szemeszterenként a maximum támogatást ítéljen meg számára, melyből a 

felmerülő költségek fedezhetők. A képzés főként interneten kiadott anyagok elsajátításából 

áll, kevés személyes megjelenést feltételez.  

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

tagjait, hogy szavazzanak a köztisztviselői képzés támogatására irányuló kérelméről.  

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen 

szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a köztisztviselői 

képzés támogatására irányuló kérelemről az alábbi határozatot hozta: 
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 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 

 

 

  

10. Napirendi pont: Különfélék 

 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy az orvosi rendelő építésére benyújtott 

pályázat nyert, az előkészítő munkák megkezdődtek. Sajnos kevesebb a megítélt támogatás a 

tervezettnél, így át kell gondolni a fejlesztés mértékét.   

Mivel további felvetés, nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester az ülést 7.55 órakor 

bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

 polgármester jegyző 

 


