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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2017. augusztus 24-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 k í v ü l i  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.  

 

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. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 

igény benyújtására 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

2. Előterjesztés a Balmazújváros Városi 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       

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

3. Különfélék  
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1. Napirendi pont: Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatására igény benyújtására 

Előadó: Magyar Sándor polgármester  

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester: A pályázati anyag összeállítása még folyamatban van, ezért a 

pályázott összeg pontosan nem ismert. 2-3 MFt-ra tudunk pályázatot benyújtani. A pályázat 

benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges, ezért készült előterjesztés a testület elé. 

Kéri a képviselők véleményét az anyaggal kapcsolatban.  

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

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására igény benyújtásáról. 

 

 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 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására igény benyújtásáról az 

alábbi határozatot hozta: 

 

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 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a Balmazújváros Városi 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       

                                 Előadó: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy Balmazújváros polgármestere kereste meg 

azzal, hogy Folyás Község Önkormányzata konzorciumi partnerként csatlakozzon a városhoz. 
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A pályázat határidőre benyújtásra került. Balmazújváros most hiánypótlást kapott a beadott 

anyagra. A hiánypótlás szerint a konzorciumi partner önkormányzatnak is testületi határozatot 

kell csatolnia, amely az önerő vállalását is tartalmazza. A pályázat kapcsán egy MTZ traktor 

kerül az önkormányzat tulajdonába, melyet Balmazújvároson javasol tárolni, mivel ott a 

pályázat végrehajtása során több munkát fog végezni.  

Csirmaz János alpolgármester támogatja a határozati javaslat elfogadását.  

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

szavazzanak a Balmazújváros Városi 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.       

 

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 Balmazújváros 

Városi 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 az alábbi határozatot hozta:     

 

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.  
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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   

 

 

Magyar Sándor polgármester kérte a testületet, hogy külön hozzon arról határozatot, hogy a 

tulajdonába kerülő MTZ traktort a pályázati fenntartási idő lejártát követően Balmazújváros 

Városi Önkormányzat tulajdonába adja. Ennek oka, hogy a folyási önkormányzatra eső 

önrész megfizetésében Balmazújváros önkormányzata lesz az önkormányzat segítségére, 

valamint a teljes pályázat kb. 95%-a a várost érinti, Folyás csak igen kis részt vállal belőle.   

 

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

Balmazújváros Városi 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.       

 

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 Balmazújváros 

Városi 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 az alábbi határozatot hozta:     

 

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 
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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     

 

 

 

3. Napirendi pont: Különfélék 

 

Magyar Sándor polgármester arról tájékoztatta a lépviselőket, hogy 2017. szeptember 20-a 

körül kerül megrendezésre az Idősek Napja. A pontos időpontot a fellépőkkel folytatott 

egyeztetés után jelölik ki. A hagyományos menetrend szerint műsorral és vacsorával várjuk az 

időseket. A főzést a szociális szövetkezettől rendeljük meg. Jó idő esetén lehetőség nyílik 

arra, hogy szabadtéren rendezzük meg az eseményt. A helyi termékekből ajándékot készítünk 

a falu időseinek.  

2017. október 15-én a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöke tart Szent László napi 

istentiszteletet a templomunkban. Tisztelendő úr az önkormányzat segítségét kérte a méltó 

ünneplésre. A község minden háztartásába a postaládákon keresztül meghívót juttatunk el. 

Legalább fél órás ünnepi műsorral készülünk. A polgármestert egy köszöntésre kérték fel. A 

mise után a meghívottak részére vendéglátás lesz, melynek az önkormányzat ad helyet. A 

szociális szövetkezet közreműködésével a templom és környéke rendbetételéről gondoskodik 

az önkormányzat és a díszítésbe is besegít az egyháznak.  

Cseh Attiláné képviselő javasolja, hogy a püspök részére készítsen az önkormányzat 

valamilyen tárgyi ajándékot, pl. egy szép könyvet.  

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy az esemény alkalmából emléklapot készítünk 

a püspök,   Maga László atya és a meghívott vendégek részére is. Az erdélyi Türe testvér 

település egyházi és világi vezetői részére meghívót küldünk. 

Mivel további felvetés, nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester az ülést 7.25 órakor 

bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

 polgármester jegyző 

 


