
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2017. szeptember 28-án 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 pontot azzal, hogy a 

testület a zárt üléssel kezdje a munkáját.   

 

A szavazásban 4 fő képviselő vett részt. 

 A képviselő testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontokat. 

Napirendi pont: 

1. Előterjesztés képviselői méltatlansági eljárás megindításáról 

Előadó: Cseh Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

2. Polgármesteri jelentés 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

3. Előterjesztés a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014 (VI. 02.) 

Önkormányzati Rendelet módosításáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

         Előadó: Magyar Sándor polgármester 



2 
 

 

5. Tájékoztató az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es 

nevelési évének összegző elemzéséről és értékeléséről 

Előadó: Szabóné Sánta Katalin intézményvezető 

  

6. Beszámoló a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. július 1- 2017. június 

30 közötti időszakban végzett tevékenységéről 

  Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző 

 

7. Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról 

              Előadó: Cseh Attiláné elnök 

 

8. Előterjesztés a Folyás Község Önkormányzata fenntartásában működő szociális 

ellátások szakmai programjának és SZMSZ-ének elfogadásáról  

  Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

9. Előterjesztés belső ellenőri feladatok ellátására 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

10. Különfélék  

             - az önkormányzat részére személygépkocsi beszerzéséről 

 

 

 

A napirendek elfogadását követően Magyar Sándor zárt ülést rendelt el, melyről külön 

jegyzőkönyv készült.  

 

A zárt ülés bezárása után a képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját. 

 

 

2 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: 
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FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2017.  (IX. 28.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                              Felelős: - 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014 

(VI. 02.) 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 hulladéktörvény módosítása folytán az 

önkormányzatoknak kell a helyi rendeletükbe az adatkezelés szabályait beilleszteni. Erről szól 

az előterjesztés.  

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

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 javaslatot és a 

hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014 (VI. 02.) Önkormányzati Rendelet 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2017. (IX. 29.) 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 35. § (1) bekezdés g) 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. § 
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A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014. (VI. 02.) Önkormányzati Rendelet 

15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„15 . § 

Adatszolgáltatási és adatkezelési szabályok 

  

(1) Az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a 

közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatok kezelése. 

  

(2) A Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok 

körébe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó 

és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az 

esetben az érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás 

teljesítéséhez kapcsolódik. 

  

(3)  A Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a 

közszolgáltatást igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az 

egyéb adatokat a Közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.  

  

 (4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi 

körén belül szükségesek. 

  

(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a 

természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az 

adatokat kezeli. 

  

(6)  A Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az 

ügyfélszolgálati feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos 

adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja.  
 

 (7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony 

létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A 

jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat 

megsemmisíti.” 

2. § 

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

Folyás, 2017. szeptember 28. 

 

 

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

 polgármester jegyző 
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4. 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 testületet, hogy a II. félévben bekövetkezett 

költségvetési változások átvezetése történik meg a rendeleten. A normatívákban történt 

változás, ilyen pl. a gyermekétkeztetésre kapott állami támogatás, melynek elszámolására is 

sor került.  Csaknem minden módosítás pozitív, nőttek a bevételek.  

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. 

 

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 

   

17/2017. (IX. 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 113.749 eFt 

  b) bevételét 113.749 eFt 

 főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint. 

 

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

a) Költségvetési bevételek összesen: 113.749 eFt, ebből 

   aa) működési: 84.358 eFt 
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   ab) felhalmozási: 29.391 eFt 

 

  b) Költségvetési kiadások összesen: 111.634 eFt, ebből 

   ba) működési: 68.803 eFt 

   bb) felhalmozási: 42.831 eFt 

 

  c) Költségvetési többlet: 2.115 eFt, ebből 

   ca) működési többlet: 15.555 eFt 

   cb) felhalmozási hiány: 13.440 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  

     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 34.883 eFt 

   b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 5.354 eFt 

   c) a dologi kiadások előirányzatát 19.817 eFt 

   d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1.594 eFt 

   e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7.155 eFt 

   f) a beruházási kiadások előirányzatát 38.768 eFt 

   g) a felújítási kiadások előirányzatát 4.063 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 

     2.553 eFt 

  összeggel állapítja meg. 
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 ebből: 

   a) általános tartalék 2.553 eFt 

  

 

 

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

 

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Folyás, 2017. szeptember 28. 

 

 

 

 

 

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

  polgármester jegyző 
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1. melléklet

1. melléklet a 17/2017. (IX. 29.) Önkormányzati Rendelethez

a 3/2017. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez

B C D F G H

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.

tény várható terv tény várható terv

Működési bevételek Működési kiadások

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 58 771 61 071 58 956 K1 Személyi juttatások 31 085 33 580 34 883

ebből: - központi költségvetési támogatás 22 770 25 555 29 059 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 5 255 5 686 5 354

          - önkormányzatok rendkívüli támogatása 2 000 756 0 K3 Dologi kiadások 15 278 20 112 19 817

B3 Közhatalmi bevételek 4 675 6 529 5 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 417 1 072 1 594

ebből: - helyi adók 3 959 4 650 ebből: - települési támogatás 441 1 400

          - bírságok, egyéb bevételek 280 0

          - gépjárműadó 436 350

B4 Működési bevételek 4 036 12 125 4 115

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 635 1 122 7 155

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 964 8 168 16 287 ebből: - általános tartalék 366 2 553

Működési bevételek összesen: 75 446 87 893 84 358 Működési kiadások összesen: 54 670 61 572 68 803

Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 21 517 29 391 K6 Beruházások 9 728 31 152 38 768

B5 Felhalmozási bevételek 0 450 0 K7 Felújítások 1 769 394 4 063

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 0 0

Felhalmozási bevételek összesen: 0 21 967 29 391 Felhalmozási kiadások összesen: 11 537 31 546 42 831

Költségvetési bevétek összesen 75 446 109 860 113 749 Költségvetési kiadások összesen 66 207 93 118 111 634

Költségvetési hiány 0 Költségvetési többlet 9 239 16 742 2 115

Működési hiány: 0 Működési többlet: 20 776 26 321 15 555

Felhalmozási hiány: 11 537 9 579 13 440 Felhalmozási többlet:

B8 Finanszírozási bevételek K9 Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek törlesztése 1 038 1 038 1 038

Működési célú hitelek felvétele Működési célú hitelek törlesztése

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm. Likviditási célú hitelek

Áht-n belüli megelőlegezés 864 1 076 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 897 864 1 077

Likviditási célú hitelek

Finanszírozási bevételek összesen 864 1 076 0

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege -1 071 -826 -2 115 Finanszírozási kiadások összesen 1 935 1 902 2 115

Bevételek összesen 76 310 110 936 113 749 Kiadások összesen 68 142 95 020 113 749

E

Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat

Megnevezés Megnevezés

Folyás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított

M É R L E G E

(eFt)

B E V É T E L E K K I A D ÁS O K

A
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2. melléklet

2. melléklet a 17/2017. (IX. 29.) Önkormányzati Rendelethez

a 3/2017. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez

(eFt)

A B C D E F G H I J K L M

B E V É T E L E K

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8

Műk. c. tám. Felh. c. tám. Közhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú Költségvetési Finanszírozási Bevételek

áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen

mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei.

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei K 5 000 5 000 5 000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés K 10 10 10

013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K 1 500 1 500 1 500

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K 30 680 30 680 30 680

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K 26 676 29 391 1 340 57 407 57 407

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K 1 600 165 1 765 1 765

107051 Szociális étkeztetés K 1 100 1 100 1 100

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek K 0 16 287 16 287

58 956 29 391 5 000 4 115 0 0 0 97 462 16 287 113 749

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

ÖSSZESEN:

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ

kód megnevezés
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3. melléklet

3. melléklet a 17/2017. (IX. 29.) Önkormányzati Rendelethez

a 3/2017. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez

A B C D E F G H I J K L M N

K I A D Á S O K

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K7 K9 K1-K9

Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. Költségvetési Finanszírozási Kiadások

juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen

mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei.

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és  ált. ig. tev. K 7 150 1 538 40 526 68 9 322 9 322

013320 Köztemető fenntartás és működtetés K 762 762 762

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K 2 459 2 459 1 077 3 536

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K 20 693 2 276 3 707 26 768 3 163 56 607 56 607

045120 Út, autópálya építés K 4 154 4 154 4 154

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K 671 671 671

051040 Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása K 180 180 180

064010 Közvilágítás K 1 568 1 568 1 568

066010 Zöldterület-kezelés K 671 671 671

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K 500 200 6 261 760 7 510 900 16 131 16 131

082044 Könyvtári szolgáltatások K 22 22 22

082091 Közművelődés K 100 2 371 121 2 592 2 592

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek g K 13 13 13

084031 Civil szervezetek működési támogatása K/Ö 857 857 857

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés K 35 35 35

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások K 194 194 194

107051 Szociális étkeztetés K 1 386 1 386 1 386

107052 Házi segítségnyújtás Ö 4 333 875 350 147 5 705 5 705

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás K 2 107 465 1 500 4 072 4 072

107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások K 1 400 1 400 1 400

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K 280 280 1 038 1 318

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K 2 553 2 553 2 553

34 883 5 354 19 817 1 594 7 155 38 768 4 063 0 111 634 2 115 113 749

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ

kód megnevezés

ÖSSZESEN:

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI
(eFt)
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4. mellék let

5. mellék let a 17/2017. (IX. 29.) Önkormányzati Rendelethez

a 3/2017. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez

A B C D E F G H

Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Felhasználás 2017. évi 2017. év utáni

funkciókód kezdési éve befejezési éve 2016.12.31-ig előirányzat szükséglet

1 Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai 041233 26 768 2017 2017 26 768

2 Útépítés 045120 4 154 2017 2017 4 154

3 Informatikai eszközök 082091 121 2017 2017 121

4 Tárgyi eszközök (kerékpár, vérnyomásmérő) 107052 147 2017 2017 147

5 Tárgyi eszközök beszerzése 011130 68 2017 2017 68

6 Útépítés 066020 7 510 2017 2017 7 510

7 Összesen 7 510 0 38 768 0

Folyás Község Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásainak

előirányzata feladatonként

(eFt)

Kivitelezés
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5. mellék let

a 17/2017. (IX. 29.) Önkormányzati Rendelethez

6. mellék let

a 3/2017. (II. 27.) Önkormányzati Rendelethez

A B C D E F G H

Felújítás megnevezése Kormányzati Teljes költség Felhasználás 2017. évi 2017. év utáni

funkciókód kezdési éve befejezési éve 2016.12.31-ig előirányzat szükséglet

1 Épületfelújítás (Attila u. 4.sz.) 041233 3163 2017 2017 3163

2 Épületfelújítás 066020 900 2017 2017 900

3 Összesen 4 063 0 4 063 0

Folyás Község Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásainak

előirányzata célonként

(eFt)

Kivitelezés
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5. Napirendi pont: Tájékoztató az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 

2016/2017-es nevelési évének összegző elemzéséről és értékeléséről 

                              Előadó: Szabóné Sánta Katalin intézményvezető 

 

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

képezi.) 

 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy az intézmény működésével kapcsolatban 

probléma itt nem merült fel. A folyási gyermekek szállítása iskolabusszal megoldott. A nyári 

ügyeletet egy fő folyási gyermek vette igénybe idén nyáron. Vannak az intézménynek 

különböző problémái, de ezek Folyást nem érintik.  

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

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

elemzéséről és értékeléséről. 

 

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 

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

elemzéséről és értékeléséről az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2017.  (IX. 28.) számú határozata 

 

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

összegző elemzéséről és értékeléséről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és 

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

tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.  

 

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

 

Határidő: azonnal      Felelős: Magyar Sándor polgármester  

 

 

 

6. Napirendi pont: Beszámoló a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. július 1- 

2017. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 

                               Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző 

 



14 
 

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

képezi.) 

 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy tartalmas beszámoló került a testület elé. 

Kéri, hogy a jövőben a hasonlóan terjedelmes anyagok ne kerüljenek kiküldésre a testületnek, 

hanem legyen megtekinthető a Kirendeltségen.  

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

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

időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról. 

 

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 2016. július 1- 2017. június 30. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2017.  (IX. 28.) számú határozata 

 

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

időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi 

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

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

közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

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

 

Határidő: azonnal      Felelős: Magyar Sándor polgármester  

 

 

7. Napirendi pont: Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról 

                                 Előadó: Cseh Attiláné elnök 

 

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

képezi.) 

 

Magyar Sándor polgármester: A közös hivatali beszámolóhoz hasonlóan igen részletes 

anyagot kaptunk a Polgárőrség vezetőjétől.   
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Cseh Attiláné Polgárőrség elnöke elmondta, hogy a havi beosztásról szóló kimutatást 

célszerűbb lett volna úgy szerkeszteni, hogy a havi alkalmak számát adja meg. Ennek a 

jelentősége abban van, hogy két polgárőr teljesít szolgálatot egyszerre, van, hogy a 

rendőrséggel közösen. Ebből a kimutatásból csak az összes óraszámot látjuk, nem az összes 

alkalmat.  

A pénzügyi kimutatásról elmondja, hogy 2017. szeptember 1-i zárást mutat be. Márciusban 

182 eFt volt a számlán. A Hajdúnánási polgárőrnapra és az éves rendes májusi közgyűlés 

vendéglátására használt fel az egyesület a bevételből. A formaruha biztosítására vásároltak a 

tagoknak néhány ruhadarabot, a II. félévi bevételből tervezik kiegészíteni a hiányzó ruházatot.  

 

Magyar Sándor polgármester kéri, hogy a térfigyelő kamerák beszerelése október végére 

fejeződjön be.  

 

Cseh Attiláné Polgárőrség elnöke válaszában elmondta, hogy a napelem tartók 

megvásárlása miatt késett a szerelés, azokat már kifizették.  

 

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

szavazzanak a Polgárőrség munkájáról tájékoztatóról. 

 

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 

Polgárőrség munkájáról tájékoztatóról az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2017.  (IX. 28.) számú határozata 

 

a Polgárőrség munkájáról tájékoztatóról 

 

 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárőrség 

munkájáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja. 

 

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

vezetőjét értesítse. 

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: Magyar Sándor polgármester 
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8. Napirendi pont: Előterjesztés a Folyás Község Önkormányzata fenntartásában 

működő szociális ellátások szakmai programjának és SZMSZ-ének 

elfogadásáról    

        Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

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

képezi.) 

 

Magyar Sándor polgármester arról adott tájékoztatást, hogy az önkormányzat 

fenntartásában működő szociális szolgáltatások szakmai programja és szervezeti és működési 

szabályzata van a testület előtt. A régi szabályzatok alapján készültek el a dokumentumok, 

átvezetésre kerültek azok a változások, melyek bekövetkeztek.  

 

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

Folyás Község Önkormányzata fenntartásában működő szociális ellátások szakmai 

programjának és SZMSZ-ének 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 Folyás 

Község Önkormányzata fenntartásában működő szociális ellátások szakmai programjának 

és SZMSZ-ének elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2017. (IX. 28.) számú határozata 

 

a Folyás Község Önkormányzata fenntartásában működő szociális ellátások szakmai 

programjának és SZMSZ-ének elfogadásáról 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

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

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

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

egységes szerkezetben az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja azt.  

 

Felkéri a polgármestert a határozatból eredő feladatok végrehajtására.  

 

Határidő: 2017. október 20.                                          Felelős: Magyar Sándor polgármester   
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9. Napirendi pont: Előterjesztés belső ellenőri feladatok ellátására 

                     Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

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

képezi.) 

 

Magyar Sándor polgármester: Kötelező önkormányzati feladat ellátásáról van szó. Az 

aljegyző árajánlatokat kért belső ellenőrzésre jogosult személyektől. A VAL-Ethik Kft. adta a 

legkedvezőbb ajánlatot, így javasolja vele megkötni a szerződést.  

 

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

ellenőri feladatok ellátásáról. 

 

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 belső 

ellenőri feladatok ellátásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

47/2017. (IX. 28.) számú határozata 

 

belső ellenőri feladatok ellátásra 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 

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

Folyás Község Önkormányzata belső ellenőrzési tevékenységének elvégzésével a Val-Ethik 

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

Ft/év + ÁFA díjazással. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a belső ellenőrzési szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos 

szerződés megkötésére. 

 

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

kiadás tervezéséről gondoskodjon. 

 

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

  

 

10. Napirendi pont: Különfélék 

 

- az önkormányzat részére személygépkocsi beszerzéséről 
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Magyar Sándor polgármester személygépkocsi vásárlására kér felhatalmazást a képviselő-

testülettől. Az autót a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatallal közös tulajdonba 

vásárolnánk meg. Az idei év költségvetését a vételár 40 %-a terhelné, majd a 2018. évben már 

a költségvetésbe betervezetten fizetné meg az önkormányzat a gépjármű vételárának 

fennmaradó részét. Az autó kizárólagos használója a folyási önkormányzat lenne, minket 

terhelne minden költsége.  

 

Bártfai Ferenc képviselő olyan gépkocsi beszerzését javasolja, amely megjelenésében is 

méltó az önkormányzathoz. 

 

Csirmaz János alpolgármester szerint a SUZUKI elég jó konstrukciókat kínál, javasolja az 

ajánlatukat megnézni.  

 

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

szavazzanak az önkormányzat részére személygépkocsi beszerzéséről. 

 

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 részére személygépkocsi beszerzéséről az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2017. (IX. 28.) számú határozata 

 

az önkormányzat részére személygépkocsi beszerzéséről 

 

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

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

tulajdonba, de Folyás Község Önkormányzata üzemben tartásába kerül.  

 

A személygépkocsi vételárából a Folyás Község Önkormányzata tulajdoni hányadára eső 

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

biztosítja.  

 

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

költségkímélő, ár-értékarányos vásárlásra.  

 

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

 

Határidő:  2017. október 30.                            Felelős: Magyar Sándor polgármester  
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Magyar Sándor polgármester az október 10-én tartandó püspöki szentmisére hívta fel a 

képviselők figyelmét. A mise után vendéglátás lesz a közösségi térben. Kéri Cseh Attiláné 

képviselő segítségét az ajándékok megvásárlásában. A templom környékét az önkormányzat 

rendbe teszi az esemény előtt, a templomot megpróbálják felfűteni a mise kezdetére.  

 

Mivel további felvetés nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester a nyílt ülést 7.50 órakor 

bezárta.   

 

 

k.m.f. 

 

 

 

  

 

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

 polgármester jegyző 

 


