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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2017. november 23-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 7.15 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.  

 

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. Polgármesteri jelentés 

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól 

szóló 10/2013. (V. 02.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

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

Önkormányzati Rendelet módosításáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

4. Előterjesztés a közterület használatáról és a használat engedélyezéséről szóló 1/2011. 

(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

     Előadó: Magyar Sándor polgármester 

5. Előterjesztés Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 

megállapodásának elfogadásáról 
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Előadó: Magyar Sándor polgármester 

6. Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására   

Előadó: Magyar Sándor polgármester  

7. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési tervről 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

8. Előterjesztés közmeghallgatás meghirdetéséről 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

9. Előterjesztés a 2018. évi munkaterv elfogadásáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

10. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

Zárt ülés:  

11. Előterjesztés képviselői méltatlansági eljárás megindításáról 

Előadó: Cseh Attiláné Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

1. Napirendi pont:  Polgármesteri jelentés 

                                 Előadó: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy az anyag írásban kiment. Kiegészíteni nem 

kívánja, ha van kérdés, válaszol.  

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 

53/2017.  (XI. 23.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                              Felelős: - 
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2. Napirendi pont: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

helyi szabályairól szóló 10/2013. (V. 02.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

       Előadó: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester arról adott tájékoztatást, hogy az önkormányzatnál a 

Kormányhivatal végzett ellenőrzést a szociális alapellátás feladatellátásánál. A rendeletünk 

régi, javaslatot tettek több ponton a helyi rendelet módosítására. A módosítás elkészült, amely 

átfogó vizsgálat alá vette a 2013-ban alkotott helyi rendeletet. Amit az ellenőrzés hiányolt, 

vagy hatályon kívül helyezni javasolt, azt elfogadva, a rendelet-tervezetet aszerint készítettük 

elő.  

Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző elmondta, a lényeges változások, hogy a szociális 

törvény szó szerinti ismétlését hatályon kívül helyezni javasolja, az intézményi és 

intézményvezetői megnevezéseket ki kell venni a rendeletből, mert itt az önkormányzat maga 

látja el a feladatot, a családsegítést már nem a kistérség látja el, voltak díjak megállapítva a 

szolgáltatásokra, azokat töröltük és a házi segítségnyújtásban bekövetkezett idei 

módosításoknak megfelelően az erre vonatkozó szakaszokat is módosítani javasoljuk.  

 

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

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 10/2013. (V. 

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 személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 10/2013. (V. 02.) 

Önkormányzati Rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

20/2017. (XI. 29.) Önkormányzati Rendelete 

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 

10/2013. (V.02.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében, valamint a 92. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 



4 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 10/2013. 

(V.02.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése a) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

a.) „a családsegítést Hajdúnánás – Folyás- Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) 

útján,” 

 

2.§ 

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„Az étkeztetés a ZOXFA Kft-től (4090 Polgár, Hősök útja 15.) vásárolt szolgáltatással, házhoz 

szállítással történik, mely esetben a kiszállítás ingyenes.”  

 

3.§ 

A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„4.§ (1) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell 

nyújtani. 

(2) Házi segítségnyújtásban az a szociálisan rászoruló személy részesíthető, akinek gondozási 

szükségletét az önkormányzat jegyzője által felkért szakértő megállapította.  

(3) A gondozási szükséglet elvégzését követően az értékelő adatlap másolati példányát át kell 

adni az igénylőnek, törvényes képviselőnek.  

 

(4) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő 

időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő 

kérelmére a szolgáltatás az értékelő adatlapon meghatározott óraszámnál alacsonyabb 

mértékben megállapítható. Ebben az esetben az igényelt gondozási órát a 

megállapodásban külön rögzíteni kell.” 

 

4.§ 

A Rendelet 11.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) A falugondnoki szolgálat szolgáltatása ingyenes.” 

 

5.§ 

A rendelet 15.§ (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ A falugondnok helyettesítését a két önkormányzat között létrejött megállapodás alapján 

Újszentmargita község tanyagondnoka látja el.”  

 

6.§ 

A Rendelet 17.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet írásban a polgármesterhez 

kell benyújtani.” 

 

7.§ 

A Rendelet 18.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„b) házi segítségnyújtás esetén, hogy az ellátás szociális segítésre vagy személyi gondozásra 

terjed ki,” 
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8.§ 

(1) A Rendelet 21.§ (1) bekezdése bevezető szövegében „Az intézményi jogviszonyt az 

intézményvezető megszünteti, ha:” szövegrész helyébe a „Az ellátotti jogviszonyt az 

polgármester megszünteti, ha:” szöveg lép. 

 

(2)  A Rendelet 21.§ (2) bekezdésében az „intézményvezető” szövegrész helyébe a 

„polgármester” szöveg lép.  

  

(3)  A Rendelet 21.§ (3) bekezdésében az „intézményi” szövegrész helyébe az „ellátotti” 

szöveg lép.   

 

9.§ 

(1) A Rendelet 22.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a családsegítést, házi segítségnyújtást és a 

falugondnoki szolgálatot.  

 

(2) A Rendelet 22.§ -a a következő (4/a) - (4b) bekezdéssel egészül ki:  

„(4a) A térítésköteles ellátások esetén az igénylőt tájékoztatni kell az Szoc. tv. 117/A.§-ában 

foglalt lehetőségre. 

(4b) Azokon a napokon, amikor az ellátott az ellátást nem veszi igénybe, térítési díjat nem 

kell fizetnie, feltéve, hogy 

         a) a távolmaradást a polgármesternek legalább két munkanappal a távolmaradást 

megelőzően írásban bejelentette, 

     b) baleset, sürgős beavatkozást igénylő kórházi ellátás miatt bejelentési 

kötelezettségének ugyan nem tett eleget, de ellátásának szükségtelenségéről az 

önkormányzat a szociális ellátó, vagy egészségügyi rendszeren keresztül értesül.  

 Egyéb esetben az igénybe nem vett ellátást meg kell fizetni. „ 

 

(3)  A Rendelet 22.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „(5) A személyi térítési díj összege csökkenthető vagy elengedhető, ha a kérelmező 

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimális 

összegét és a rendelet 2.§ (2)-(6) bekezdésében meghatározott valamelyik körülmény is 

fennáll. 

 

10.§  

(1) A Rendelet 23.§ (1) bekezdésében az „ellátást nyújtó intézmény” szövegrész helyébe az 

„önkormányzat” szöveg lép.  

 

(2) A Rendelet 23.§ (2) bekezdésében az „intézményvezető” szövegrész helyébe a 

„polgármester” szöveg lép.  

 

(3) A Rendelet 23.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról a polgármester negyedévenként 

összegzést készít és gondoskodik a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék 

törléséről.” 

 

11.§ 
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A Rendelet a következő 23/A §-al egészül ki:  

23/A.§  

A külön eljárás nélkül nyújtott ellátások esetei 

 

 (1) Az étkeztetés, és házi segítségnyújtás esetében külön eljárás keretében biztosítható 

ellátások esetei: 

a.) ha az igénylő önmaga ellátására teljesen képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki 

ellátásáról gondoskodna, 

b.) háziorvos, kezelő orvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása 

szükséges, 

c.) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, 

ami a gyorsított eljárást igényli, 

d.) kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul 

megromlott, és a kapcsolat hiánya az igénylő életét, testi épségét veszélyezteti 

 

(2) A polgármester köteles az (1) bekezdésben meghatározott esetekben külön eljárás 

lefolytatása nélkül az ellátást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, 

egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.  

 

12.§ 

(1) Ez a rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet   

-1.§ (1) bekezdés a) pontjában a „támogató szolgálat „szövegrész, 

- 1.§ (2) bekezdés c) pontja, 

- 2.§ (1) bekezdése, 

- 5.§ (1)- (4) bekezdése, 

- 6.§-a 

- 11.§ (4) bekezdése, 

-16.§-a 

- 17.§ (3)-(6) bekezdése, 

- 19. § d) pontja 

-21.§ (1) bekezdés b) pontjában a „másik” szövegrész, 

- 21.§ (1) bekezdés c) pontja, 

- 21.§ (1) bekezdés d) pontjában a „elfogadható módon” szövegrész, és 

- 21.§ (3) bekezdés a) pontja  

- 22.§ (2) bekezdése, és 

-22.§ (6) bekezdés b) pontjában a „házi segítségnyújtás” szövegrész 

 

Folyás, 2017. november 23. 

 

 

Magyar Sándor        Dr. Kiss Imre  

polgármester            jegyző 
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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 megyében zajló átszervezésekre és a 

jogszabályi változásokra tekintettel a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásban hívta fel az 

önkormányzatok figyelmét a tennivalókra. Ennek egyik része a rendeletünk módosítása, 

hiszen a rendeletben meg kell jelölni a szolgáltatást végző szervezetet és ha van, akkor az 

alvállalkozót is. Kiegészítés még a nem komposztált zöldhulladék elszállítására vonatkozó 

szabályozás.  

Csirmaz János alpolgármester arról érdeklődött, hogy zsákot hol lehet majd vételeznie a 

lakosságnak.  

 

Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző elmondta, hogy a Kirendeltségen, ugyanúgy, mint a 

többi zsákot is.  

 

Mivel további 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 

 

21/2017. (XI. 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 b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A hulladékgazdálkodásról helyi szabályairól szóló 10/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: (Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„1.§ (1) Folyás Község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerinti 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatának ellátásáról a Debreceni Hulladék 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: (4031 Debrecen, István út 136.szám) – útján 

gondoskodik.” 

(2) A Rendelet 1.§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:  

„(1a) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen belül a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, 

szállítása, kezelése, hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése feladatait a 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 

1.) alvállalkozó útján látja el, mely a közszolgáltatás egészének 90 %-a.” 

2.§ 

 

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

 

„f) az ingatlanán keletkező nem komposztált zöldhulladékot a szolgáltató által biztosított, 35 

kg zöldhulladék elhelyezésére alkalmas hulladékgyűjtő zsákban gyűjteni és a 

közszolgáltatónak átadni ártalmatlanítás céljából.” 

 

3.§ 

 

A Rendelet 10.§ (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:  

„d) december és február hónap kivételével havonta egyszer, januárban kétszer, a zöldhulladék 

gyűjtésére rendszeresített gyűjtőzsákban. „ 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet 208. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

 

Folyás, 2017. november 23. 

 

 

Magyar Sándor        Dr. Kiss Imre  

polgármester            jegyző 
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4. Napirendi pont: Előterjesztés a közterület használatáról és a használat engedélyezéséről 

szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról     

     Előadó: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy 2018. január 1-től törvény kötelezi az 

önkormányzatokat, hogy ingyenesen biztosítsanak közterület használatot két esetben, egyik az 

intézményi hulladékgyűjtés, a másik a boltok. Mivel Folyáson intézmény nincs, így csak a 

boltok szabályozására kerül sor.  

 

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

közterület használatáról és a használat engedélyezéséről szóló 1/2011. (I.31.) 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 közterület 

használatáról és a használat engedélyezéséről szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

22/2017. (XI. 29.) Önkormányzati Rendelete 

 

a közterület használatáról és a használat engedélyezéséről szóló 1/2011. (I. 31.) 

Önkormányzati Rendelet módosításáról 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésben 

kapott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX törvény 13. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§  

A közterület használatáról és a használat engedélyezéséről szóló 1/2011. (I. 31.) 

Önkormányzati Rendelet 8.§ -a a következő d) ponttal egészül ki:   

(Nem kell közterülethasználati díjat fizetni: ) 

„d) a legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó által forgalmazott 

termékcsoportból származó termékből, és a termék csomagolásából származó 

szennyeződésmentes, nem veszélyes, elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveghulladék 

hulladékbirtokostól történő átvételére, elkülönített gyűjtésére használt közterület esetén.” 

2.§ 
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Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Folyás, 2017. november 23. 

 

 

Magyar Sándor        Dr. Kiss Imre  

polgármester            jegyző 

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 

társulási megállapodásának elfogadásáról  

      Előadó: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy a testület a Társuláshoz történő csatlakozásról 

már júniusban döntött. Most a társulási megállapodást kell elfogadnia minden testületnek. A 

hulladékszállítási szolgáltatást ez a társulás nem befolyásolja, ez a társulás megyén belüli 

fejlesztéseket fog végrehajtani a társult önkormányzatok területén.  

 

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

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 

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 

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

54/2017.  (XI. 23.) számú határozata 

 

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 

elfogadásáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a Debreceni 

Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (4024 Debrecen, Piac u. 20. szám) társulási 

megállapodását az előterjesztéshez mellékelt tartalommal elfogadja.  

 

A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács ülésein Folyás 

Község Önkormányzata képviseletét ellátó delegált: Magyar Sándor polgármester. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 

Társulás (4024 Debrecen, Piac u. 20. szám) elnökét tájékoztassa és felhatalmazza a társulási 

megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2017. december 6.    Felelős: Magyar Sándor polgármester 

   

 

6. 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 elmondta, hogy Folyás községet a módosítás nem érinti. Az 

SZMSZ elfogadása azért került a testület elé, mert a közös hivatal tagja Folyás is.  

 

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 

55/2017.  (XI. 23.) 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. december 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. november 30.                                        Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 
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7. Napirendi pont: Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési tervről  

    Előadó: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az ellenőrzés témáját a Val-

Ethik Kft javasolta, aki a következő évben a belső ellenőrzést végzi majd az 

önkormányzatnál.   

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

2018. évi belső ellenőrzési tervről. 

 

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 2018. 

évi belső ellenőrzési tervről az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

56/2017.  (XI. 23.) számú határozata 

 

a 2018. évi belső ellenőrzési tervről 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a alapján az önkormányzat és intézménye 2018. 

évi belső ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal hagyja jóvá:  

 
Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek  

Az ellenőrzésre vonatkozó 

stratégia (ellenőrzés célja, 

módszere, tárgya, terjedelme, 

ellenőrzött időszak)  

Ellenőrzés 

módszerei  

Az ellenőrzés 

típusa  

Az 

ellenőrzés 

ütemezése  

Erő-

forrás 

szükség-

letek  

Folyás Község  

Önkormányzata 

 

Cél: A 2017. év zárszámadási 

rendelet megalkotása során 

betartották-e a jóváhagyás 

rendjére, tartalmára, 

szerkezetére, összeállítására 

vonatkozó előírásokat?  

A 2017. évi költségvetés 

végrehajtása során 

megbízhatóan működtek-e a 

gazdálkodás kialakított belső 

kontrolljait? A jogszabályok 

előírásainak megfelelő 

formában dokumentáltan 

készültek-e el a beszámoló 

elemei? A 

vagyongazdálkodással 

kapcsolatos hatás- és 

feladatkörök a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően 

szabályozottak-e és a 

szabályozás érvényesül-e?  

 

 

Dokumentumok, 

nyilvántartások, 

helyszíni 

ellenőrzés 

 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2018. II 

félév 

20 nap 
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Tárgy: Az Önkormányzat 

2017. évi zárszámadás 

lebonyolítása, 

szabályszerűségének 

ellenőrzése. 

 

Időszak: 2017. január 1.- 

2017. december 31. 

 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzést követően annak eredményéről tájékoztassa a 

testületet. 

 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés közmeghallgatás meghirdetéséről 

     Előadó: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy kötelező feladata a testületnek az évi egy 

közmeghallgatás megtartása. Hagyományosan decemberben szoktuk ezt megtenni, azután 

pedig a Fenyőünnepre kerül sor. Aznap még testületi ülést is tartani kell, így előtte testületi 

ülés lesz. A település Arculati Kézikönyvről kell dönteni. Nem is baj, ha a lakosság is hallja, 

hogy miről szól a Kézikönyv. Az országgyűlési képviselővel is egyeztet, hogy lehetőséget 

adunk számára fogadóóra tartására és aztán várjuk a közmeghallgatásra. 

 

Csirmaz János alpolgármester kéri, hogy az idősek körében legyen meghirdetve a 

közmeghallgatás.  falugondnoki gépjármű segítsen az idősek szállításában.   

 

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

szavazzanak a közmeghallgatás meghirdetéséről. 

 

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 

közmeghallgatás meghirdetéséről az alábbi határozatot hozta: 
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FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

57/2017.  (XI. 23.) számú határozata 
  
  

közmeghallgatás meghirdetéséről  
 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a és az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014 (X.28.) önkormányzati rendelet 46.§ 

(2) bekezdése alapján közmeghallgatást tart. 

 

A közmeghallgatás helye: Közösségi Tér 

                                ideje: 2017. december 20. 15.30.      óra.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjának, helyének és témájának az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014 (X.28.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott módon történő közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. december 6.                                          Felelős: Magyar Sándor polgármester  

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés a 2018. évi munkaterv elfogadásáról 

     Előadó: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy bár a közbeszerzési tervnek van törvény 

szerinti elfogadási határideje, lehet, hogy korábban a testület elé kerül, mivel már két 

beruházás is ismert, amelyeknek az év elején indulnia kell.  

 

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

2018. évi munkaterv 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 2018. 

évi munkaterv elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

58/2017.  (XI. 23.) számú határozata 
 

a 2018. évi munkaterv elfogadásáról 
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Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi munkatervre 

vonatkozó javaslatot, melyet a melléklet szerint elfogadott. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a napirendek határidőben történő 

előterjesztéséről. 

 

 

Határidő: folyamatos                                      Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 
 

Melléklet a 58/2017.  (XI. 23.) számú. határozathoz 
 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. ÉVI MUNKATERVE 

 

 

FEBRUÁR 15. 7.00 ÓRA 
1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása 

           Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. 

(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről   

          Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

MÁRCIUS   29. 7.00 ÓRA      

 

1. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

 

ÁPRILIS 26. 7.00 ÓRA 
1. A 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Beszámoló a közrend-, közbiztonság helyzetéről 

      Előterjesztő: Rendőrkapitányság vezetője 

      (a napirendhez meghívandó: Rendőrkapitányság vezetője) 

 

 

MÁJUS 24. 7.00 ÓRA  
1. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

      (a napirendhez meghívandó: családsegítő) 

 

 

  JÚNIUS    28. 7.00 ÓRA 
1. Tájékoztató a Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és családsegítő 

Szolgálatnál végzett óvodai szakmai munkáról 

      Előterjesztő: intézmény vezetője 

     (a napirendhez meghívandó: intézmény vezetője) 
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2. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

 

SZEPTEMBER 27. 7.00 ÓRA 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Beszámoló a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

          Előterjesztő: Dr. Kiss Imre jegyző 

3. Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról 

Előterjesztő: Polgárőrség vezetője 

(a napirendhez meghívandó: Polgárőrség vezetője) 

4. Előterjesztés beiskolázási körzet véleményezéséről 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

NOVEMBER 29. 7.00 ÓRA  

1.  Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása 

 Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

3. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

 

DECEMBER KÖZMEGHALLGATÁS 

 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről  

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

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

képezi.) 

Magyar Sándor polgármester  arról adott tájékoztatást, hogy a dolgozók szabadságának 

kiadásához szükséges az igazgatási szünet elrendelése. A határidős munkákat így is el kell 

végezni. Hajdúnánáson állandó ügyelet működik, tehát senki sem maradhat ellátatlanul, ha 

sürgős segítségre van szüksége.  

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

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 határozati javaslatot és az 

igazgatási szünet elrendeléséről az alábbi határozatot hozta: 
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FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

59/2017.  (XI. 23.) számú határozata 
 

a téli 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. december 18-tól 

2017. december 29-ig igazgatási szünetet rendel el.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és 

feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. december 10. - lakosság tájékoztatására            Felelős:  Dr. Kiss Imre  

                  folyamatos   - feladatellátás biztosítása                               jegyző 

 

 

A napirendek lezárását követően Magyar Sándor polgármester a következő tájékoztatást 

adta a képviselő-testület részére. 

- Tiba István országgyűlési képviselő jelezte felé, hogy a belterületi aszfaltos utak 

javítására, újra aszfaltozására igényt lehet benyújtani a Belügyminisztériumba. Új 

utat nem lehet építeni, kizárólag a meglévő aszfaltos utakkal lehet pályázni. 

Nagyjából 1 km-nyi útszakasz újulhat meg a támogatás elnyerése esetén. Torma 

József tervező ki is jött és megtekintette a település útjait. A javaslata az, hogy a 

legmélyebben fekvő, legrosszabb szakaszokat újítsuk fel. Az igényt 61.220 eFt-tal 

nyújtottuk be a tervezésben meghatározott költségvetés szerint.  

- A Polgár és Csege COOP Zrt-vel az ingatlan adásvételt lebonyolítottuk a képviselő-

testületi határozatnak megfelelően. Most már minden japánakác fa az önkormányzat 

tulajdonában van. A betontuskókat kiszedtük, a kis táblákat kihelyeztük. 

- A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Államtitkárságához fordultunk gép- és 

eszközbeszerzésre 7,3 MFt összegben. A támogatást megkapjuk, még az idén 

beszerezhetjük az eszközöket. Három árajánlatot kértünk, a legkedvezőbbet az 

Agro96-Roll Kft adta. A héten a rendelést teljesíti, leszállítja az árut.  

- Az útaszfaltozási pályázatunk a második körben nyert. 208 méteres útszakasz újulhat 

meg ebből a keretből 4,4 MFt összegben. Az önkormányzatnak 1 MFt önerőt kell 

mellé tenni, erre a fedezet rendelkezésre áll.  

- Már ejtettünk szót róla, hogy december 20-án a közmeghallgatást követően tartanánk 

meg az évzáró vacsorát. A faluban a korábbi évekhez hasonlóan minden háztatásba 

eljuttatjuk a karácsonyi csomagunkat. Szaloncukor, kristálycukor, helyi termékek és 

tartós élelmiszerek lesznek a csomagban. A felosztási elv a tavalyi évhez hasonló 
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lesz, 4 fős háztatásig 1 csomagot adunk, afölött kettőt. Falinaptár készült és 

karácsony előtt minden postaládába bedobjuk a testület jókívánságait.  

- A 2018. évi közfoglakoztatás tervtárgyalása volt a héten. A cél az, hogy akinek 

szakképzettsége van, az menjen az elsődleges munkaerő piacra, a többiek 

maradjanak a közfoglalkoztatásban. Nem terveztünk sem nagyobb fejlesztést, sem 

nagyobb beruházást.  

- Az Attila utcai ház elkészült. Javasolja a testület tagjainak, hogy tekintsék meg.  

 

 

Mivel további felvetés nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester a nyílt ülést 8.05 órakor 

bezárta.   

 

 

  

k.m.f. 

 

 

 

  

 

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

 polgármester jegyző 

 


