
KIVONAT

Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 15én tartott rendes  
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2018. (II. 15.) számú határozata

a polgármester jutalmáról

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX törvény225/H. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Magyar Sándor polgármester 
részére a 2017. évben végzett munkáját értékelte.

A testület megállapította, hogy Folyás Község Önkormányzata a polgármester vezetésével és 
irányításával  eredményesen  gazdálkodott,  a  2017.  évet  pénzmaradvánnyal  zárta.  Az 
önkormányzat  gazdálkodása  stabil,  fizetőképessége  folyamatosan  biztosított. Az 
önkormányzat a START közmunkaprogramot a szerződésben foglaltak szerint végrehajtotta. 
Az  önkormányzati  pályázatok  többségében  sikeresek,  a  fejlesztések  folyamatosak  a 
településen.

Az értékelését követően, annak elismeréseképpen 3 havi illetményének megfelelő összegű, 
bruttó 897.600 Ft összegű jutalmat állapít meg a polgármester részére. 

Felkéri az alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2018. február 28.             Felelős: Csirmaz János alpolgármester

A kivonat hiteles!

Folyás, 2018. február 26.

Maginé dr. Csirke Erzsébet 
        aljegyző



KIVONAT

Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 15én tartott rendes  
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FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2018.  (II. 15.) számú határozata

hivatali feladatok ellátásának átszervezéséről

Folyás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Hajdúnánási  Közös  Önkormányzati 
Hivatal  Folyási  Kirendeltségén  jelentkező  többletfeladatokra  tekintettel  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  folytasson  tárgyalásokat  Dr.  Kiss  Imre  Jegyzővel  a  feladatellátás 
módjáról  úgy,  hogy  azt  a  Folyás  Község  Önkormányzata  számára  a  legalacsonyabb 
költségvonzattal kell megvalósítani. 

Amennyiben  a  feladatellátás  bármilyen  erre  irányuló  külön  megállapodást  igényel, 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felkéri a polgármestert, hogy a tett intézkedésekről tájékoztassa a testületet. 

Határidő: azonnal és esedékességkor Felelős: Magyar Sándor polgármester

A kivonat hiteles!

Folyás, 2018. február 26.

Maginé dr. Csirke Erzsébet 
        aljegyző



KIVONAT
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FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2018.  (II. 15.) számú határozata

a Folyás Község Önkormányzata fenntartásában működő szociális ellátások szakmai 
programjának 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  felülvizsgálta  és  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetben az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja azt. 

Felkéri a polgármestert a határozatból eredő feladatok végrehajtására. 

Határidő: azonnal                                                            Felelős: Magyar Sándor polgármester

A kivonat hiteles!

Folyás, 2018. február 26.

Maginé dr. Csirke Erzsébet 
        aljegyző



KIVONAT

Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 15én tartott rendes  
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FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
8/2018.  (II. 15.) számú határozata

a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról

Folyás  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Védjük  meg 
településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:

1. A  képviselő-testület  elutasítja  a  Soros-tervet,  és  azt,  hogy  a  településünkön 
bevándorlásszervező irodát működtessenek.

2. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő 
tömeges betelepítés miatt  felkéri  Magyarország Kormányát,  hogy ha kell,  jogszabályokkal 
lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatáról tájékoztassa Szita Károlyt, a 
Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét. 

Határidő: azonnal                    Felelős: Magyar Sándor polgármester

A kivonat hiteles!

Folyás, 2018. február 26.

Maginé dr. Csirke Erzsébet 
        aljegyző
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FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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7/2018.  (II. 15.) számú határozata

Folyás Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. § (1) foglaltakra figyelemmel  elfogadja  Folyás Község Önkormányzata 2018. 
évi összesített közbeszerzési tervét.

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa és gondoskodjon a község honlapján 
történő megjelenéséről.

A képviselő-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának  szükségessége  előre  nem  látható  okból,  vagy  egyéb  változásból  az  év 
folyamán felmerülne, úgy a törvényi előírásoknak eleget téve, az önkormányzat közbeszerzési 
tervét az eljárás megindítása előtt módosítja.

Határidő: azonnal Felelős: Magyar Sándor polgármester

A kivonat hiteles!

Folyás, 2018. március 2.

Maginé dr. Csirke Erzsébet 
        aljegyző



KIVONAT

Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 15én tartott rendes  
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

6/2018.  (II. 15.) számú határozata

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
által kijelölt felvételi körzetek tervezetéről

Folyás  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  nevelési-oktatási  intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet  24.  §  (1a)  bekezdésében  foglaltakra  tekintettel  kinyilvánítja  azon  véleményét, 
miszerint egyetért azzal, hogy az Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskolafelvételi 
körzete Folyás és Újszentmargita községek közigazgatási területében legyen megállapítva.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Debreceni  Járási 
Hivatalának (4024 Debrecen, Piac utca 42-48. szám) értesítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal                  Felelős: Magyar Sándor polgármester

A kivonat hiteles!

Folyás, 2018. február 26.

Maginé dr. Csirke Erzsébet 
        aljegyző
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Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 15én tartott rendes  
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FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2018.  (II. 15.) számú határozata

a LEADER VP6-19.2.1-45-4-17. kódszámú “Közösségi tevékenységnek helyt adó 
épületek és területek fejlesztése” helyi felhívásra benyújtandó pályázatról

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Hortobágyi Leader 
Közhasznú  Egyesület  által  kiírt,  a  VP6-19.2.1-45-4-17.  kódszámú  “Közösségi 
tevékenységnek  helyt  adó  épületek  és  területek  fejlesztése”  helyi  felhívásra,  Folyási 
Emlékpark kialakítására.

Az Emlékpark kialakítása a folyási 3831 és 3850/2 hrsz-ú, a valóságban Folyás, Kossuth utca 
3. szám alatti ingatlanokon valósul meg. 
  
A testület  kinyilatkozza,  hogy  az  Emlékpark  kialakítása  költségének  85%-ára  nyújt  be 
pályázatot, a költségek 15 %-át, maximum 1.676.471 Ft-ot -pályázati önerőként- a 2018. évi 
költségvetésében a 2017. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő előkészítéséről és a 
pályázat benyújtásáról. 

Határidő: 2018. február 28.             Felelős: Magyar Sándor polgármester

A kivonat hiteles!

Folyás, 2018. március 2.

Maginé dr. Csirke Erzsébet 
        aljegyző
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Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 15én tartott rendes  
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2018.  (II. 15.) számú határozata

a Folyás, Attila u. 4. szám alatti ingatlan hasznosításáról

Folyás  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  tulajdonában  álló 
Folyás, 3590 helyrajzi számú, természetben a 4095 Folyás, Attila u. 4. szám alatti ingatlan 
piaci alapon történő bérbeadásáról dönt. 

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  ingatlant  pályázati  úton  hirdesse  meg  és  a  beérkezett 
pályázatokat elbírálásra terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: azonnal és esedékességkor                      Felelős: Magyar Sándor polgármester

Folyás, 2018. február 26.

Maginé dr. Csirke Erzsébet 
        aljegyző
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Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 15én tartott rendes  
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FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2018.  (II. 15.) számú határozata

a Folyási Boróka Szociális Szövetkezet részére eszközök átadásáról

Folyás  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közfoglalkoztatásról  és  a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény 4/A. § alapján úgy határoz, hogy a Folyási Boróka Szociális Szövetkezettel haszonkölcsön 
szerződést köt az önkormányzat tulajdonában álló alábbi tárgyi eszközökre vonatkozóan:

- MTZ VARIO fronthidraulika
- INO EURO L230 mulcsozó
- 3,3 m függesztett kombinátor
- LEKO-2,5 m-es függesztett vonólap
- 3.2. V.T.14 tárcsa
- 3 fejes váltva forgatós eke
- MTZ-820.4 Traktor
- IGJ FARMER35 mezőgazdasági pótkocsi magasítóval
- FK-185 fűkasza
- SIMPA PK-4010 kockabálázó
- 5 csillagkerekes rendsodró.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, valamint 
felhatalmazza a szerződés aláírására.

Határidő: esedékességkor                                               Felelős: Magyar Sándor polgármester

Folyás, 2018. február 26.

Maginé dr. Csirke Erzsébet 
        aljegyző
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Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 15én tartott rendes  
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FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2018.  (II. 15.) számú határozata

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegéről

Folyás Község Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény   29/A.   §   alapján   az   önkormányzat   saját   bevételeinek,   valamint   az   adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő  fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat saját bevételei (eFt)

2018 2019 2020 2021
Helyi adók 5 550 5 550 5 550 5 550
Vagyonhasznosítás 0 0 0 0
Vagyonértékesítés 0 0 0 0
Bírság, pótlék és díjbevétel  0  0  0  0
Összesen: 5 550 5 550 5 550 5 550

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (eFt)

2018 2019 2020 2021
Hitelek tőketörlesztése 1 038 1 038 1 038 519
Hitelek kamatfizetési 
kötelezettsége 218 140 70 10
Összesen: 1 256 1 178 1 108 529

Felelős: 
Határidő: 

Folyás, 2018. február 26.

Maginé dr. Csirke Erzsébet 
        aljegyző
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FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018.  (II. 15.) számú határozata

a polgármesteri jelentésről

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta.

Határidő: -                                                                      Felelős: -

Folyás, 2018. február 26.

Maginé dr. Csirke Erzsébet 
        aljegyző


