JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. február 13-án, Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási
Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzati Képviselő-testület
r e n d e s n y í l t testületi ülésén.
Szavazati joggal jelen vannak:
Magyar Sándor
Csirmaz János
Gulyás László
Igazoltan távol:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Kiss Izabella
Burján János

Tanácskozási joggal jelen van:

Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző

Magyar Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert 5 fő megválasztott képviselőből 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv
vezetésére felkéri Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzőt.
Kéri a képviselőket, fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontot.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, melyek az alábbiak:
Napirendi pontok:
1./ Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
2./ Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
3./ Különfélék
1./ Napirendi pont Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy a 2014. évi közmunkaprogramra a pályázat benyújtásra került.
Az idén megváltozott a foglalkoztatási rend, így a mezőgazdasági programot nagyobb
létszámban terveztük. Az értéknövelő programban csak 5 hónapos lesz a foglakoztatás. 25 fő
foglalkoztatására 36.936 eFt összegben pályáztunk, ebből 7.078 eFt a dologi kiadás. Ebben
főleg vetőmag szerepel és a fűthető fólia, amely a tervek szerint 12x6 m-es lesz. A kazán a
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fóliasátor fűtését is elbírja. Így nem kell elküldenünk senkit. Mivel gondjaink vannak a
tárolással, a pályázatban szerepeltetünk egy mobil beton garázst, ahová a falugondnoki
autóval is be lehet állni.
Jelenleg a téli átmeneti közfoglalkoztatás folyik, gyűjtik a gallyat, aprítják és ezzel fűtünk.
Elmondja, hogy az idén két sikeres pályázatról kaptunk értesítést. Az egyik a közösségi terek
fejlesztése, amelyben könnyűszerkezetes buszmegállók készülnek és az önkormányzati
ingatlan utcafronti kerítése újul meg. A héten kaptuk meg a falugondnoki autó cseréjéről
szóló pályázatról a határozat.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy újraindul a szabadidő klub a közösségi házban a szokásos
pénteki időponttal. Lehet csocsózni, pingpongozni. A felügyelet megoldható.
Elmondta, hogy módosul a könyvtár nyitva tartása, kedd, csütörtök és szombat lesz
látogatható a könyvtár. A szombati nyitva tartás 8.30-tól 11.00-ig tart, a lakosság értesítése
megtörtént.
Szombaton 14.00-től farsang lesz, műsorral, melyet a Megyei Könyvtár keretében kapunk. A
műsorban bohócok lépnek fel és játékos program várja a gyerekeket.
Egyeztetés történt a polgárőrökkel a 2014. évi együttműködésről, a fejlesztési igényekről é a
márciusban esedékes közgyűlésről, amelyhez helyiséget biztosítunk térítésmentesen.
Csirmaz János alpolgármester kérdésére elmondta, hogy a 25 fő közfoglalkoztatása úgy áll
össze, hogy a jelenleg a rendszerben dolgozók maradnak és hozzájuk kerülnek vissza a
rendszerbe a 2013 év végén elküldött emberek.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, így kéri a képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak a polgármesteri jelentés elfogadásáról.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármesteri jelentésben foglaltakat és az alábbi
határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014. (II. 13.) számú határozata
a polgármesteri jelentés elfogadásáról
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta.
Felelős: Határidő: 2. Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester: Elmondja, hogy ilyen nyugodt és kiegyensúlyozott
költségvetést már régen tervezett az önkormányzat. A bevételi előirányzat 122.438 eFt,
ugyanennyi a kiadási főösszeg is. A rendelet-tervezet tartalmaz 6.748 eFt hiányt, mely kisebb
részben működési, nagyobb részben fejlesztési hiány. A központi költségvetésből 19.243 eFt
normatívát kapunk. A hivatali működésben 1,2 fő alkalmazását ismeri a költségvetés,
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módosítás a tavalyi finanszírozáshoz képest, hogy nem a község, hanem a közös hivatali
székhely kapja. A felhalmozási hitelek a két, már polgármesteri jelentésben ismertetett
pályázat önerejét fedezik. A költségvetés részletezését a mellékletekben találhatjuk. Az
előterjesztés bemutatja a helyi adók alakulását. Kezességvállalásunk nincs, de a Polgárral a
járóbeteg szakellátó működtetésére kötött megállapodásunkat annak kell tekintetni. Mint a
testület tudja, ezt opciós szerződéssel fedeztük le.
Ezt követően a Képviselő-testület részletesen elemezte a rendelet-tervezet mellékletében
szereplő adatokat.
Csirmaz János alpolgármester elégedettségének adott hangot a költségvetés tervezését
illetően. Örül annak, hogy ilyen nyugodt pénzügyi tervet lehetett összeállítani. Kéri a
polgármestert, hogy a továbbra is ilyen jól gazdálkodjon az önkormányzat javaival, vagy még
jobban. Felhívja a figyelmet az utak állapotára. Az iskolabusz minden reggel és este
végigmegy az úton, javasolja átgondolni a buszforduló áthelyezését.
Magyar Sándor polgármester válaszában elmondta, hogy a magtárig a gyermekeknek sokat
kellene gyalogolni, így azt a megoldást nem támogatja. A kukás autó is végigmegy hetente a
község utcáin, annak még nagyobb a tömege, nagyobb kért okoz, mint a busz. Abban egyetért
az alpolgármesterrel, hogy az utak állapotán javítani kell. A 2014-18-as ciklusban várhatóan a
Megyei Önkormányzathoz kerülnek az erre irányuló pályázati alapok, oda kell benyújtani a
terveket.
A költségvetésre visszatérve javasolja a testületnek, hogy a költségvetéshez kapcsolódóan a
rendelet megalkotása előtt két témában hozzon határozatot. Az egyik a falugondnok részére
kereset-kiegészítés megállapítása 2014. február 1-től 215. január 31-ig terjedő időtartamra, a
másik az önkormányzati alkalmazottak részére étkezési utalvány biztosítása 8.000 Ft/fő/hó
összegben. A két juttatást a rendelet-tervezet már tartalmazza járulékaival együtt.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a
képviselő-testület tagjait, hogy a költségvetéshez kapcsolódóan szavazzanak arról, hogy a
falugondnok részére XXXXX Ft/hó összegű kereset-kiegészítést állapít meg a testület 2014.
február 1-től 215. január 31-ig terjedő időtartamra, valamint hogy az önkormányzati
alkalmazottak részére étkezési utalvány biztosít az önkormányzat 8.000 Ft/fő/hó összegben.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014. (II. 13.) számú határozata
a költségvetéshez kapcsolódó feladatokról
I./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gyöngy István falugondnok
közalkalmazott részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
77.§ (1) és (2) bekezdése alapján havi 20.000 Ft kereset-kiegészítést állapít meg 2014.
február 1-től 215. január 31-ig terjedő időtartamra.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból eredő szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Magyar Sándor polgármester
II./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnál foglalkoztatott
közalkalmazottak részére 2014. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időtartamra
8000 Ft/hó/fő összegű étkezési utalványt biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a juttatás folyósításáról.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet elfogadására tett javaslatot.
Kérte a képviselőket, hogy az előterjesztés melléklete szerint az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet fogadja el a testület.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és megalkotta
rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről alábbiak szerint:

Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2014. (II. 24.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. §
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) kiadását
b) bevételét
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123.438 eFt
123.438 eFt

főösszeggel állapítja meg, 6.748 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.
(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
116.690 eFt, ebből
aa) működési:
91.698 eFt
ab) felhalmozási:
24.992 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:
ca) működési többlet:
cb) felhalmozási hiány:

(3)

123.438 eFt, ebből
90.648 eFt
32.790 eFt
6.748 eFt, ebből
1.050 eFt
7.798 eFt

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):
9.950 eFt
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:
0 eFt
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
bbb) működési hitelek kiadásai:
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

(4)

A kiadások főösszegén belül
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
f) a beruházási kiadások előirányzatát
g) a felújítási kiadások előirányzatát
h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát
összeggel állapítja meg.
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6.748 eFt, ebből
6.748 eFt
0 eFt, ebből
0 eFt
0 eFt
6.748 eFt
0 eFt
6.748 eFt

43.720 eFt
7.222 eFt
28.303 eFt
2.765 eFt
8.638 eFt
32.790 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt

(5)

A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)
bekezdése szerinti, 2014. évi saját bevételeinek előirányzatát 3.300 eFt összegben
állapítja meg, az alábbiak szerint:
a) helyi adókból származó bevétel
3.200 eFt
b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel
0 eFt
c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel
0 eFt
d) bírság-, pótlék- és díjbevétel
100 eFt
2. §

(1)

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzatcsoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.

(2)

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt
előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3.
melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.

(3)

A 3. melléklet tartalmazza az önkormányzat létszám-előirányzatát.

(4)

A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó
forrásait

(5)

Az önkormányzat beruházási célú kiadásainak előirányzatát feladatonként az 5.
melléklet határozza meg.

(6)

Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 6. melléklet tartalmazza.

(7)

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet határozza meg.

(8)

A közvetett támogatásokat a 8. melléklet, a kezességvállalásokat a 9. melléklet, az
önkormányzat által biztosított támogatásokat a 10. melléklet, valamint az önként vállalt
feladatokat a 11. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
3. §
(1)

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2)

A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére,
azok lehetőség szerinti növelésére.

(3)

A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint
szabályozza:
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a)

Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti
átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.

b)

A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

c)

A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem
igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat,
átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
3. Pénzellátás, támogatások folyósítása
4. §

(1)

A sportcélú támogatások felosztásáról a polgármester dönt, döntéséről a képviselőtestületet tájékoztatja. A kedvezményezetteket év végén elszámolási kötelezettség
terheli.

(2)

E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
átadására a képviselő-testület jogosult.
4. A 2014. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek
5. §

(1)

A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások
függőtételekkel korrigált különbsége.

(2)

A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
5. Pénz- tőke és hitelműveletek
6. §

(1)

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél
rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre,
valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

(2)

A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel
felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási
beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3)

Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

(4)

Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület
dönt.
6. Záró rendelkezések
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7. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell
alkalmazni.
Folyás, 2014. február 13.
Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént.
Folyás, 2014. február 24.

Dr. Kiss Imre
jegyző
3. Napirendi pont: Különfélék
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
1./ Folyószámlahitel felvétele:
Magyar Sándor polgármester arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
kiegyensúlyozott gazdálkodás ellenére szükségesnek tartja a folyószámlahitel felvételét.
Amennyiben a szerződés megkötésre kerül a pénzintézettel, ez rendelkezésre áll bármikor, ha
az önkormányzatnak átmeneti likviditási gondjai lennének, van mihez nyúlni. Tavaly is a
START közmunka program finanszírozásakor állt be az az eset, hogy szükség volt rá, hiszen
az állam csak 2 hónap bérét előlegezi meg, ezt követően az önkormányzat maga kell, hogy
fedezze a kiadásokat.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, kéri a testületet, hogy járuljon hozzá a
3.000 eFt folyószámlahitel felvételéhez azzal, hogy december 31-én nem lehet hitele az
önkormányzatnak, így azt vissza is kell fizetni.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a 3.000 eFt folyószámlahitel felvételére vonatkozó javaslatot
és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014. (II. 13.) számú határozata
folyószámlahitel felvételéről
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága érdekében 2014
évre 3.000 eFt keretösszegű folyószámlahitel igénybevételét határozza el a számlavezető
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Polgári Bank Zrt-től (4090 Polgár, Hősök útja 8.). A hitel visszafizetésének határideje 2014.
december 30.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves
adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére.
A hitel fedezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése
alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékai erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az
önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt az ellenjegyzésre.
Határidő:
Felelős:

esedékességkor
Magyar Sándor polgármester

2./ Támogatás megelőlegező hitel felvételéről
Magyar Sándor polgármester: A költségvetési rendeletben a testület gyakorlatilag döntött
ennek a hitelnek a felvételéről. A közösségi tér kialakítása című pályázat utófinanszírozásos,
az önkormányzatnak meg kell valósítania a pályázatot, majd elszámolás után megkapjuk a
támogatást. Ekkor kerülhet sor a hitel visszafizetésére.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, kéri a testületet, hogy járuljon hozzá a
közösségi tér kialakítása című pályázathoz a támogatásmegelőlegező hitel felvételéhez a
támogatási összeg 80 %-ának erejéig. A hitel felvételére a számlavezető pénzintézetnél kerül
sor.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a közösségi tér kialakítása című pályázathoz a
támogatásmegelőlegező hitel felvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014. (II. 13.) számú határozata
támogatás megelőlegező hitel felvételéről
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága érdekében,
11.994 eFt összegű támogatásmegelőlegező hitelkeret igénybevételét határozza el a
számlavezető Polgári Bank Zrt-től (4090 Polgár, Hősök útja 8.) a Közösségi tér kialakítása
című pályázathoz kapcsolódóan, 2015. június 30-i végső lejárattal.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és az éves adósságszolgálat
éves költségvetésbe történő betervezésére.
A hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése
alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékai erejéig.
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Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a
fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi
ellenjegyzőt az ellenjegyzésre.
Határidő:
Felelős:

esedékességkor
Magyar Sándor polgármester

4./ Fejlesztési hitel felvételéről
Magyar Sándor polgármester: Szintén pályázati önerő kiváltására van szükség erre a
hitelre. A fejlesztési hitel nem csak a 2014. évre szól, ezt át lehet vinni a későbbi évekre a
hitelszerződés szerint.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, kéri a testületet, hogy járuljon hozzá a
közösségi tér kialakítása című pályázathoz az önerő kiváltásra fejlesztési hitel felvételéhez. A
hitel felvételére a számlavezető pénzintézetnél kerül sor.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a közösségi tér kialakítása című pályázathoz a fejlesztési
hitel felvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014. (II. 13.) számú határozata
fejlesztési hitel felvételéről
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága érdekében,
4.048 eFt összegű fejlesztési hitel igénybevételét határozza el a számlavezető Polgári Bank
Zrt-től (4090 Polgár, Hősök útja 8.) a Közösségi tér kialakítása című pályázathoz
kapcsolódóan, 5 éves futamidőre.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és az éves adósságszolgálat
éves költségvetésbe történő betervezésére.
A hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése
alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékai erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a
fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi
ellenjegyzőt az ellenjegyzésre.
Határidő:
Felelős:

esedékességkor
Magyar Sándor polgármester

Magyar Sándor polgármester: A közösségi tér fejlesztése projekt mielőbbi megvalósítására
tekintettel kéri a testületet, hogy hatalmazza fel a pályázat teljes körű lebonyolításával,
melynek első állomása a kivitelező kiválasztása.
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Csirmaz János alpolgármester kérdésére elmondja, hogy az utolsó kifizetési kérelmet 2015.
január 31-ig lehet benyújtani az MVH-hoz. Márciusban le kell zárni a hiteltárgyalásokat,
áprilisban megköthető a szerződés a kivitelezővel, és kezdődhet a munka. Augusztusban
szeretné a beruházást befejezni és átadni a lakosságnak.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta azt a javaslatot, hogy a közösségi tér kialakítása című
pályázat megvalósítására a polgármestert felhatalmazza a pályázat teljes körű
lebonyolításával és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2014. (II. 13.) számú határozata
a közösségi tér kialakítása pályázat megvalósításáról
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi tér kialakítása című
pályázathoz kapcsolódóan felhatalmazza a polgármestert a pályázat megvalósításával
kapcsolatos előkészítő és végrehajtói feladatokkal.
Ennek keretében kezdje meg a kivitelező kiválasztására irányuló tárgyalásokat és annak
eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

esedékességkor
Magyar Sándor polgármester

5./ Falugondnoki gépjármű beszerzéséről
Magyar Sándor polgármester: A Közösségi tér kialakításához hasonlóan a falugondnoki
gépjármű beszerzéséről is döntött a testület a költségvetés elfogadásával. A pályázati
konstrukció itt is hasonló lenne: támogatás megelőlegező hitelre és az önerő kiváltására
fejlesztési hitelre lesz szüksége az önkormányzatnak a gazdálkodás biztonsága érdekében.
Egyúttal tájékoztatja a testületet, hogy a közbeszerzési értékhatár az árubeszerzésnél 8 MFt
jelenleg, amit meghalad a gépjármű értéke, így közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Kéri a
képviselőket, hogy hatalmazzák fel a közbeszerzési eljárás megindításának előkészítésére.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, kéri a testületet, hogy járuljon hozzá a
falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert pályázathoz az önerő kiváltásra támogatás
megelőlegező hitel felvételéhez. A hitel felvételére a számlavezető pénzintézetnél kerül sor.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert pályázathoz a
támogatásmegelőlegező hitel felvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2014. (II. 13.) számú határozata
támogatás megelőlegező hitel felvételéről
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Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága érdekében,
10.000 eFt összegű támogatásmegelőlegező hitelkeret igénybevételét határozza el a Porsche
Bank Zrt-től (1139 Budapest, Fáy u. 27.) a falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert
pályázathoz kapcsolódóan, 2014. december 30-i végső lejárattal.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és az éves adósságszolgálat
éves költségvetésbe történő betervezésére.
A hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése
alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékai erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a
fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi
ellenjegyzőt az ellenjegyzésre.
Határidő:
Felelős:

esedékességkor
Magyar Sándor polgármester

Magyar Sándor polgármester: Ugyanerre a pályázatra az önerő kiváltására a fejlesztési hitel
felvételéről is dönteni szükséges. Tájékoztatja a testületet, hogy több olyan kiegészítőt is meg
kell vásárolnia az önkormányzatnak, amelyeket a pályázat nem ismert el, ehhez is önerő kell.
Ilyen pl az üléshuzat, a vonóhorog, amelyek a munkavégzéshez szükségesek. Kéri a
képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek a fejlesztési hitel felvételéről, szavazzanak.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, kéri a testületet, hogy járuljon hozzá a
falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert pályázathoz az önerő kiváltásra fejlesztési hitel
felvételéhez. A hitel felvételére a számlavezető pénzintézetnél kerül sor.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert pályázathoz a
fejlesztési hitel felvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2014. (II. 13.) számú határozata
fejlesztési hitel felvételéről
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága érdekében,
2.700 eFt összegű fejlesztési hitel igénybevételét határozza el a számlavezető Polgári Bank
Zrt-től (4090 Polgár, Hősök útja 8.) a falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert pályázathoz
kapcsolódóan, 5 éves futamidővel.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és az éves adósságszolgálat
éves költségvetésbe történő betervezésére.
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A hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése
alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékai erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a
fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi
ellenjegyzőt az ellenjegyzésre.
Határidő:
Felelős:

esedékességkor
Magyar Sándor polgármester

Magyar Sándor polgármester: A falugondnoki gépjármű beszerzésére indítandó
közbeszerzés előkészítői feladatait mielőbb meg kell kezdeni. A közbeszerzést nem lehet
lefolytatni szakértő közreműködése nélkül, így ügyvédi irodát tart szükségesnek megbízni
ezekkel a feladatokkal. Kéri a képviselőket, hatalmazzák fel arra, hogy szakértőt keressen a
feladatra és vele a megbízási szerződést megköthesse.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, a polgármester szavazást rendelet el a
falugondnoki gépjármű közbeszerzési feladatainak előkészítésére való felhatalmazásról.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta azt a javaslatot, hogy a polgármester falugondnoki
gépjármű beszerzésére nyert pályázat megvalósítására a közbeszerzési eljárást készítse elő
és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2014. (II. 13.) számú határozata
a falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert pályázathoz szükséges előkészítő
feladatokról
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki gépjármű beszerzésére
nyert pályázathoz kapcsolódóan felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
előkészítésével kapcsolatos előkészítő feladatokkal.
Ennek keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatására bízzon meg közbeszerzési szakértőt,
aki a teljes eljárást felügyeli és szakmailag irányítja az önkormányzat képviseletében.
Határidő:
Felelős:

esedékességkor
Magyar Sándor polgármester

6./ A Polgárőrség támogatásáról
Magyar Sándor polgármester: A Polgárőrség a szokásos évzáró tavaszi közgyűlésére
készül. Tavaly a közgyűlés utáni vendéglátás költségeit az önkormányzat állta, ezzel
köszönve meg, hogy szabadidejüket feláldozva, önként teszik a dolgukat napról napra.
Javasolja a testületnek, hogy az idén a vendéglátás fedezetét adja oda az önkormányzat.
Konkrét javaslata, hogy a költségvetésben a Polgárőrség részére biztosított 50 eFt-os
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működési támogatás mellé a közgyűlés utáni vendéglátásra 20 eFt támogatást biztosítson a
testület. A pénzösszeg átadására támogatási szerződéssel kerül sor és el kell vele számolniuk.
Mivel más kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, a polgármester szavazást rendelt el a
Polgárőrség 20 eFt-os támogatásáról.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta azt a javaslatot, hogy az önkormányzat 20 eFt összegű
támogatást nyújtson a Polgárőrség részére a közgyűlés megrendezéséhez és az alábbi
határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2014. (II. 13.) számú határozata
a Polgárőrség támogatásáról
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség részére 20 eFt összegű
támogatást biztosít a márciusban megrendezésre kerülő közgyűlés megrendezéséhez a 2014.
évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.
Felkéri a polgármestert a határozatból eredő feladatok ellátására.
Határidő:
Felelős:

esedékességkor
Magyar Sándor polgármester

7./ Községi honlapon a Polgárőrség megjelenéséről
Magyar Sándor polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgárőrség kapjon
helyet a község hivatalos honlapján. Így honlap fenntartására nem kell külön költeniük, és ez
technikailag megoldható.
A képviselő-testület a javaslattal külön határozat hozatala nélkül egyetértett.
8./Önkormányzat felé fennálló iparűzési adó tartozás megfizetéséről
Magyar Sándor polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy van olyan adózó, aki nagyobb
iparűzési adóval tartozik az önkormányzatnak. Kéri a testület felhatalmazását arra, hogy
tárgyalásokat folytathasson az adó megfizetéséről.
A képviselő-testület a javaslattal külön határozat hozatala nélkül egyetértett.
9./ Településszépítési tevékenységekről
Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy településtérkép elhelyezésére kerül sor. A
község különböző pontjain fából, iránymutató táblákat helyeznek el, amelyek a község régi
településrészeinek irányába mutatnak. Lassan feledésbe merülnek ezek a nevek és fontos a
következő generációk számára, hogy ismerjék ezeket az elnevezéseket.
10./ Partner település felkutatásáról
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Magyar Sándor polgármester: Szükségesnek tartja, hogy a községben élő gyermekek
megismerkedjenek olyan környezettel, ahol az élettér és a kultúra eltér a folyási megszokott
környezettől. Egy nem túl távol lévő hegyvidéki faluval szeretné felvenni a kapcsolatot,
akivel pezsgő sport és kulturális kapcsolatot tudnánk kialakítani. Erre kéri a testület
felhatalmazását.
Mivel más kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, a polgármester szavazást rendelet el
testvértelepülési kapcsolat kialakításáról.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta azt a javaslatot, hogy az önkormányzat partnertelepülési
kapcsolatot alakítson ki és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2014. (II. 13.) számú határozata
partnertelepülési kapcsolat kialakításáról
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja olyan önkormányzati
szintű kapcsolat felvételét magyarországi hegyvidéki környezetben található községi
önkormányzattal, akivel sport és kulturális téren tapasztalatcserére kerülhet sor és a két
község lakói megismerhetik egymás hagyományait és szokásait.
Ennek érekében felhatalmazza a polgármester a szóba jöhető községek felkutatására és a
tárgyalások megkezdésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Magyar Sándor polgármester

11./ A folyási jó tanuló gyermekek részére kirándulás szervezéséről
Magyar Sándor polgármester: A Folyás Település Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány
minden évben jutalmazza a 3,8 tanulmányi átlag felett teljesítő gyermekeket, sétarepülést
kapnak. Javasolja, hogy az önkormányzat ösztönözze a tanulásban a gyerekeket azzal, hogy a
félévi bizonyítvány alapján a Fővárosi Nagycirkusz egy előadására felviszi őket. Javasolja,
hogy a legjobban teljesítő alsós, felsős és középiskolás kategóriákban válasszák ki a
tanulókat, kategóriánként akár 3-3 fő is lehet. Ehhez kéri a támogatást a testülettől.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta azt a javaslatot, hogy a legjobb tanulmányi eredményt
félévkor elérő folyási állandó lakosú tanulók jutalmazására egy Fővárosi Nagycirkuszi
előadásra történő felutazással sor kerüljön és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2014. (II. 13.) számú határozata
a folyási jó tanuló gyermekek részére kirándulás szervezéséről
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Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a legjobb tanulmányi eredményt félévkor
elérő folyási állandó lakosú tanulók részére kirándulást szervez a Fővárosi Nagycirkuszi
előadásra.
A program magában foglalja a gyermekek Budapestre történő szállítását, és a belépők árát is.
A kiránduláson alsós, felsős és középiskolás tanulók közül a 2013/14-es tanév félévi
bizonyítvány alapján kiválasztott, a legjobb tanulmányi eredményt elért tanulók vesznek részt.
Felhatalmazza a polgármestert a kirándulás megszervezésére, a tanulók kiválasztására és a
program lebonyolítására.
Határidő:
Felelős:

esedékességkor
Magyar Sándor polgármester

12./ Önkormányzati kiadványokról
Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat
2014. évi rendezvénynaptárát el kívánja készíttetni. Ugyanígy célszerűnek tartja a képviselőtestület 4 éves munkáját bemutató prospektus megjelentetését. Így megmarad a fejlődés
dokumentált formában is. Képekkel, rövid szöveges leírással a nyár végére készülhet el a
kiadvány, így már az idei új pályázatok is szerepelhetnek benne.
A képviselő-testület külön határozat hozatala nélkül, egyetértett a polgármesteri javaslattal a
4 éves ciklust bemutató prospektus kiadásáról.
13./ Közösségi tér bekamerázásáról
Magyar Sándor polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a község több pontján
felszerelésre kerültek a térfigyelő kamerák. A Polgárőrség további kamerák felszerelését tartja
kívánatosnak, támogatná is azt. Különösen fontos lenne vagyonvédelmi szempontból az
önkormányzati épületek bekamerázása, mint pl, a ravatalozó-temető, a vízmű, az
önkormányzat épülete. Mivel saját ingatlanainkon helyeznénk el ezeket a kamerákat, nem kell
hozzá más engedély. A
Polgárőrség 150 eFt-nyi összeget tud ehhez adni, a lakosság is mozgósítható. Kb 500 eFt-ból
meg lehetne valósítani.
A rongálások, kisebb bűncselekmények megelőzése érdekében szükségesnek tartja 3-4 db
nagylátószögű kamera felszerelését a közösségi tér különböző pontjain. A költségvetés ennek
költségeit tartalmazza.
Mivel más kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, a polgármester szavazást rendelet el
Közösségi tér bekamerázásáról.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta azt a javaslatot, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanokon térfigyelő kamerák felszerelésére sor kerüljön és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2014. (II. 13.) számú határozata
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az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bekamerázásáról
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokon térfigyelő kamerák felszerelését vagyonvédelmi szempontok
miatt.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon árajánlatok beszerzéséről és
legkedvezőbb ajánlatot elfogadva gondoskodjon a szükséges számú kamera felszereltetéséről.
A kamerák felszerelésére a fedezetet a 2014. évi költségvetés dologi kiadásai terhére
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Magyar Sándor polgármester

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester megjelenést
megköszönte, az ülést bezárt.

kmf.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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