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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  2014. december 18-án Folyáson  a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 17.00 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 

Cseh Attiláné   képviselő 

 

Igazoltan távol van:            Bártfai Ferenc             képviselő 

                                               Burján János               képviselő     

                

Meghívottként:                     Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

 

              

Magyar Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 

megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van, így az ülésen határozatképes. Az ülést 

megnyitotta.  

 

Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbi 

módosítással:  

Javasolja, hogy a Különfélék napirendi pontban tárgyalja meg a testület a vízi közművel 

kapcsolatos napirendet, melyben két megállapodás jóváhagyása szerepel. 

 

A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. 

 A képviselő testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

1) Polgármesteri jelentés 

 

2) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 

12/2014 (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

     Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

3)  Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (III. 26.)  Önkormányzati 

Rendelet felülvizsgálatáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 



 2 

 

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

Önkormányzati Rendelet módosításáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

5) Előterjesztés a 2015. évi munkaterv elfogadásáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

6) Különfélék  

 

1. napirendi pont: Polgármesteri jelentés 

Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megérkezett az 

önkormányzat kiegészítő támogatása. 8.072 eFt-ot kapott az önkormányzat, amely igen 

kiemelkedő mértékű a hasonló nagyságú települések között még országos szinten is. A 

legnagyobb hitelezőnk a DEBMUT kft. akinek a tartozására kértük és kaptuk a támogatást, 

részükre a héten az átutalás megtörtént. 7 MFt-tal tartoztunk még nekik, maradéktalanul 

kifizettük a tartozásunkat. Így az az ígéret, amit tettünk a választópolgároknak a 2010-es 

választáskor, hogy az önkormányzat minden tartozását ki fogjuk fizetni a választási ciklus 

végére, teljesült. A megérkezett állami támogatásból kifizettük továbbá a kisebb szállítói 

tartozásainkat is. Jelenleg az önkormányzatnak két fennálló hitele van, a közösségi tér 

fejlesztésére és a tanyagondnoki gépjármű beszerzésére. A hitelek törlesztését a helyi adó-

befizetési időszakra tettük, így a részletek fedezete biztosított, az nem veszélyezteti a 

gazdálkodást. Területalapú támogatása is van az önkormányzatnak, annak a bevétele is van 

olyan nagyságú, hogy a törlesztő részleteket kiállja. 

Megkereste az önkormányzatot a tiszaújvárosi székhelyű Rapid-Sistem Kft, aki nádból készít 

panelelemeket. Olyan területet keresnek, ahol a nádat be tudják tárolni, ugyanis a tiszaújvárosi 

telephelyükön nem fér el az alapanyag. Az önkormányzat tulajdonában van két egymás 

melletti, erre alkalmas terület, melyet a Kft részére felajánlott. Évi 15.000 Ft bérleti díjat 

fizetnek érte és a két területet egész évben rendbe tartják.  

Csirmaz János alpolgármester azt kérte, hogy valóban legyen rendben a két ingatlan. Attól 

tart, hogy elszállítják a nádat a feldolgozási szükségletnek megfelelően és a törmeléket is ott 

hagyják a területen. 

Magyar Sándor polgármester válaszában elmondta, hogy 50.000 Ft összegű kauciót tetet le 

a Kft-vel, amely biztosítékot jelent a terület rendbetételére, ha azt a bérlő elhanyagolná. 

Jelenleg csak a kévékbe kötött nád tárolását tervezi a Kft., a távolabbi tervek között szerepel 

egy osztályozó, előkészítő létesítmény építése.  

Tájékoztatta a testületet, hogy Mucza Jánossal csereszerződést írt alá egy Petőfi utcai telekre. 

A Mucza Jánosék telke mellett van egy önkormányzati tulajdonú ingatlan, amelyet 

gyakorlatilag Mucza János használ a saját ingatlanára történő bejárásra. Felszólítottuk az 

ingatlan rendbetételére, aztán cserét ajánlottunk számára. Neki ugyanis a bolt mellett volt egy 

ingatlana, amelyet nem használt. A boltot alig lehetet megközelíteni eddig, csak a közúton 

lehetett gyalog elmenni. Ezzel a cserével ez az ingatlan önkormányzati tulajdonba került, így 

biztosítani tudjuk a gyalogos forgalmat ezen telken keresztül. 
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a 

polgármesteri jelentés elfogadásáról. 

 

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 ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

78/2014. (XII. 18.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Határidő: -                                                                                         Felelős: - 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás 

szabályairól szóló 12/2014 (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról     

    Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

 (Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Magyar Sándor polgármester: Ahogy az előterjesztés is tartalmazza, a Kormányhivatal 

szakmai véleménye tett javaslatot a rendelet módosítására.  Kéri a képviselőket a rendelet 

megalkotására.  

Ismertette az előterjesztés lényegét. 

 

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

közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 12/2014 (IX.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről 

 

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 a következő 

rendeletet alkotta: 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2014. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 12/2014 (IX.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 12/2014 (IX.25.) 

önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor, 

különösen 

a) amennyiben a házszámmal ellátott ingatlan megosztása során kettőnél több új 

ingatlan kerül kialakításra, vagy 

b) a házszámmal ellátott ingatlanok összevonása során kialakított új ingatlan 

önkormányzati intézmény, vagy jogi személy székhelyéül szolgál.” 

2.§ 

 Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti 

 

Folyás, 2014. december 18. 

 

 Magyar Sándor       Dr. Kiss Imre 

 polgármester                        jegyző 
 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

Folyás, 2014. december 22. 

                     Dr. Kiss Imre  

                         jegyző 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (III. 26.)  

Önkormányzati Rendelet felülvizsgálatáról 

    Előadó: Magyar Sándor polgármester 

(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza a 

jogszabály megalkotásának szükségességét. A rendelet újraalkotására szintén a 
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Kormányhivatal szakmai állásfoglalása alapján kerül sor. Az egyik indoka a módosításnak, 

hogy a díjat elemeire kell bontanunk a rendeletben, amely összességében díjemelést nem 

jelent a lakosság számára. A Kormányhivatal kifogásolta azt is, hogy az üdülőingatlanokra 

vonatkozó szabályokat nem tartalmazza a rendeletünk, hiszen Folyáson nincs is ilyen, de 

mivel kötelező jogalkotási tárgykör, így ezeket a szabályokat is be kell iktatnunk. 

A rendelet-tervezet ismertetését követően Magyar Sándor polgármester megkérdezi, van –e 

más javaslat? 

Képviselő részéről más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 

szabályairól szóló Önkormányzati Rendelet megalkotásáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt, a képviselő-testület 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő 

rendeletet alkotta: 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2014. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

Törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

1. A közszolgáltatással ellátott terület határa, a közszolgáltatás tartalma 

1. § 

(1) A Folyás Község Önkormányzata által közszolgáltatásként biztosított, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás Folyás község 

közigazgatási területére terjed ki. 

(2)  A közszolgáltatás az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő átvételére, elszállítására és 

ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító-telepen való elhelyezésére terjed 

ki. 

2.§ 
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(1)  Folyás község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátásra a Polgár Önkormányzatának 

Városgondnokságát (4090 Polgár, Fürdő u. 2.) (továbbiakban: közszolgáltató) jogosult az 

önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételekkel. 

(2) A közszolgáltató által ártalmatlanítás céljából átvett háztartási szennyvíz átadási helye: a 

polgári  külterület Bokorhátföld 061 hrsz-ú ingatlanon lévő szennyvíztelep. 

2. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, és időtartama 

3.§ 

(1) Folyás község közigazgatási területén közszolgáltatást kizárólag az a közszolgáltató 

végezhet, akivel az önkormányzat erre irányuló szerződést kötött és kizárólag a 

szerződésben meghatározott időtartam alatt, 

(2) A közszolgáltatás ellátása céljából a közszolgáltató ügyfélszolgálatot köteles fenntartani, 

valamint a szolgáltatás igénybevételének bejelentésére telefonos és elektronikus 

levelezési címen elérhetőséget biztosítani. 

(3) A közszolgáltatást a közszolgáltató munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között köteles 

elvégezni, de ettől az időponttól az ingatlantulajdonos kérésére a közszolgáltató eltérhet. 

(4) A megrendeléseket a közszolgáltató azok beérkezési sorrendjében, a soron következő 

szállítási napon, de maximum 72 órán belül köteles teljesíteni. 

3. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség és a közszolgáltatás 

igénybevételének módja és feltételei 

4.§ 

(1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, bérlője, vagyonkezelője, bármilyen jogcímen 

használója,  (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), aki a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára nem kötött rá, vagy ingatlana előtt közcsatorna nem áll rendelkezésre, 

köteles nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatást a rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatónál igénybe 

venni. 

(2) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a 

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett 

megtagadhatja annak elszállítását. 
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(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás 

igénybevételére megrendelés alapján kerül sor. A megrendelés személyesen, telefonon, 

vagy e-mailen a közszolgáltató ügyfélszolgálatán történik. 

(4) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, valamint a feltételeiben bekövetkezett 

változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy 

felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

5.§ 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített 

különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást 

kizáró eszközzel végezhető. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az 

szennyezést, elcsorgást ne okozzon. 

(3)  A szállítóeszköz tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott mosótéren szabad 

végezni, ahonnan az elhasznált víz az e célra rendszeresített ideiglenes tárolóba vagy 

közcsatornába kerül. 

(4) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átadóhelyre 

történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep 

üzemeltetőjével igazoltatni kell. 

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő nyilvántartást oly módon köteles 

kialakítani, hogy az átadóhelyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz mennyisége és származási helye pontosan megállapítható legyen. 

5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

6.§ 

(1)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását 

az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és 

környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon. 

(2) Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 

végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító 

telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. 
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(3) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhelynek gépjárművel történő megközelíthetőségéről 

gondoskodni, a szolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján – az ingatlanába 

beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 

egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy bármely ok 

miatt e kötelezettsége megszűnik. 

6. A közszolgáltatói szerződés egyes tartalmi elemei 

7.§ 

(1) A közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit a közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos között a rendelet hatálybelépést követő első alkalommal esedékes 

közszolgáltatás igénybevételekor létrejövő szerződés határozza meg. 

(2)  A közszolgáltató és az önkormányzat között kötendő közszolgáltatási szerződésnek 

tartalmaznia kell: 

a) a közszolgáltató kötelezettségeit, 

b) az önkormányzat kötelezettségeit, 

c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 

d) az irányadó jogszabályok meghatározását, és 

e) a szerződés keltét és a szerződéskötő felek aláírását, hivatalos bélyegzőlenyomatát. 

7. Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség, alkalmazható legmagasabb 

díj, díj megfizetésének rendje, kedvezmények, ingyenesség 

8.§ 

(1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős   kell fizetnie, amelynek 

egységnyi díját jelen rendelet Melléklete tartalmazza. 

(2) Az ürítési díj megegyezik a szennyvíz átvételének, elszállításának és ártalmatlanítás 

céljából történő elhelyezésének költségeivel.  

(3) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően a szippantó járműbe gyárilag 

beépített szintmérő adata alapján azonnal, számla alapján jogosult beszedni. 

(4) A rendeletben megállapított díj és a szállításra átvett háztartási szennyvíz mennyiségének 

szorzataként megállapított díjból mentesség, kedvezmény nem adható. 
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8. Az időlegesen használt, vagy nem használt ingatlanokra, valamint az 

üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok 

9.§ 

(1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevétele alól, amennyiben az 

ingatlanon felépítmény nem található. A korábban beépített ingatlan tulajdonosa csak 

akkor mentesül a közszolgáltatás alól, amennyiben a közszolgáltató felé az ingatlan 

beépítetlenségét tulajdoni lap másolattal igazolja. 

(2) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak tett írásos bejelentésében nyilatkozik az 

ingatlannak (1) bekezdésben meghatározott, mentesítésre okot adó állapotáról. Az 

ingatlan beépítetlenségét tulajdoni lap másolattal kell igazolni. Ivóvíz közmű hálózatra 

csatlakozott ingatlan esetén az ingatlantulajdonosnak a bejelentést követő 1 hónapot 

követően 10 napon belül az ivóvíz szolgáltató igazolását kell csatolni a bejelentéshez 

arról, hogy az ingatlanon vízfogyasztás nincs. Fél évet meghaladó mentesítés esetén a 

vízfogyasztásról szóló igazolást 6 havonta ismét be kell nyújtani.  

(3) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettsége alól, ha az ingatlanán életvitelszerűen senki sem tartózkodik, és az 

ingatlanon háztartási szennyvíz nincs, és nem is keletkezik, és ennek tényét írásban 

bejelenti a Közszolgáltatónak. 

 (4) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségén, a szünetelés kívánt 

kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. A szüneteltetés csak teljes 

hónapra érvényesíthető. 

(4) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, 10 napon belül az ingatlantulajdonos 

ezt írásban, haladéktalanul köteles a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási 

Kirendeltségén bejelenteni. 

(5) Az üdülő-ingatlantulajdonos a közszolgáltatást tárgyév április 1-től szeptember 30-ig 

köteles igénybe venni e rendelet szabályai szerint. 

9. Adatvédelem 

10. § 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének 

megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas 

adatbázis létrehozása és működtetése. 

(2)  A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról a közszolgáltató 

gondoskodik. 
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(3) 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 szükségesek. 

(4) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 

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

kezeli. 

(5) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos 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. 

10. Zárórendelkezések 

11.§ 

(1) Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (III. 26.)  Önkormányzati 

Rendelet. 

 

Folyás, 2014. december 18. 

       

Magyar Sándor                                                                       Dr. Kiss Imre 

polgármester                                                                                jegyző    

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

 

Folyás, 2014. december 22. 

 

                     Dr. Kiss Imre  

                         jegyző 
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Melléklet a 19/2014. (XII. 22. ) 

önkormányzati rendelethez  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és 

ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos egytényezős legmagasabb ürítési díj 2015. január 

1-től 2015. december 31-ig  

 

1974,2 Ft/m
3 

melyből    480 Ft/m
3
  átvétel díja 

                               1183 Ft/m
3
 elszállítás díja 

         311,2 Ft/m
3
ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésének díja 

 

A díj az ÁFA-t nem tartalmazza 

 

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

(VI.02.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

     Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 (Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Magyar Sándor polgármester ismertette a rendeletalkotás indokát. A Kormányhivatal 

szakmai véleménye alapján kerül sor a rendelet módosítására. A szankciót tartalmazó 16. § 

rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése óta nem kellett alkalmazni, ezért annak hatályon 

kívül helyezése javasolt.   

Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester 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 3 fő vett részt, a képviselő-testület 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő 

rendeletet alkotta: 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2014. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelete 

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

Rendelet módosításáról 
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Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. § 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 hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 10/2014. (VI.02.) Önkormányzati Rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 7.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (4) A települési hulladékot a gazdasági tevékenység során keletkezett hulladéktól 

elkülönítetten kell gyűjteni és arra kötelező a közszolgáltatást igénybe venni.” 

2.§ 

A Rendelet 7.§-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:  

„(6) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött műanyag, 

papír, és üveg hulladékot a kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigeteken térítésmentesen 

helyezheti el. A szigeteken lévő edényzeteket a Közszolgáltató heti rendszerességgel üríti.” 

3.§ 

A Rendelet 10.§ (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„a)    hetente egyszer 1 db 120 literes, vagy  szolgáltató által biztosított, 35 kg települési 

hulladék elhelyezésére alkalmas hulladékgyűjtő zsákban” 

4.§ 

 (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti a rendelet 12.§ (2) bekezdése, és a 16.§ (3) bekezdése 

 

Folyás, 2014. december 18. 

 

 Magyar Sándor       Dr. Kiss Imre 

 polgármester                       jegyző 
 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

Folyás, 2014. december 22. 
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                     Dr. Kiss Imre  

                         jegyző 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés a 2015. évi munkaterv elfogadásáról 

    Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 (Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Magyar Sándor polgármester: Minden évben előre tervezzük a következő naptári év 

testületi munkáját. Az SZMSZ előírja a munkaterv elfogadását. A tervezetben a már most 

előre látható napirendeket tüntettük fel, de természetesen, amennyiben törvényi kötelezés lesz 

valamely döntés meghozatalára, vagy egyébként a testület döntése válik szükségessé bármely 

okból kifolyólag, akkor a testületet össze fogja hívni.  

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

2015. évi munkaterv elfogadásáról 

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot a 2015. évi munkaterv elfogadásáról és az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

79/2014. (XII.18.) számú határozata 

a 2015. évi munkaterv elfogadásáról 
 

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. 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 79/2014. (XII.18.) sz. határozathoz 

 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE 

 

 

FEBRUÁR 12. 17.00 ÓRA 
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 

            Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 
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2. A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni 

ellátások helyi szabályairól szóló 23/2013. (XII. 30.) Önkormányzati 

Rendelet módosításáról 

                 Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

3. Különfélék 

 

MÁRCIUS   26. 17.00 ÓRA      

1. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Különfélék 

 

ÁPRILIS 23. 17.00 ÓRA 
1. A 2014. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Beszámoló a közrend-, közbiztonság helyzetéről 

      Előterjesztő: Rendőrkapitányság vezetője 

      (a napirendhez meghívandó: Rendőrkapitányság vezetője) 

3. Különfélék 

 

MÁJUS    21. 17.00 ÓRA  
1. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

      (a napirendhez meghívandó: családsegítő) 

2. Különfélék 

 

  JÚNIUS    25. 17.00 ÓRA 
1. Tájékoztató a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában 2014/2015. tanévben 

végzett szakmai munkáról 

      Előterjesztő: oktatási intézmény vezetője, tankerület vezetője) 

      (a napirendhez meghívandó: oktatási intézmény vezetője) 

2. Tájékoztató a Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és családsegítő 

Szolgálatnál végzett óvodai szakmai munkáról 

      Előterjesztő: intézmény vezetője 

     (a napirendhez meghívandó: intézmény vezetője) 

3.  Beszámoló a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

     Előterjesztő: Dr. Kiss Imre jegyző 

4.   Különfélék  

 

SZEPTEMBER 10. 17.00 ÓRA 
1. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról 

      Előterjesztő: Polgárőrség vezetője 

      (a napirendhez meghívandó: Polgárőrség vezetője) 

3. Különfélék 

 

OKTÓBER KÖZMEGHALLGATÁS 

 

NOVEMBER 19. 17.00 ÓRA  

1. Előterjesztés nem közművel összegyűjtött szennyvíz rendelet módosításáról 
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      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési tervről 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

3.  Előterjesztés beiskolázási körzet véleményezéséről 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

4. Különfélék 

 

DECEMBER 17.  17.00 ÓRA 
 

1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 

      Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

2. Különfélék 
 

 

7. Napirendi pont: Különfélék 

 

I./ a vízi közművek üzemeltetésére kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására 

(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-

től érkezett megkeresés a testületi anyag kiküldése után a Zrt-vel szemben fennálló bérleti 

díjak átütemezéséről. Ahogy az előterjesztés is tartalmazza, 2015. májusig történik meg az 

elszámolás az önkormányzat és a Zrt. között. Ez az időpont egybeesik a vízszolgáltatásra 

vonatkozó szerződésünk elszámolására.    

 

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

közművek üzemeltetésére kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról. 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot a vízi közművek üzemeltetésére kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 

módosítására és az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

80/2014. (XII.18.) számú határozata 

a vízi közművek üzemeltetésére kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

település közüzemi ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan a Hajdú-
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Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. sz., a jelen 

határozatban a továbbiakban: HBÖV Zrt.) üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési 

szerződések alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a 2013. és a 

2014. évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi ütemezés szerint 

kerüljön sor: 

 a bérleti díjakat a HBÖV Zrt. legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles 

pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. 

jogosult ezen nettó összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során 

általa megelőlegezett, de a bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezései 

értelmében az Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő költségeket. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a HBÖV Zrt-vel megkötendő megállapodás aláírására. 

Határidő: 2014. december 31.                               Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

II./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési 

szerződésről. 

(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Magyar Sándor polgármester: A testület 2014. november 27-i ülésén döntött az ivóvíz 

szolgáltatásra új üzemeltető kijelöléséről. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel a 

tárgyalásokra sor került. A Zrt. megküldte konkrét szerződéses ajánlatát, melyet a testület elé 

terjesztek elfogadásra. Nem a bérleti díj bevétel a cél, hanem a biztonságos üzemeltetés. Kéri 

a testületet, hogy fogadja el a TRV Zrt. ajánlatát.  

 

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

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződésről. 

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötendő bérleti-

üzemeltetési szerződésről és az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

81/2014. (XII.18.) számú határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

részére történő üzemeltetésbe adásáról  
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Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint ellátásért felelős a 

kizárólagos tulajdonát képező ivóvíz közmű működtetésére, az ivóvíz szolgáltatás teljesítésének 

szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt a Tiszamenti Regionális Vízművek 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5.), vízi-közmű 

szolgáltatóval. 

Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződést az önkormányzat képviseletében írja 

alá.  

Határidő:          esedékességkor                                                   Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

III./ 

 

Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy december 22-én Karácsonyi 

ünnepség lesz a közösségi térben. A folyási gyerekek adnak kis műsort. 

Minden képviselőnek meghívót ad december 27-re, amikor egy évzáró rendezvényt tartunk, 

egy közös vacsorával. 

A lakosságnak minden háztartásba eljuttatnak egy karácsonyi csomagot, amelyet a Startban 

megtermelt termékekből állítottak össze és kapnak hozzá egy folyási falinaptárat és egy 

folyási képeslapot karácsonyi jókívánságokkal. A csomagban lekvár, darált paprika és 

zakuszka van, valamint jár hozzá egy vödör cékla. 

 

Napirenden kell tartanunk az Értéktár Bizottság létrehozását. Nem mondhatunk le róla, mert 

itt is vannak olyan értékek, amelyeket felszínen kell tartanunk. Különösen fontosak a 

természeti, környezeti értékeink. A testület tevékeny közreműködését kéri ebben, mert 2015-

ben pályázatok fognak megjelenni, melyen részt lehetne venni.  

 

A testület tagjai is értesültek róla, hogy az önkormányzatok adóztatási lehetőségeiben jelentős 

változás következett be. Az önkormányzatok bármilyen adót kivethetnek. A költségvetés 

bevételi oldalának beszűkülése miatt erre rá is lesznek kényszerülve. A másik oldal, hogy a 

folyási lakosságot nem kellene újabb adóval terhelni. Lehetőségként merül fel a földadó, 

mivel a folyási határ jelentős része nem folyási lakosok tulajdonában van. Javasolja ennek 

megfontolását.  

 

Csirmaz János alpolgármester szerint lehet ebből jelentősebb bevétele az önkormányzatnak. 

Egyúttal megköszönte a munkát azoknak, akik az önkormányzat kiegészítő támogatásának 

előkészítésében részt vettek.  

 

Cseh Attiláné képviselő elmondta, hogy a térfigyelő kamerák tartalék elemei megérkeztek. A 

két ünnep között 2 db-ot felszerelnek belőle, a harmadik helyét ki kell jelölni. További 

költségek fognak jelentkezni, vezetékeket kell vásárolni néhány helyre.  

Elmondta, hogy a fakiültetésre még nem került sor, igyekeznek megszervezni. Fotót kell róla 

készíteni és elküldeni az Országos Polgárőr Szövetség részére.  
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Csirmaz János alpolgármester jelezte, hogy Csepreginé Matild néni előtt a közterület teljes 

sötétségben van. Amikor a vasút megszűnt, a lámpatesteket akkor szerelték le, mondván, 

hogy nincs szükség azon a részen a közvilágításra. Ide egy lámpatest felszerelését érdemes 

lenne megfontolni.  

  

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester az ülést 18.48 

órakor bezárta. 

K.m.f. 

 

Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

polgármester  jegyző 


