JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. január 16-án, Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási
Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzati Képviselő-testület
soron kívüli nyílt testületi ülésén.
Szavazati joggal jelen vannak:
Magyar Sándor
Csirmaz János
Burján János
Gulyás László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:

képviselő

Kiss Izabella

Tanácskozási joggal jelen van:

Adorjániné dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezető

Magyar Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert 5 fő megválasztott képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv
vezetésére felkéri Adorjániné dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezetőt.
Kéri a képviselőket, fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontot.
A szavazásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1./ Javaslat önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
2./ Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerződésének módosítására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester

1., Napirendi pont: Javaslat önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatos döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:
Elmondja, hogy lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy a fejlesztési hitelét az állam
konszolidálja, azaz átvállalja. Ehhez kell az előterjesztésben szereplő döntés meghozatala. Túl
sok indoklást nem igényel.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, így kéri a képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2014. (I. 16.) számú határozata
1. Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi
költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar
Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául
szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét,
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési
számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2014. február 28.
2. Napirendi pont: Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági
szerződésének módosítására
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester
Magyar Sándor polgármester:

Elmondja, hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság társasági szerződésének módosításának részletes indoklás az előterjesztésben
szerepel. Erre a jogszabályi változások miatt van szükség.
Mivel kérdés és észrevétel, megjegyzése nem volt, így kéri a képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
Folyás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2014. (I. 16.) számú határozata
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 16. pontja, valamint a 107.§
alapján, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre megtárgyalta
„Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerződésének módosítására” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1./Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt társasági
szerződés módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés módosítását,
mint a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) tagja támogatja.
2./Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja.
3./ Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Polgármestert, hogy a
döntésről a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetését értesítse.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester megjelenést
megköszönte, az ülést bezárt.

kmf.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

