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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  2015. január 29-én Folyáson  a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási 

Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 17.00 órakor megkezdett  r e n d k í v ü l i  n y í l t  testületi 

ülésén. 

Szavazati joggal jelen vannak:  

Magyar  Sándor  polgármester 

Csirmaz János  alpolgármester 

Bártfai Ferenc             képviselő 

Cseh Attiláné   képviselő 

 

Igazoltan távol van:             Burján János               képviselő     

                

Meghívottként:                     Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

 

              

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

megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van, így az ülésen határozatképes. Az ülést 

megnyitotta.  

 

Tájékoztatta a testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívását a 2014. évi költségvetési rendelet 

módosítása indokolta. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról a Magyar Államkincstár 

felé jelentési kötelezettsége van az önkormányzatnak, amely jelentésben az államháztartáson 

belüli bevételeknek és kiadásoknak egyezniük kell a költségvetési rendeletben hatályos 

sorokkal.   

 

Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

A szavazásban 4 fő képviselő vett részt. 

 A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

1) Előterjesztés a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 1/2002. (I.14.) 

Önkormányzati Rendelet módosítására 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 
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2) Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

     Előadó: Magyar Sándor polgármester 

3) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 24.) 

Önkormányzati Rendelet módosításáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

4) Előterjesztés a polgármesteri céljuttatás megállapításáról szóló 69/2014. (X. 27.) 

számú határozat módosításáról 

Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző 

5) Különfélék  

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 

1/2002. (I.14.) Önkormányzati Rendelet módosítására  

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

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

Magyar Sándor polgármester ismertette a jogalkotás törvényi hátterét. Elmondta, hogy a 

temetőrendeletünknek a szociális temetési szolgáltatásra vonatkozó szakaszai 2015. január 1-

jén léptek volna hatályba. 

A rendeletünk megalkotásával csaknem egyidejűleg az Országgyűlés módosította a 

jogszabályt és a temetőtörvény szociális temetésre vonatkozó szakaszainak hatálybalépését 

2016. január 1-ben határozta meg. Erre tekintettel legalább egy évig nincs szükség a szociális 

temetés szabályozására helyi szinten sem.  

 

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

temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 1/2002. (I.14.) Önkormányzati Rendelet 

módosításáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen 

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

rendeletet alkotta: 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelete 

 

a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló  

1/2002. (I. 14.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 
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Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 1/2002. (I. 14.) 

Önkormányzati Rendelet  37/A.§-a. 

 

2. §   E rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Folyás, 2015. január 29.  

                   

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

 polgármester jegyző  
 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

Folyás. 2015. január 30. 

  

Dr. Kiss Imre 

       jegyző 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására    

 Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

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

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

kezelésére önkormányzati rendeletet kell alkotnunk az Államháztartási törvény előírása 

alapján. Folyáson problémát jelent, hogy sok segélyezettnek nincs bankszámlája, így a 

pénztári kifizetést kérik. A rendelet tervezet (3) bekezdése ad felhatalmazást a polgármester 

részére, hogy a meghatározott kifizetésektől eltérhessen.  Kéri a képviselőket a rendelet 

megalkotására.  

 

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

kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról. 
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A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vesz részt, a képviselő-testület 4 igen 

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

rendeletet alkotta: 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

Alaptörvénye 31. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya Folyás Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) terjed ki. 

 

2. Fizetési módok 

2. § 

(1) Kiadások teljesítésekor a banki átutalással történő fizetési módokat kell alkalmazni, a 

kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben 

kerülhet sor. 

 

(2) Az önkormányzat házipénztárából a készpénzben teljesíthető kifizetések a következők: 

 

a) Bér- és személyi jellegű kifizetések (hóközi kifizetés, megbízási díj, jutalom, 

tiszteletdíj, költségtérítés, illetmény előleg) 

b) reprezentáció kiadásai, 

c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések, 

d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés, 

e) alkalmazottak munkába járás utazási költségtérítés, 

f) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, 

g) testvértelepülési, valamint az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kiadások, 

h) az önkormányzati vagyontárgyak javítási munkálatai során felmerülő kiadások  

i) segélyek készpénzben történő kifizetése  

j) ellátmány, vásárlási előleg 

k) jogcímtől függetlenül az 500.000,- Ft összegig történő kifizetés.  

 

(3) A polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörében dönthet a (2) bekezdésben 

foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésekről ha 

a) az ügyfél nem rendelkezik pénzforgalmi számlával, 

b) ha a szerződő felek a szerződésben készpénzfizetésben állapodtak meg, de annak 

összege nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot egy naptári hónapban. 
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3. Záró rendelkezések 

3. § 

(1) Ez a rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba 

 

(2) E rendeletben foglaltakat a hatályba lépését követően indult beszerzések, szolgáltatások 

pénzügyi teljesítésénél kell alkalmazni. 

 

 

Folyás, 2015. január 29. 

 

 

 

 Magyar Sándor      Dr. Kiss Imre 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

Folyás. 2015. január 30. 

 

 Dr. Kiss Imre 

       jegyző 

 
 

 

3. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. 

(II. 24.) Önkormányzati Rendelet módosításáról  

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.  Amint az ülés megnyitásakor mondta, ez a 

napirend indokolta a rendkívüli ülés megtartását. A költségvetési rendelet a 2014-ben kapott 

normatívák módosítását tartalmazza, vagyis a ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat. 

A rendelet-tervezet és a mellékletek részletezik előirányzatonként a teljesített pénzügyi 

folyamatokat. Kéri a képviselőket, hogy fogadják el az előterjesztés szerint a rendeletet.  

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

kérdés, vagy más javaslat? 

Képviselő részéről más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak az 

önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 24.) Önkormányzati Rendelet 

módosításáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vett részt, a képviselő-testület 4 igen 

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

rendeletet alkotta: 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelete 

 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 24.) Önkormányzati 

Rendelet módosításáról 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 24.) Önkormányzati 

Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő (1)-(4) 

bekezdés lép: 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

  a) kiadását 131.953 eFt 

  b) bevételét 131.953 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: 125.205 eFt, ebből 

   aa) működési: 97.257 eFt 

   ab) felhalmozási: 27.948 eFt 

 

  b) Költségvetési kiadások összesen: 129.040 eFt, ebből 

   ba) működési: 96.250 eFt 

   bb) felhalmozási: 32.790 eFt 
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  c) Költségvetési hiány: 3.835 eFt, ebből 

   ca) működési többlet: 1.007 eFt 

   cb) felhalmozási hiány: 4.842 eFt 

  

(3)  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: 6.748 eFt, ebből 

   baa) felhalmozási hitelek bevételei:  6.748 eFt  

             

      bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 2.913 eFt, ebből 

              

   bba) felhalmozási hitelek kiadásai: 2.913 eFt 

   bbb) működési hitelek kiadásai: 0 eFt 

 

   c) Finanszírozási bevételek összesen: 6.748 eFt 

   d) Finanszírozási kiadások összesen: 2.913 eFt 

   e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 3.835 eFt 

   

(4) A kiadások főösszegén belül  

   a) a személyi juttatások előirányzatát 44.015 eFt 

   b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 7.301 eFt 

   c) a dologi kiadások előirányzatát 29.512 eFt 

   d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 6.784 eFt 

   e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 8.638 eFt 

   f) a beruházási kiadások előirányzatát 32.790 eFt 

   g) a felújítási kiadások előirányzatát 0 eFt 

   h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 eFt 

   i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 2.913 eFt 

  összeggel állapítja meg. 

 

2. § Az Ör. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép.  
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3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Folyás, 2015. január 29. 

 

 

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

  polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

 

Folyás. 2015. január 30. 

 

 

 Dr. Kiss Imre 

               jegyző 
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1. melléklet 

 

1. melléklet 

       

a 3/2015. (I. 30.)  
Önkormányzati 

Rendelethez 

 

a 2/2014. (II. 24.) Önkormányzati 
Rendelethez 

       
 

          Folyás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított 

M É R L E G E 

(eFt) 

          

          
A B C D E F G H 

B E V É T E L E K K I A D ÁS O K 

Megnevezés 2012. 2013. 2014. Megnevezés 2012. 2013. 2014. 

Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény 
várha

tó terv Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény 
várha

tó terv 

Működési bevételek       
Működési 
kiadások         

  
B1 Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

74 
541 

82 
131 

81 
767   K1 Személyi juttatások 

14 
871 

33 
258 44 015 

  
ebből: - költségvetési 
támogatás     

24 
818   

K2 Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hj. adó 3 093 5 484 7 301 

  
          - működőképesség meg. 
szolg kiegészítő támogatás     8 072   K3 Dologi kiadások 

13 
908 

22 
650 29 512 

  B3 Közhatalmi bevételek 
12 

837 4 518 3 650   K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 
11 

826 
11 

215 6 784 

  ebből: - helyi adók     3 200   ebből: - önkormányzati segély     800 

  
          - bírságok, egyéb 
bevételek     100             - köztemetés     260 

            - gépjárműadó     350   
          - rendszeres szociális 
segély     654 

  B4 Működési bevételek 1 207 1 035 1 890             - foglalkoztatást     3 117 
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helyettesítő támogatás 

  
B6 Működési célú átvett 
pénzeszközök 1 708 1 618 0   

          - lakásfenntartási 
támogatás     1 068 

  

Előző év költségvetési 
maradványának igénybevétele 
műk.     9 950             - közgyógyellátás     155 

Működési bevételek 
összesen:   

90 
293 

89 
302 

97 
257   

          - ápolási díj 
méltányossági alapon     650 

Felhalmozási bevételek         
K5 Egyéb működési célú 
kiadások 

35 
113 

12 
223 8 638 

  

B2 Felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson 
belülről     

27 
948 

Működési 
kiadások 
összesen:   

78 
811 

84 
830 96 250 

  B5 Felhalmozási bevételek   1 290 0 Felhalmozási kiadások       

  
B7 Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök   

14 
592 0   K6 Beruházások 1 648 1 225 32 790 

Felhalmozási bevételek 
összesen:   0 

15 
882 

27 
948   K7 Felújítások 2 220 

23 
069 0 

Költségvetési bevétek 
összesen   

90 
293 

105 
184 

125 
205   

K8 Egyéb felhalmozási célú 
kiadások 700   0 

Költségvetési hiány     3 940 3 835 

Felhalmozási 
kiadások 
összesen:   4 568 

24 
294 32 790 

Működési hiány:       

Költségvetési 
kiadások 
összesen   

83 
379 

109 
124 129 040 

Felhalmozási hiány: 4 568 8 412 4 842 
Költségvetési 
többlet   6 914     

B8 Finanszírozási bevételek       Működési többlet: 
11 

482 4 472 1 007 

  
Felhalmozási célú hitelek 
felvétele   3 940 6 748 Felhalmozási többlet:       

  
ebből: - közösségi tér 
kialakításához     4 048 K9 Finanszírozási kiadások       

  
          - falugondnoki gépjármű 
beszerzéséhez     2 700   

Felhalmozási célú hitelek 
törlesztése 785   2 913 

  Működési célú hitelek felvétele 9 019       
Működési célú hitelek 
törlesztése 9 019     
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Előző év költségvetési 
maradványának igénybevétele 
felhalm.         

Forgatási célú értékpapírok 
kiadásai       

            
Befektetési célú értékpapírok 
kiadásai       

  
Függő, átfutó, kiegyenlítő 
bevételek                 

Finanszírozási bevételek 
összesen   9 019 3 940 6 748   

Függő, átfutó, kiegyenlítő 
kiadások 939     

Finanszírozási bevételek 
és kiadások egyenlege   

-1 
724 3 940 3 835 

Finanszírozási 
kiadások 
összesen   

10 
743 0 2 913 

Bevételek összesen   
99 

312 
109 
124 

131 
953 

Kiadások 
összesen   

94 
122 

109 
124 131 953 
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2. 2. 
mellékletmellékl

et       
2. melléklet a 3/2015. (I.30.) 
Önkormányzati Rendelethez    

a 2/2014. (II. 24.) Önkormányzati  
 

Rendel
ethez          

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI (eFt) 
A B C D E F G H I J K L M 

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ 
 

B E V É T E L E K 

kód megnevezés 

 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 

 
Műk. c. 

tám. 
Felh. c. 

tám. 
Közhat

almi 
Működ

ési 
Felhal
mozási 

Műk. 
célú 

Felh. célú 
Költsé
gvetési 

Finansz
írozási 

Bevéte
lek 

 
áht-n 

belülről 
áht-n 

belülről 
bevétel

ek 
bevétel

ek 
bevétel

ek 
átvett 

p.eszk. 
átvett p.eszk. 

bevétel
ek 

bevétel
ek 

összes
en 

   
módosí
tott ei. 

módosí
tott ei. 

módosí
tott ei. 

módosí
tott ei. 

módosí
tott ei. 

módosí
tott ei. 

módosított ei. 
módosí
tott ei. 

módosít
ott ei. 

módosí
tott ei. 

01335
0 

Az önk. vagyonnal való 
gazdálkodással kapcs. 

feladatok 
K 

   
900 

   
900   900 

01122
0 

Adó-, vám és jövedéki 
igazgatás 

K 
  

3 650 
    

3 650   3 650 

06602
0 

Város-, és községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 

K 1 400 14 992 
 

50 
   

16 442   16 442 

01332
0 

Köztemető fenntartás és 
működtetés 

K 
   

10 
   

10   10 

01801
0 

Önkormányzatok elszámolásai 
a központi költségvetéssel 

K 33 795 2 956 
     

36 751   36 751 

90006
0 

Forgatási és befektetési célú 
finanszírozási műveletek 

K 
       

0 16 698 16 698 

10705
5 

Falugondnoki, tanyagondnoki 
szolgáltatás 

Ö 
 

10 000 
     

10 000   10 000 

10705
1 

Szociális étkeztetés K 
   

930 
   

930   930 

04123
3 

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 

K 46 572 
      

46 572   46 572 

ÖSSZESEN: 
         

    

 
81 767 27 948 3 650 1 890 0 0 0 

115 
255 

16 698 
131 
953 
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. 
mellé
klet 

             

a 3/2015. (I. 30.)  
Önkormányzati 

Rendelethez 
a 2/2014. (II. 24.) Önkormányzati 
Rendelethez              

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAI 

(eFt) 

               

A B C D E F G H I J K L M N O 

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ   K I A D Á S O K 

L
é
ts

z
á
m

- 
e

lő
ir
á
n
y
z
a
t 
(f

ö
) 

kód megnevezés 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K7 K9 K1-K9 

  
Szem
élyi 

Munka
dókat 

t. 
Dologi 

Ellátott
ak 

Egyéb 
Beruh
ázáso

k 

Felújít
ások 

Egyéb 
felh. 

Költsé
gvetés

i 

Finans
zírozás

i 

Kiadás
ok 

  
juttatá

sok 
járulék

ok 
kiadás

ok 
pénzb
eli jut. 

műk. 
kiad 

    
kiadás

ok 
kiadás

ok 
kiadás

ok 
össze
sen 

      
módos
ított ei. 

módos
ított ei. 

módos
ított ei. 

módos
ított ei. 

módos
ított ei. 

módos
ított ei. 

módos
ított ei. 

módos
ított ei. 

módos
ított ei. 

módosí
tott ei. 

módos
ított ei. 

051
040 

Nem veszélyes hulladék 
kezelés, ártalmatlanítása 

K     127           127   127   

013
350 

Az önk. vagyonnal való 
gazdálkodással kapcs. 
feladatok 

K     44           44   44   

011
130 

Önkormányzatok és önk. 
hivatalok jogalkotó és  ált. ig. 
tev. 

K 3 924 1 030             4 954   4 954 1 

066
020 

Város-, és 
községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások 

K 1 712 452 8 005   7 867 20 090     38 126   38 126 1 

013
320 

Köztemető fenntartás és 
működtetés 

K     155           155   155   

064
010 

Közvilágítás K     1 190           1 190   1 190   

084
031 

Civil szervezetek működési 
támogatása 

Ö         506       506   506   

107
055 

Falugondnoki, tanyagondnoki 
szolgáltatás 

Ö 1 818 463 2 486   250 12 700     17 717   17 717 1 
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105
010 

Munkanélküli aktívkorúak 
ellátásai 

K       3 771         3 771   3 771   

107
060 

Egyes szociális pénzbeli 
ellátások, támogatások 

K       1 060         1 060   1 060   

106
020 

Lakásfenntartással, 
lakhatással összefüggő 
ellátások 

K     534 1 068         1 602   1 602   

101
150 

Betegséggel kapcsolatos 
pénzbeli ellátások, 
támogatások 

K       805         805   805   

104
051 

Gyermekvédelmi pénzbeli és 
természetbeni ellátások 

K       80         80   80   

107
051 

Szociális étkeztetés K     3 097   15       3 112   3 112   

041
233 

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 

K 33 018 4 457 12 776           50 251   50 251 35 

107
052 

Házi segítségnyújtás K 3 543 899 1 098           5 540   5 540   

900
060 

Forgatási és befektetési célú 
finanszírozási műveletek 

K                 0 2 913 2 913 4 

ÖSSZESEN: 

                          

  44 015 7 301 29 512 6 784 8 638 32 790 0 0 
129 
040 

2 913 
131 
953 

42 

               
Kötelező feladat 

             
Önként vállalt feladat 
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4. Napirendi pont: Előterjesztés a polgármesteri céljuttatás megállapításáról szóló 

69/2014. (X. 27.) számú határozat módosításáról 

     Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző 

 

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

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy a polgármester számára egy naptári évben 

adható jutalom mértékét egy 2014 év végén megalkotott jogszabály a polgármesteri illetmény 

6 havi összegében maximalizálta. Ennek következtében a korábban megállapított mérték 

jogszabályba ütközik. Ezért szükséges a határozat módosítása.  

Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület 

tagjait, hogy szavazzanak a polgármesteri céljuttatás megállapításáról szóló 69/2014. (X. 27.) 

számú határozat módosításáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 4 fő vett részt, a képviselő-testület 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot a 

polgármesteri céljuttatás megállapításáról szóló 69/2014. (X. 27.) számú határozat 

módosításáról és az alábbi határozatot hozta: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

1/2015. (I. 29.) számú határozata 

a polgármesteri céljuttatás megállapításáról szóló 69/2014. (X. 27.) számú határozat 

módosításáról 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri céljuttatás 

megállapításáról szóló 69/2014. (X. 27.) számú határozatát akként módosítja, hogy céljuttatás 

helyett a polgármester részére jutalom kifizetését állapítja meg és a jutalom éves összegét a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/H. § -ban foglalt mértékben, 

2015. évre bruttó 897.600 Ft-ban állapítja meg.  

Határidő: folyamatos                               Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

4. Napirendi pont: Különfélék 

 

Csirmaz János alpolgármester: A Csepreginé Matild néni ingatlana előtti lámpatest 

felszerelése felől érdeklődött. 

Cseh Attiláné képviselő: A Polgárőrség is járőrözött a hétvégén és valóban nagyon sötét a 

lakás bejárati része.  
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Magyar Sándor polgármester válaszában elmondta, hogy területbejárás történt. Oszlop van 

a ház előtt, csak minden második oszlopon van lámpatest, de pont ez előtt az ingatlan előtt 

nincs. A lámpatest felszerelése kapcsán körültekintően kell eljárni, mert nehogy más is igényt 

formáljon erre. Minden kérésnek nem tud az önkormányzat eleget tenni. Mindenképpen 

keressük a megoldást, de főleg télen jelent ez problémát, amikor korán sötétedik és későn 

virrad. Kéri Bártfai Ferenc képviselő segítségét abban, hogy a településen a sötét területek 

megvilágítására megoldást találjon az önkormányzat. Ebben napelemes kandeláber 

kivitelezése is szóba jöhet.  

Bártfai Ferenc képviselő: Más helyen is van sötét terület a faluban, mint a Matild néni előtti 

közterület. A Puszta Presszónál is ugyanez a helyzet, a Polgár felé vezető részen van nagyon 

sötét. A napelemes közvilágítás estén egy évet garantálnak az akkumulátorokra. Be lehet 

szerezni több árajánlatot, ő egy tiszaújvárosi cég munkáját ismeri. Megoldás lehet a 

lámpatestek cseréje hidegebb fényűre, azoknak ugyanolyan teljesítmény esetén nagyobb a 

fényük is.  

Magyar Sándor polgármester: Azt is meg kell néznünk, hogy kinek a területén helyezhető 

el az oszlop. A közútkezelővel nagyon nehezen lehet boldogulni.  Az EH-Szer felszereli az új 

lámpatesteke, ha megrendeljük.  

Cseh Attiláné képviselő jelezte, hogy Váradi Lajosné kifogásolta a karácsonyi csomagosztás 

kapcsán, hogy ő nem kapott.  

Magyar Sándor polgármester: Elmondta, hogy háztartásonként, családonként kaptak egy-

egy csomagot. A félreértést az okozza, hogy Váradi Lajosné odaköltözött a gyermekéhez és a 

saját ingatlana nem lakott jelenleg. Egy csomagot a gyermekének átadott az önkormányzat. 

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 


