JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2014. október 27-én Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 17 órakor megkezdett n y í l t a l a k u l ó testületi ülésén.

Szavazati joggal jelen vannak:
Magyar Sándor
Burján János
Bártfai Ferenc
Cseh Attiláné
Csirmaz János
Meghívottként:

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Kiss Gyuláné
Helyi Választási Bizottság Elnöke
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Magyar Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
megválasztott képviselők hiánytalanul megjelentek az ülésen, az határozatképes. A
megválasztott 5 fő képviselőből mind az 5 fő jelen van.
1. napirendi pont: A képviselők eskütétele
Magyar Sándor polgármester Tájékoztatja a megválasztott képviselőket, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (1)
bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
Ugyanezen § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzati képviselő a képviselő-testület
alakuló ülésén, a képviselő-testület előtt a törvény 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és
erről okmányt ír alá. Felkéri Kiss Gyulánét, a Helyi Választási Bizottság elnökét a képviselői
eskü kivételére.
Kiss Gyuláné HVB elnök: Kéri a képviselőket, hogy az eskü idejére álljanak fel és az eskü
szövegét mondják utána! Az eskü végén az „Isten engem úgy segéljen!”-t mindenki saját
meggyőződése szerint mondhatja.
Eskütétel következett, annak szövege az alábbi:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
települési képviselői tisztségemből eredő feladataimat Folyás fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
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(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Kiss Gyuláné HVB elnök a jegyzőkönyv számára megállapította, hogy a képviselők
eskütétele megtörtént.
Kiss Gyuláné HVB elnök a képviselőkkel ABC sorrendben aláíratta az esküokmányt, és
részükre átadta azt.
2. napirendi pont: A polgármester eskütétele
Magyar Sándor polgármester: Tájékoztatta a megválasztott képviselőket, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. § -a alapján a
polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír
alá. A polgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás
megszűnésével szűnnek meg. Mivel a polgármesternek a testület előtt kell esküt tennie, ezért
tettek a képviselők előbb esküt. A képviselői esküt követően tekinthető megalakultnak a
testület. Felkérte a Kiss Gyulánét, a HVB elnökét az eskü kivételére.
Kiss Gyuláné HVB elnök megkérte a jelenlévőket, hogy az eskü kivételének idejére álljanak
fel.
Kiss Gyuláné HVB elnök kérte a polgármestert, hogy az eskü szövegét mondja utána! Az
eskü végén az „Isten engem úgy segéljen!”-t saját meggyőződése szerint mondhatja.
Eskütétel következett, annak szövege az alábbi:
„Én, Magyar Sándor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Folyás fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Kiss Gyuláné HVB elnök esküt vevő a jegyzőkönyv számára megállapította, hogy a
polgármester eskütétele megtörtént.
Magyar Sándor polgármester: A megalakult testületnek javaslatot tett a meghívóban
feltüntetett napirendek tárgyalására.
Javasolta a testületnek, hogy a meghívóban szereplő napirendeket fogadja el.
Megkérdezi, van –e más javaslat?
A meghívóban szereplő napirendi pontokon túl más javaslat nem érkezett.
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Magyar Sándor polgármester kéri a Tisztelt Képviselőket, szavazzanak! Aki elfogadja a
napirendekre tett javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazásban 5 fő képviselő vett részt, a Képviselő-testület 5 igen, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
1) Képviselői eskütétel

2) Polgármesteri eskütétel
3) Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
megalkotására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
4) Előterjesztés a polgármester illetményének, költségtérítésének ismertetéséről
Előadó:
Dr. Kiss Imre jegyző
5) Előterjesztés az alpolgármester megválasztására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
6) Előterjesztés a képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának megalakításáról
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
7) Különfélék
3. Napirendi pont: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet megalkotásáról
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. Lényege, hogy a régi SZMSZ a régi
önkormányzati törvényen alapult.
A 2008-ban alkotott SZMSZ-t módosította
folyamatosan az önkormányzat. Most ismét a módosítás lenne napirenden, a Mötv.-nek
újabb szakaszai léptek hatályba a választás napján. A régi SZMSZ alapjain, egységes
szerkezetbe foglalva új rendelet megalkotását javasolja.
A megküldött rendelet-tervezethez képest módosított anyag került kiosztásra. Megkéri az
aljegyzőt a módosítás indokolására.
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Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy a módosított anyagban kihúzással
lett jelölve az, amit javasol törölni a rendelettervezetből. Ezek az önkormányzati törvény
szó szerinti ismétlései, melyeket a jogalkotási törvény szerint nem lehet a helyi
rendeletben szerepeltetni. Egységesítésre került a települési képviselők megnevezése
önkormányzati képviselőként. Számozási hiba volt a rendelet-tervezetben, ez javításra
került.
A rendelet-tervezetben pontonként ismerteti a javasolt módosításokat.
Ezt követően Magyar Sándor polgármester részletesen ismerteti a megküldött SZMSZ
tervezet szakaszait, részletes tájékoztatást adva az egyes szakaszok indokoltságáról.
A rendelet-tervezet ismertetését követően Magyar Sándor polgármester megkérdezi, van –
e más javaslat?
Képviselő részéről más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Magyar Sándor polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselőket, szavazzanak! Aki elfogadja
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet, az ismertetett
módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és
a következő rendeletet alkotta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
I. fejezet
1.§
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Folyás Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).
Székhelye: 4095 Folyás, Kossuth u. 13.
(2) Az önkormányzat Képviselő-testületének hivatalos elnevezése:
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Székhelye: 4095 Folyás, Kossuth u. 13.
(3) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése:
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

II. fejezet
Folyás község Önkormányzatának
Feladat- és hatásköre
2.§
(1) A helyi közügy önálló megoldásának vállalását megelőzően előkészítő eljárást kell
lefolytatni. Ennek során meg kell határozni a feladat ellátásának anyagi, személyi,
technikai feltételeit.
(2) Az előkészítő eljárást a testületi döntéstől függően lefolytathatja a polgármester, valamint
az erre felkért, vagy külön e célra létrehozott bizottság.
3.§
(1)

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. §ában felsoroltakon túlmenően:
a) az önkormányzati ingatlant érintő – az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás rendjéről alkotott rendeletben foglalt – vagyonügylete 5.000.000
Ft értékhatár felett,
b) helyi közügy megoldásának vállalása, és arról történő lemondás.
(2) Az önkormányzati államháztartási szakfeladatok megnevezését, és felsorolását a
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4.§
(1) A Képviselő-testület a hatáskör gyakorlás átruházásáról, vagy visszavonásáról annak
felmerülésekor dönt.
(2) Ha az átruházott hatáskört az önkormányzat érdekét vagy jogszabályt sértő módon
gyakorolják, a képviselő-testület intézkedik annak visszavonásáról
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(3) Az átruházott hatáskör gyakorlója a Képviselő-testület előtt évente egy alkalommal
beszámol.
III. fejezet
A Képviselő-testület
5.§
(1) A Képviselő-testület önkormányzati feladatait a szervei közreműködésével látja el.
(2) Az egyes feladatok ellátásának sorrendi meghatározásánál a munkaprogram, az
ellátáshoz szükséges anyagi eszközök tekintetében pedig az éves költségvetés
előirányzatai a meghatározóak.
6.§
(1) Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesterrel együtt 5
főből áll. A képviselők nevét és lakcímét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Ha a Mötv-ben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen
és a testület ülését 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalásával újra össze kell
hívni.
A Képviselő-testület munkaprogramja, munkaterve
7.§
(1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján végzi tevékenységét. A munkatervet a
polgármester terjeszti a testület elé, a tárgyévet megelőző év december 31-ig.
(2) A munkaterv tervezetére a tárgyévet megelőző év november 15-ig javaslatot tesznek:
a.) az önkormányzati képviselők,
b.) a bizottság,
c.) a jegyző.
(3) A munkaterv tartalmazza:
a.) a testületi ülések időpontját, és az ülés kezdési idejét,
b.) a tervezett napirendek címét,
c.) az előterjesztők nevét,
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d.) a napirendre meghívandók felsorolását,
e.) a napirendi pontot véleményező bizottság megnevezését.
(4) A munkaterv javaslat előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a tervezetbe fel
nem vett javaslatokról, ennek indoklásáról.
Előterjesztések
8.§
(1) Előterjesztést a polgármester, a jegyző, önkormányzati képviselő, és bizottság nyújthat
be.
(2) Az Ügyrendi Bizottság nyújtja be a képviselők tiszteletdíjára és természetbeni
juttatására vonatkozó rendelet-tervezetet, a kötelezettségeit megszegő képviselő
tiszteletdíjának, természetbeni juttatása megvonásáról szóló előterjesztést és a
Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a közterület elnevezésére vonatkozó javaslat.
(3) Az előterjesztések elkészítésének rendjét, valamint azok tartalmi és formai
követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések lehetnek:
a.)
b)
c)
d)
e)

a munkatervi napirendi pont,
döntést igénylő javaslat rendeletalkotásra, módosításra,
javaslat határozathozatalra, módosításra,
beszámoló önkormányzati feladat elvégzéséről, intézmény tevékenységéről,
tájékoztató jellegű anyagok.
A Képviselő-testület összehívása
9.§

A Képviselő- testület alakuló, munkaterv szerinti rendes és rendkívüli ülést tart.
10.§
(1) Az alakuló ülésen a polgármester felkérésére a Helyi Választási Bizottság elnöke
tájékoztatást ad az önkormányzati képviselők és a polgármester választásának
eredményéről.
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(2) Az önkormányzati képviselők, majd a polgármester esküt tesznek. Az eskü szövegét a
polgármester esetében a Helyi Választási Bizottság elnöke, az önkormányzati
képviselők esetében a polgármester olvassa elő.
(3) Az alakuló ülésen napirend előtti felszólalásra nincs lehetőség.
11.§
(1) A képviselő-testület évente legalább 6 rendes ülést tart. Az ülések ütemezett időpontját
és napirendjét a munkaterv tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az őt helyettesítő
alpolgármester hívja össze az Önkormányzat székhelyére.
(3) A polgármesteri, és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós
akadályoztatásuk esetén a testület ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze.

12.§
(1) A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek
az ülés időpontját megelőzően 2 munkanappal kézhez kapják.
(2) A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülésének időpontjáról, helyéről és
napirendjéről a meghívó kiküldésével egyidejűleg a település lakosságát is tájékoztatni
kell.
(3) Az ülés helyéről, idejéről, napirendjeiről a település lakosságát a meghívónak a helyi
hirdetőtáblán való kifüggesztésével, a település honlapján tájékoztatni kell.
(4) Halasztást nem tűrő rendkívüli esetben a képviselő-testület ülése formális meghívó
nélkül is összehívható telefonon, e-mailen.

A Képviselő-testület ülésére meghívandók köre
13.§
(1) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a.) a képviselőket,
b.) a jegyzőt,
c.) önkormányzati bizottság nem képviselő tagját és
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d.) azokat a személyeket, akiknek meghívását törvény kötelezővé teszi, vagy akiknek a
jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál az előterjesztő és a polgármester megítélése
szerint szükséges.
e.) a 4. mellékletben szereplő önszerveződő közösségek képviselői, a tevékenységi
körükbe tartozó napirendek tárgyalása alkalmával.
(2) A Képviselő-testületi ülésen valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan
tanácskozási jog illeti meg az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban felsorolt meghívottakat.
(3) Az (1) bekezdés d)-e) pontja szerint meghívottakat az őket érintő napirendek
tárgyalásánál illeti meg a tanácskozási jog.
A Képviselő-testület ülése
14.§
(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár részt vehet, és az
ülésvezető engedélye alapján felszólalhat.
(2) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe a képviselő-testület tagjai, a jegyző tekinthetnek
be.
A napirendek megállapítása
15. §
(1) A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi javaslatról egyszerű többséggel, vita
nélkül dönt.
(2) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, új napirend felvételére a polgármester,
bármely képviselő és a jegyző tehet javaslatot. A javaslatot az ülésvezető felhívására
indokolni kell, elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.
(3) Új napirend felvételére irányuló javaslat csak úgy tehető, ha az előterjesztést
kezdeményező legalább 2 nappal korábban a döntési javaslatot is tartalmazó
előterjesztést írásban a képviselő-testület rendelkezésére bocsátja.
(4) A napirendi pontok az elfogadott sorrend szerint kerülnek tárgyalásra.
16. §
(1) A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót, a Képviselőtestület a napirendek tárgyalása előtt, - vita nélkül – tudomásul veszi.
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(2) A Képviselő-testület dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatásról, az előző Képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán
tett intézkedésekről.
17.§
A napirend sürgősségi tárgyalását indítványozhatja:
a) bármely képviselő,
b) az önkormányzat bizottsága,
c) a jegyző,
18.§
(1) A sürgősségi indítványt, rövid indoklással az ülést megelőző nap 12,00 órájáig kell a
polgármesterhez írásban benyújtani.
(2) A sürgősség elfogadásáról vagy elutasításáról a Képviselő-testület vita nélkül,
minősített többséggel dönt.
(3) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, mely az ülés meghívójában
nem szerepel.
19.§
A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az őt helyettesítő
alpolgármester, a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy
tartós akadályoztatásuk esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke (ülésvezetők) vezeti.
A Képviselő-testület vezetése
20.§
(1) Az elnök (ülésvezető) feladatai és jogosítványai:
a) megállapítja (figyelemmel kíséri) a határozatképességet, megnyitja (berekeszti)
az ülést,
b) tájékoztatást ad a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámol a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
c) előterjeszti a napirendi javaslatot, tájékoztatást ad a sürgősségi indítványokról,
d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, majd lezárja a vitát, szavazásra
bocsátja a döntési javaslatokat,
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e) a hosszúra nyúlt vita lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások
időtartamának korlátozását, vagy a vita lezárását,
f) hozzászóláskor megadja, megtagadja, vagy megvonja a szót a jelenlévők
bármelyike tekintetében,
g) tárgyalási szünetet rendel el, az ülést meghatározott ideig félbeszakítja, vagy
berekeszti.
(2) Az elnök (ülésvezető) feladata a tanácskozások rendjének fenntartása:
a) figyelmezteti azt, aki a tárgytól eltér, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő
kijelentéseket tesz,
b) rendje utasítja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít az
ülés ideje alatt,
c) ismétlődő rendzavarás esetén azt a testület jegyzőkönyvében rögzíti.
(3)
a) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok, a részükre kijelölt helyet
foglalhatják el.
b) a tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülésvezető rendre utasítja a
rendzavarót, ismételt rendzavarás esetén – képviselő kivételével – a terem
elhagyására kötelezi.
Vita és döntéshozatal módja
21.§
(1) Az ülésvezető minden előterjesztés után külön – külön nyit vitát.
(2) A napirendi pont tárgyalását maximum 10-10 perces szóbeli kiegészítés előzheti meg.
Ennek megtételére az előterjesztő és a bizottság elnöke (vagy az általa megbízott
bizottsági tag) jogosult.
(3) A napirendi ponttal kapcsolatosan az előterjesztőkhöz a képviselők és a meghívottak
kérdést intézhetnek.
(4) A kérdések elhangzása után a válaszadás, majd a (2) bekezdésben említettek
hozzászólása következik. Ha ugyanaz a személy ugyanazon napirendi ponttal
kapcsolatban másodszor, vagy többször is hozzászólásra jelentkezik, az ülésvezető a
hozzászólást időben korlátozza, maximum két percben határozza meg.
Nem vonatkozik az időbeni korlátozás a napirendi pont előadójára, és arra, akihez
kérdést intéztek.
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22.§
(1) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott
észrevételekre.
(2) A testületi tagok és a tanácskozási joggal megjelentek hozzászólásai után a levezető
elnök lehetőséget adhat a döntés meghozatala előtt a jelenlévő állampolgároknak
kérdés, vagy hozzászólás megtételére.
(3) A vita lezárása után és a szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben
bármely javaslat törvényességét érintő észrevételt kíván tenni.
23.§
Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító indítványokat, majd az eredeti
javaslatot teszi fel szavazásra.
24.§
(1) A javaslat elfogadásához a Mötv-ben meghatározott igen szavazat szükséges.
(2) Minősített többség szükséges az a Mötv. 50. §-ában foglalt ügyekben.
25.§
(1) A Képviselő-testület döntéseit a Mötv.ben foglalt kivételekkel nyílt szavazással,
kézfelemeléssel hozza.
(2) Ha a nyílt szavazás során a javaslat megkapja a jelenlévő képviselők – elfogadáshoz
szükséges többségi igen szavazatát, akkor a testület elfogadta a javaslatot. Ha a javaslat
nem kapta meg a jelenlévő képviselők – elfogadáshoz szükséges –támogatását, akkor a
testület nem fogadta el a javaslatot, és az nem emelkedhet határozattá. Ha a jelenlevők
fele igennel, fel nemmel szavazott, nincs döntés.
(3)

Az egyszerű többséget igénylő ügyekben, amennyiben szavazategyenlőség miatt nem
született döntés, az ülésvezető, még ugyanazon az ülésnapon elrendelheti a szavazás
megismétlését.

(4) A minősített többséget igénylő ügyekben amennyiben szavazategyenlőség miatt nem
született döntés, a Képviselő-testület a következő ülésen újból szavazást tart.
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(5) Az alternatívákat tartalmazó döntési javaslatok esetében, ha bármelyik javaslat a szavazás
során megkapta a szükséges támogatást, úgy a többi javaslatot nem kell szavazásra
bocsátani.
(6)

A személyes érintettség bejelentése elmulasztásának megállapítására irányuló
kezdeményezés esetén, a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében eljárva
határozatban dönt a mulasztás megtörténtéről, melyben első alkalommal a mulasztót
figyelmezteti, ismételt előfordulás esetén a mulasztást megállapító határozat az
önkormányzat hivatalos honlapján elhelyezésre kerül.
26.§

(1) Képviselő-testületi tag indítványára a név szerinti szavazás elrendeléséről egyszerű
többséggel dönt a testület.
(2) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy
szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban
rögzíti.
(3) A név szerinti szavazás végén a képviselő nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.
(4) A nyílt szavazás eredményét az ülésvezető állapítja meg.
27.§
A titkos szavazások lebonyolítását minden esetben az Ügyrendi Bizottság végzi el.
Amennyiben az Ügyrendi Bizottság nem határozatképes, a Képviselő-testület ideiglenes
bizottságot hoz létre.
Interpelláció, felvilágosítás kérés
28.§
(1) Felvilágosítás kérésnek az a kérdés, vagy problémafelvetés tekinthető, amely szoros
kapcsolatban áll az Önkormányzat által ellátott feladatokkal, a Képviselő-testület
működésével, vagy valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységével.
(2) Az interpellációt a polgármesternél, az ülés előtt legalább három nappal írásban kell
benyújtani.
(3) Amennyiben az interpellációt a (3) bekezdésben előírt határidőn túl, vagy a testületi
ülésen nyújtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ
adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel.
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Ebben az esetben a felvilágosítást kérő képviselőnek az ülést követő, 15 napon belül
írásban kell válaszolni.
(4) A válasz elfogadásáról először az interpelláló képviselő nyilatkozik. Ha azt nem
fogadja el, a Képviselő-testület vita nélkül dönt.
(5) Amennyiben a Képviselő-testület a választ elutasítja, elrendeli a felvilágosítás kérés
tárgyának, bizottság általi, részletes kivizsgálását, melyben a felvilágosítást kérő
képviselő is részt vehet, és azt legkésőbb a következő ülésen újra kell tárgyalni.
A Képviselő-testület döntései
29.§
A Képviselő-testület
a.) rendeletet alkot,
b.) határozatot hoz.
A határozathozatal
30.§
A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt:
-

a napirendek meghatározásáról,
az ügyrendi kérdésekről,
a képviselői felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról.
31.§

(1) A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését a
végrehajtásért felelős személy megnevezését és a végrehajtás határidejét.
(2) A több módosító indítvány előterjesztéséről, valamint a szóban tett javaslatról hozott
döntés, szó szerinti megfogalmazásának idejére, az ülésvezető az ülést felfüggesztheti.

(3) A határozatok jelölése: a határozat sorszáma (évenként újra kezdődően) arab
számmal, per évszám, zárójelben az ülés dátuma (hó, nap) Kt. határozat
{pl.: 1/1995.(I.23.) Kt. határozat}.
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(4) A határozatok érintettek részére történő megküldéséről a döntéshozatalt követően 15
napon belül a jegyző gondoskodik.
(5) A határozatokról a jegyző évenkénti határidős nyilvántartást vezet.
A rendeletalkotás
32.§
(1) Rendelet alkotását írásban kezdeményezheti bármelyik képviselő, a bizottság és a
jegyző a polgármesternél.
(2) Amennyiben a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtották be, azt a
polgármester köteles a soron következő ülés napirendi javaslatába felvenni.
(3) Ha a rendelet-tervezet részletes előkészítése szükséges, az ülésvezető indítványozza,
hogy a Képviselő-testület foglaljon állást a rendeletalkotás szükségességéről, az
előkészítés menetéről, és felelőséről.
(4) A Képviselő-testület elhatározhatja a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását is.
(5) Rendelet alkotás esetében a Képviselő-testület a beterjesztett javaslat felett általános
és részletes vitát is tarthat.
(6) A rendelet-tervezet előkészítéséről a jegyző gondoskodik.
(7) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, és a rendeletek folyamatos karbantartásáról a
jegyző gondoskodik, és szükség esetén kezdeményezi a rendeletek módosítását,
hatályon kívül helyezését.
33.§
(1) A képviselő-testület által elfogadott rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző
szerkeszti meg.
(2) A rendelet az önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztés napján válik
kihirdetetté.
A Képviselő-testület dokumentumai
34.§
(1) A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó szabályokat a Mötv. 52. § (1) bekezdése
tartalmazza.
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(2) A Képviselő-testület egyszerű többséggel bármely képviselő indítványára dönthet
arról, hogy:
a.)
valamely hozzászólás,
b.)
a határozathozatal során kisebbségben maradt képviselők véleménye,
szó szerint kerüljön a jegyzőkönyvbe.
(3)

A jegyzőkönyv mellékletei:
a.)
meghívó,
b.)
jelenléti ív,
c.)
a megtárgyalt előterjesztések,
d.)
az írásban benyújtott hozzászólások,

(4) A (3) bekezdés szerint felszerelt jegyzőkönyvről 2 példány készül, amelyből
a)

c)

az eredeti példányt a jegyző kezeli és elektronikusan továbbítja a
Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal vezetőjéhez az ülést követő 15
napon belül
második példányt a Könyvtár kapja meg.

(5) A nyilvános ülésen készített jegyzőkönyvet és mellékleteit az önkormányzat
székhelyén az állampolgárok számára hozzáférhetővé kell tenni.
(6)

A közmeghallgatás jegyzőkönyvénél a nyilvános
jegyzőkönyvére vonatkozó előírásokat kell betartani.

képviselő-testületi

ülés

35.§
(1)

A zárt ülés jegyzőkönyveinek formai és tartalmi követelményei megegyeznek a
nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvek követelményeivel, azzal a különbséggel,
hogy azok
a)
b)
c)

nem nyilvánosak,
önkormányzati rendelet(ek)et nem tartalmazhatnak, és
egy példányban készülnek

(2) A zárt ülésről készített jegyzőkönyvbe az érintetteken, és a 14.§. (4) bekezdésében
felsoroltakon kívül más csak a külön törvény szerinti közérdekű vagy közérdekből
nyilvános adat megismerése céljából tekinthet be. A zárt ülés jegyzőkönyvét és írásos
anyagait az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni és megőrizni.

IV. fejezet
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A bizottságok
36.§
(1) A Képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságot hozhat létre.
(2) Az ideiglenes bizottságot meghatározott időre, vagy feladat elvégzésére hozza létre,
amely ezt követően automatikusan megszűnik.
(3) Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
37.§
(1) A Képviselő- testület 3 fős Ügyrendi Bizottságot hoz létre. A bizottság tagjainak nevét
és feladatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A bizottság elnökének személyére a bizottság képviselő tagjai, míg a külső tag
személyére a bizottság elnöke tesz javaslatot. Bármelyik képviselő javasolhatja más,
külső tag bevonását is a bizottságba.
(3) A bizottság képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági
működéssel összefüggésben azonosak.
38.§
(1) A bizottság ülését az elnök hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a meghívót és az
előterjesztéseket legalább az ülést megelőző 3 nappal kézhez kapják.
(2) A bizottságot 8 napon belül kell össze kell hívni a polgármester és a bizottsági tagok
1/3-ának, napirendi javaslatot tartalmazó indítványára.
(3) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára, a Képviselő-testületre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) A bizottsági ülésekre a polgármestert, és a jegyzőt meg kell hívni, azon tanácskozási
joggal vesznek részt.
39.§
(1) A bizottság a Képviselő-testület feladat-és hatáskörébe tartozó téma előkészítésekor
állásfoglalást alakít ki.
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(2) A bizottság ülésén megfogalmazott kisebbségi vélemények ismertetésére a
Képviselő-testületi ülésen lehetőséget kell biztosítani.
(3) A bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság elnöke, távollétében az általa
megbízott személy.
(4) A bizottság döntésének végrehajtásáról, továbbá a működésükhöz szükséges
szakmai, technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyző – a hivatal
útján gondoskodik.
(5) A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a bizottság elnöke ír
alá.
V. fejezet
A polgármester
40.§
(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.
(2) A polgármester jutalmazására bármely képviselő tehet javaslatot.
(3) A Képviselő-testület törvényes képviselője a polgármester, aki a képviseleti jog
esetenkénti ellátásával a képviselőt is megbízhatja.
(4) A polgármester a lakosság részére minden hétfőn 08,00-10,00 óráig fogadóórát tart.
41.§
(1) A polgármester feladatai a Képviselő-testülettel, vagy annak szerveivel kapcsolatban a
testület által elfogadott munkaprogram céljaival összhangban a következők:
a.) biztosítja az Önkormányzat demokratikus működését, széles körű
nyilvánosságát,
b.) segíti az önkormányzati képviselők, bizottságok munkáját,
c.) együttműködik a gazdasági, társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság
önszervező működésével,
d.) biztosítja a Képviselő-testület ülésének munkatervben meghatározott
időpontban való megtartását,
e.) iránymutatást ad a határozatok végrehajtásának szervezéséhez, és a végrehajtás
ellenőrzéséhez,
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f.) tájékoztatja a Képviselő-testületet a fontosabb tárgyalásokról és azok
eredményéről,
g.) beszámol a Képviselő-testületnek a két ülés között végzett munkáról,
h.) gondoskodik a Képviselő-testület munkatervének összeállításáról.
(2) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya
miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a
polgármester az alábbi ügyekben a döntést meghozhatja:
a) maximum 5.000.000 Ft önkormányzati önerőt igénylő pályázatok benyújtása,
b) pályázatok hiánypótlásainak benyújtása,
b) ingatlanvagyon értékesítésére, bérletére irányuló pályázat kiírása 5.000.000 ft
értékhatárig,
c) civil szervezetek támogatási kérelme 100.00 Ft-ig,
d) önkormányzati rendezvény fedezetének biztosítása maximum 500.000 Ft
értékhatárig.
(3) A polgármester az alábbi, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan
ügyekben hozhat döntést a testület utólagos tájékoztatása mellett:
a) olyan megállapodás-módosítás vagy szerződés-módosítás tárgyában, amely a
megállapodás vagy a szerződés tárgyát nem érinti, az önkormányzat érdekeit
nem sérti, azaz bevétel-kieséssel vagy költség-növekedéssel nem jár, valamint
az önkormányzat részére - az esetleges adminisztratív terheken kívül többletkötelezettséget nem keletkeztet,
b) dönt olyan 100%-os támogatású pályázatok benyújtása, hiánypótlása tárgyában,
amelyek a pályázati kiírás szerint képviselő-testületi döntést nem igényelnek,
valamint utófinanszírozás esetén a projekt összköltségvetése nem haladja meg
az 20 millió forintot.
c) dönt érték nélkül nyilvántartott önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről.
(4) A polgármesterre átruházott hatáskörök:
a) közterület használat engedélyezése,
b) közútkezelői hozzájárulás kiadása,
c) önkormányzati segélyek elbírálása,
d) a tulajdonosi jogok gyakorlása az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságokban
e) a munkáltatói jogkör gyakorlása az önkormányzat közalkalmazottai,
munkavállalói felett, az egyéb munkáltatói jog gyakorlása az
intézményvezető felett.
f) -benyújtja és végrehajtja az önkormányzati közmunkaprogramra irányuló
pályázatokat.
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g) esetenként 5.000.000 Ft értékhatárig dönt forrás felhasználásáról, melyről a
soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.
h) önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást érintő döntések 5.000.000 Ft
értékhatárig.

VI. fejezet
Az alpolgármester
42.§
(1) A Képviselő-testület tagjai közül egy fő alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.
(3) Az alpolgármester konkrét feladatainak meghatározása a közöttük lévő
munkamegosztás kialakítása, a helyettesítés sorrendjének kimunkálása, a
polgármester feladata.
43.§
(1) A Képviselő-testület által megválasztott alpolgármester ellátja a polgármester
általános helyettesítését.
a.) 15 napon túli távollét esetén gyakorolja a polgármestert megillető
jogosítványokat, de nem járhat el és nem hozhat döntést az a Mötv. 67. § g)
pontjában meghatározott jogkörben,
b.) teljesíti a Képviselő-testülettől és a polgármestertől az önkormányzati ügyben
kapott megbízatásokat és azokról beszámol,
c.) a polgármester megbízatása alapján képviseli az önkormányzatot.
(2) Az alpolgármester a Képviselő-testületnek felelős a polgármester helyettesítéséből
adódó feladatok teljesítéséért.
(3) A polgármester részére történő kifizetéseket, pénzelszámolásához kapcsolódó
bármilyen kifizetést, az alpolgármester utalványozza.
Az önkormányzati képviselő
44.§
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(1) Az önkormányzati képviselők akadályoztatásukat írásban előre, legkésőbb az ülést
megelőző napon 20 óráig, be kell jelenteniük a polgármesternek, vagy a bizottság
elnökének.
(2) A képviselő főbb jogai:
a) a) részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk
megszervezésében és ellenőrzésében,
b) döntéshozatalt kezdeményezhet a rendelet 18.§ (2)-(3) bekezdéseiben
meghatározott rend szerint.
(3) A képviselő főbb kötelességei:
a) köteles olyan magatartás tanúsítására, amely méltóvá teszi a közéleti
tevékenységre, a választó bizalmára,
b) felkérés alapján részt vesz a képviselő-testületi ülések előkészítésében,
valamint a különböző vizsgálatokban,
c) a testületi és bizottsági ülésen köteles tartózkodni az olyan kijelentésektől,
megnyilvánulásoktól, mellyel másokat, különösen képviselő-társait, vagy az
ülésen jelenlévő más személyt személyiségi jogaiban sértene,
d) A testületi és bizottsági üléseken csak akkor szólalhat fel, ha a levezető
elnöktől szót kért és megkapta, más hozzászóló felszólalását félbe nem
szakíthatja,
e) kapcsolatot tart a község lakosságával, és önszerveződő közösségeivel,
f) köteles bejelenteni személyes érintettségét,
g) összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló lemondó nyilatkozatát benyújtja
az Ügyrendi Bizottsághoz.
(4) Amennyiben a képviselő a Mötv-ben és az SZMSZ-ben meghatározott kötelezettségeit
megszegi, a képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján dönt a
képviselő tiszteletdíja, természetbeni juttatása megvonásáról.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott döntés meghozatala előtt a testület lehetőséget ad az
érintett képviselőnek ara, hogy a kötelességszegéssel kapcsolatos álláspontját a
testülettel ismertesse. Ezt követően a testület az elkövetett kötelezettségszegés
körülményeit mérlegelve dönt a megvonás mértékéről.
VII. fejezet
A Közös Önkormányzati Hivatal
45. §
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(1) A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a
jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hozott
létre, amelynek hivatalos neve: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal).
(2) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a
polgármesternek, amennyiben a döntésük, működésük jogszabálysértő;
(3) A Hivatal aljegyzője állandó megbízottként részt vesz Folyás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete és bizottsága ülésein és azokon tájékoztatást, felvilágosítást ad.
Emellett az aljegyző koordinálja a Hivatal Folyási Kirendeltségén dolgozó
köztisztviselők munkáját.
(4)

A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása
esetén a jegyzői feladatok ellátásáról Hajdúnánás város polgármestere gondoskodik”

IX. fejezet
A lakossággal való kapcsolati formák
46.§
(1) A Képviselő-testület a költségvetésében meghatározott összeg erejéig anyagilag is
támogatja a lakossági önszervező közösségek tevékenységét, és a közösségekkel
együttműködik.
(2) A Képviselő-testület évente egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart,
melynek időpontját és tárgyát minden év második félévére, eseteként határozza meg.
A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a lakosság hirdetmény útján kap
tájékoztatást.
X. fejezet
Az önkormányzati gazdálkodás
47.§
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 5 millió forint értékhatáron belül – a vonatkozó
jogszabályok figyelembe vételével a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett –
saját hatáskörben döntsön.
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XI. fejezet
Záró rendelkezések
48.§
(1) Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Folyás Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2008. (III.21.) rendelete Önkormányzati Rendelete
(3) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának
megállapításártól szóló 7/2006. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelet.

Folyás, 2014. október 27.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Folyás, 2014. október 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző
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1. melléklet a 13/2014.(X.28.) Önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati államháztartási szakfeladatok megnevezése, felsorolása:
Alaptevékenységek:
1.
5220011
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2. 8411261
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Közvilágítás

3.

8414021

4.

8414031

Város-, és Községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások

5.

8419011

Önkormányzatok és társulások elszámolásai

6.

8419061

Finanszírozási műveletek

7.

8419071

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési

8.

8690411

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

9.

8821111

Aktív korúak ellátása

10.

8821121

Időskorúak járadéka

11.

8821131

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

12.

8821141

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

13.

8821161

Ápolási díj méltányossági alapon

14.

8821171

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

15.

8821181

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

16.

8821191

Óvodáztatási támogatás

17.

8821221

Átmeneti segély

18.

8821231

Temetési segély

19.

8821291

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

20.

8822021

Közgyógyellátás méltányossági alapon

21.

8822031

Köztemetés

szerveikkel
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22.

8899211

Szociális étkeztetés

23.

8899221

Házi segítségnyújtás

24.

889924

Családsegítés

25.

8899421

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

26.

889922

Házi segítségnyújtás

27.

8904411

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

28. 8904421
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
29. 8904431

Közmunka

30. 8905061

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

31. 8905091

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

32. 9105021

Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése

33. 9400001

Közösségi társadalmi tevékenységek

34. 9603021

Köztemető fenntartás és működtetés

Kiegészítő tevékenységek
35. 6800022

Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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2. melléklet a 13/2014.(X.28.) Önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület névsora

Magyar Sándor

Folyás, Attila utca 2.

polgármester

Cseh Attiláné

Folyás, Kossuth utca 55.

képviselő

Csirmaz János

Folyás, Kossuth utca 41.

képviselő

Burján János

Folyás, Kossuth utca 7.

képviselő

Bártfai Ferenc

Folyás, Béke utca 20.

képviselő
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3. melléklet a 13/2014.(X.28.) Önkormányzati rendelethez

Az előterjesztések formai és tartalmi követelményei,
a.) az előterjesztés felépítése
-

-

a tárgy pontos meghatározása
az előkészítésben résztvevők (bizottságok, személyek, gazdasági
ügyekben az érintett gazdasági kamara) megnevezése
annak megjelölése, hogy a Képviselő-testület vagy szervei, vagy
jogelődje foglalkozott e korábban az előterjesztés tárgykörével, ha
igen, milyen határozatot hozott, és milyen eredménnyel történt meg
annak végrehajtása
az eltérő (kisebbségi, gazdasági kamarai) vélemények megjelölése, és
annak indokai
mindazon körülmények, összefüggések és tényszerű információk
feltüntetése, melyek indokolják a meghozandó döntést

(2) az előterjesztés megállapításain alapuló feladat meghatározást tartalmazó
határozati javaslat, melynek:
-

-

-

-

-

kapcsolódnia kell szervesen az előterjesztés megállapításaihoz
törvényesnek, célszerűnek, szakszerűnek és végrehajthatónak kell
lennie, konkrétan meg kell határozni a végrehajtás objektív és
szubjektív feltételeit
a döntésnek és /vagy a végrehajtásnak több módja is lehetséges,
tartalmaznia kell az alternatívákat
rendezni kell az ugyanabban a tárgykörben korábban hozott, és
hatályos határozat sorsát (részben vagy egészben történő hatályon
kívül helyezése, esetleges módosítása, kiegészítése vonatkozásában)
meg kell jelölni a végrehajtásért felelőst (felelősöket). Több felelős
esetén fel kell tüntetni a feladatok végrehajtásának koordinálásáért
felelős személyt
meg kell jelölni a végrehajtási határidőt. A határidőt általában évre,
hóra, napra kell meghatározni, szükség esetén részhatáridőt lehet
alkalmazni. Eltérő végrehajtási határidők esetén pontonként,
egyébként a
határozati javaslat végén kell a végrehajtási határidőt (felelősökkel
együtt) feltüntetni
amennyiben a határozati javaslatban foglalt feladat végrehajtása
értelemszerűen folyamatos, vagy azonnali tevékenységet igényel, a
végrehajtás határidejére „folyamatos”, vagy az „azonnal” megjelölés
alkalmazandó, a végrehajtásról szóló jelentés pontos rögzítése mellett
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(pl.: határidő: végrehajtása folyamatos, jelentéstételre: ….. Év ……..
Hó……… Nap)

4. melléklet a 13/2014.(X.28.) Önkormányzati rendelethez

ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK

Folyás Településért Közhasznú Alapítvány,
Folyás Község Fejlődéséért Egyesület,
Póni és Gyermeklovas Sportegyesület
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5. melléklet a 13/2014.(X.28.) Önkormányzati rendelethez

Az Ügyrendi Bizottság összetétele
elnök: Cseh Attiláné képviselő
tagok: Bártfai Ferenc képviselő
Burján János képviselő
Az Ügyrendi Bizottság feladat-és hatásköre
a) Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a képviselők, valamint a velük egy
háztartásban élő házastárs és gyermekeik vagyonnyilatkozatait.
b) Ellátja a Mötv-ben meghatározott, az összeférhetetlenség vizsgálatával kapcsolatos
bizottsági feladatokat.
c) Ellátja a Mötv-ben meghatározott, a méltatlanság vizsgálatával kapcsolatos bizottsági
feladatokat
d) Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a kötelezettségeit megszegő képviselővel
szembeni szankció alkalmazására.
e) Közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és
határozatok tervezeteinek a kidolgozásában.
f) Ellenőrzi feladatkörében a közös önkormányzati hivatal munkáját a Képviselő-testületi
döntések előkészítésében, és annak végrehajtásában.
g) Javaslatot tesz a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben.
h) Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására
i) Javaslatot tesz a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára, módosítására és
kiegészítésére.
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4. Napirendi pont: Előterjesztés a polgármester illetményének, költségtérítésének
ismertetéséről
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester ismertette a polgármesteri illetmény és költségtérítés
jogszabályi hátterét. Az alapot a helyettes államtitkári illetmény adja, ennek 20 %-a a folyási
polgármesteri illetmény. A költségtérítés a polgármesteri illetmény 15 %-a. Mindkét juttatás
drasztikus csökkenést jelent az előző ciklus juttatásaihoz képest. A költségtérítés 70 eFt volt,
azt sem vette igénybe, csak a szükséges mértékig számolt el a költségeivel. A törvény szerinti
juttatáshoz képest a testület nem állapíthat meg eltérő mértéket. Polgármesterként 25 fő
közfoglalkoztatott, 1 fő adminisztrátor, 5 szociális gondozó fölött gyakorolja a munkáltatói
jogot. Jogszabály módosítás várható e téren.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: A 2014. évi költségvetés tervezésekor a polgármester
korábbi juttatásaival terveztünk egész évre, a két juttatás mértéke közötti különbözetet csak
jogszabályi keretek között adhatja a képviselő-testület.
Képviselő részéről más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Magyar Sándor polgármester kéri a Tisztelt Képviselőket, szavazzanak! Aki elfogadja a
polgármester illetményére és költségtérítésére tett javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester
illetményére és költségtérítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2014. (X. 27.) számú határozata
a polgármester illetményének, költségtérítésének ismertetéséről
I./ Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés a) pontja
alapján Magyar Sándor polgármester illetménye – 2014. október 12-ai hatállyal – havi
149.600,- Ft.
II./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Magyar Sándor polgármester
költségtérítése – 2014. október 12-ai hatállyal – havi 22.437,- Ft.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő:

2014. október 27.

Felelős:
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Dr. Kiss Imre jegyző

4./ napirendi pont: Előterjesztés az alpolgármester megválasztására
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyíar Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést írásban
minden képviselő megkapta. Javasolja társadalmi megbízatású alpolgármesterré
megválasztani Csirmaz János képviselőt. A titkos szavazás lebonyolításának technikai
feltételét a Hivatal biztosította. Javasolja a szavazatszámláló bizottságba a kiküldött
előterjesztésnek megfelelően elnökként Cseh Attiláné képviselőt, tagjaiként Bártfai Ferenc és
Burján János képviselőket megválasztani.
A javasolt képviselők jelezték, hogy a jelölést elfogadják.
Megkérdezi, van –e más javaslat?
A képviselők részéről más javaslat nem érkezett.
Kéri a Tisztelt Képviselőket, szavazzanak! Aki elfogadja a szavazatszámláló bizottságra tett
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen, nem szavazat és tartózkodás
nélkül (a szavazásban 5 fő vett részt) elfogadta a szavazatszámláló bizottságra tett
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2014. (X. 27.) számú határozata
Szavazatszámláló bizottság megválasztására
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása
érdekében tartandó titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hoz
létre, s a bizottság
elnökének
tagjának

Cseh Attiláné képviselőt,
Bártfai Ferenc

és

Burján János képviselőket megválasztja.

A képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy az alpolgármester választásával kapcsolatos
titkos szavazást bonyolítsák le, és a szavazás számszerű eredményének megállapítása,
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illetve annak jegyzőkönyvben történő rögzítése után a képviselő-testületnek tegyenek
jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős:

Cseh Attiláné, a bizottság elnöke

Magyar Sándor polgármester: Felkéri a megválasztott szavazatszámláló bizottságot a titkos
szavazás lebonyolítására. A szavazás lebonyolításáról külön jegyzőkönyv készül. A titkos
szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el.
A szavazatszámláló bizottság végrehajtja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat.
Az erről szóló jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A szünetet követően a testület folytatta munkáját.
Cseh Attiláné szavazatszámláló bizottság elnöke: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a
szavazás eredményéről. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy 5 igen szavazat
érkezett Csirmaz János alpolgármesterré választására.
Magyar Sándor polgármester: Megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt. Ismerteti a
meghozott határozatot.
A Képviselő-testület titkos szavazással 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül (a szavazásban 5 fő vett részt) elfogadta a polgármesternek az alpolgármester
személyére tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2014. (X. 27.) számú határozata
az alpolgármester megválasztására
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzataikról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében
Csirmaz János
képviselőt a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, a képviselő-testület
megbízatásának időtartamára társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozattal kapcsolatos további intézkedések
megtételére.
Határidő: 2014. október 31.

Felelős: Magyar Sándor polgármester
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Magyar Sándor polgármester javaslatot tesz az alpolgármester tiszteletdíjára. Javasolja azt a
törvény szerinti minimális mértékben meghatározni.
Megkérdezi, van –e más javaslat?
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Magyar Sándor polgármester kéri a Tisztelt Képviselőket, szavazzanak! Aki elfogadja az
alpolgármester tiszteletdíjára tett javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül (a szavazásban 5
fő vett részt) elfogadta az alpolgármester személyére tett javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2014. (X. 27.) számú határozata
az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzataikról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében a
megválasztott alpolgármester, Csirmaz János tiszteletdíját
52.400 Ft/hó összegben határozza meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozattal kapcsolatos további intézkedések
megtételére.
Határidő: 2014. október 31.

Felelős: Magyar Sándor polgármester

Magyar Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület, hogy az megválasztott
alpolgármester tiszteletdíjáról írásban lemond.
A titkos szavazással minősített többséggel megválasztott alpolgármester esküt tesz e
minőségében a képviselő-testület előtt, mivel az alpolgármesterre a polgármesterre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni, vagyis neki is külön esküt kell tennie e minőségben. Az eskü
szövege megegyezik a képviselői eskü szövegével. Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü
kivételének idejére álljanak fel.
Felkéri az alpolgármestert, hogy az eskü szövegét mondja utána! Az eskü végén az „Isten
engem úgy segéljen!”-t saját meggyőződése szerint mondhatja.
Eskütétel, annak szövege az alábbi:
„Én, Csirmaz János becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
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alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Folyás fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Magyar Sándor polgármester a jegyzőkönyv számára megállapítja, hogy az
alpolgármester eskütétele megtörtént.
A polgármester az alpolgármesterrel aláíratja az esküokmányt és részére átadja azt.

6. Napirendi pont: Javaslat a képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának megalakítására
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Mötv és a jelenleg
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szerint egyetlen bizottság létrehozása kötelező az
önkormányzatnál. Az SZMSZ is egy bizottság működését szabályozza, az Ügyrendi
Bizottságét, amelynek hatáskörébe a képviselői összeférhetetlenségi ügyek és a
vagyonnyilatkozatok kezelése is tartozik.
Javaslatot tesz a bizottságok tagjaira az előterjesztésben foglaltak szerint:
elnökének
tagjának

Cseh Attiláné képviselőt,
Bártfai Ferenc és
Burján János képviselőket.

Megkérdezi, van –e más javaslat?
Képviselő részéről más javaslat nem érkezett.
Kéri a Tisztelt Képviselőket, szavazzanak! Aki elfogadja az Ügyrendi Bizottság elnökére és
tagjaira tett javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül (a szavazásban 5
fő vett részt) megválasztotta az Ügyrendi Bizottságot, és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2014. (X. 27.) számú határozata
a képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának megalakítására
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Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Folyás Község Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 3/2008. (III. 21.) Önkormányzati Rendelet 37. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak az alábbiakban
megnevezett személyeket megválasztja:
elnök: Cseh Attiláné képviselő
tagok: Bártfai Ferenc képviselő
Burján János képviselő
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő:

2014. október 31.

Felelős: Magyar Sándor polgármester

7. Napirendi pont: Különfélék
Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a különfélék napirendben
azok az előterjesztések kerülnek a képviselő-testület elé, amelyek a testületi anyag kiküldése
után érkeznek meg az önkormányzathoz és testületi döntést igényelnek. Javasolja a
képviselőknek, hogy amennyiben valamely témát fontosnak tartják, ebben a napirendben
vessék fel azokat.
1./ Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményeiről. (A
tájékoztatót a képviselők írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kiss Gyuláné HVB elnök részletesen ismertette a Helyi Választási Bizottság által végzett
munkát, a hozott határozatok számát. Elmondta, hogy jogorvoslati eljárásra nem került sor.
ismertette a választás eredményeit és eredményes munkát kívánt a képviselőknek.
2./ Tájékoztató önkormányzati képviselői jogokról és kötelezettségekről.
a) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Mötv 39. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden
év január 1-jétől számított harminc napon belül a Mötv 2. melléklet szerinti
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához
csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének
vagyonnyilatkozatát.
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati
képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni
juttatást, költségtérítést nem kaphat.
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A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság,
Folyáson az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő
vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével –
közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett
vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat
a bizottság a képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának
nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai
tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást az Ügyrendi Bizottságnál bárki kezdeményezheti.
Az eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselőtestületet.
A vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges nyomtatványokat előkészítették, kéri a képviselőket,
hogy jelezzék, amennyiben további nyomtatványokra van szükség. Egyidejűleg javasolja,
hogy elektronikusan töltsék ki, így a változásokat kell csak minden évben átvezetni. Ehhez a
nyomtatványt e-mailen átküldik a képviselőknek.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul vette.
b) Tájékoztató összeférhetetlenségi szabályokról
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: A Mötv. 36. §-a szabályozza az eljárást. Az
önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja
nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat
megingathatja. Részletesen ismertette a Mötv. ide vonatkozó szabályait
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul vette.
c) Tájékoztató egyéb kötelezettségekről
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: A méltatlansági eljárást a Mötv. 38. §-a szabályozza.
Ismertette a törvény pontos szövegét. Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával
megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,
b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások
kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől
számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező
határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi;
e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki
nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági
határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette;
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f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés végrehajtását
akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;
g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület
tudomására.
Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)–g) pontjában foglaltakról, a jogerős
ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától számított
három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az
önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul
tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes
adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba
történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig
köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja,
hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg,
az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
A Képviselő eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal
által szervezett képzésen.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul vette.
3./ A polgármester részére céljuttatás megállapításáról
Magyar Sándor polgármester: A polgármester részére egyéb juttatás megállapítására a
képviselő-testület jogosult, melyről határozatot kell hoznia. Kéri a képviselő-testület döntését
a polgármesteri céljuttatás megállapításáról.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a kifizetést célszerű
teljesítményhez, egyéni célfeladat teljesítéséhez kötni. A közszolgálati tisztviselőkre
vonatkozó szabályokat javasolja analóg módon alkalmazni. A polgármester teljesítményét
minden hónapban le kell igazolnia például az alpolgármesternek, amely teljesítményigazolást
követheti a céljuttatás kifizetése. Javasolja olyan teljesítménycélok meghatározását, amelyek
objektíven mérhetők. Ilyen lehet például a polgármesteri jelentés testület általi elfogadása,
vagy, hogy ne legyen adott hónapban 30 napon túli szállítói tartozása a polgármesternek.
Bártfai Ferenc képviselő egyetértett azzal, hogy ellentételezésre kerüljön a polgármester
részére a jövedelem kiesés egyéb juttatás formájában.
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Csirmaz János alpolgármester: Nevetségesen alacsonynak tartja az új törvényi szabályozás
alapján megállapítható polgármesteri illetményt. Javasolja céljuttatás megállapítását azzal,
hogy amennyiben a törvényhozók módosítják a jogszabályt, a testület vonja majd vissza
határozatát, vagy módosítsa.
Cseh Attiláné képviselő: Mivel a költségvetésben fedezet van biztosítva, javasolja a
céljuttatás megállapítását.
Magyar Sándor polgármester megkérdezi, van –e más javaslat?
Képviselő részéről más javaslat nem érkezett.
Magyar Sándor polgármester kéri a Tisztelt Képviselőket, szavazzanak! Aki elfogadja a
polgármester részére céljuttatás megállapítását kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül (a szavazásban 5
fő vett részt) elfogadta a polgármester céljuttatására tett javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2014. (X. 27.) számú határozata
a polgármesteri céljuttatás megállapításáról
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyar Sándor polgármester részére évi
1.860.000 Ft bruttó összegű céljuttatást állapít meg. 2014. évben a megállapított juttatás
időarányos része fizethető ki a feltételek teljesülése esetén.
A céljuttatás a polgármester részére havi egyenlő részletben akkor fizethető ki, amennyiben az
alábbiakban meghatározott célfeladatok a tárgyhóban maradéktalanul teljesülnek.
- Az önkormányzatnak nincs 30 napot meghaladó lejárt szállítói tartozása.
- Az önkormányzat gazdálkodása stabil, fizetőképessége folyamatosan biztosított, a
költségvetés teljesítése időarányos.
- Az esedékes pályázati elszámolások határidőben, hiánytalanul megtörténnek.
- A képviselő-testület a polgármesteri jelentést a testületi ülésen elfogadja.
A kifizetésre az alpolgármester teljesítésigazolását követően kerülhet sor.
A juttatás fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének személyi előirányzata. A
2015. évi költségvetésben a juttatás fedezetét tervezni kell.
Felkéri az alpolgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő:

Felelős: Csirmaz János alpolgármester

folyamatos
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Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy még két pályázat van
folyamatban. Az egyik a falugondnoki autó beszerzése és a közösségi tér pályázat. A
falugondnoki autóra 10 MFt-ot nyert az önkormányzat, 9.990 eFt-ért vettük az autót. A
Porche Bank támogatásmegelőlegező hitelt adott kedvező feltételekkel. Az önerőt a Polgári
Bank biztosította. 2015. március 15.-e lesz az első törlesztési határidő, a második október 15.
Az önkormányzati normatívából és az egyéb bevételekből tudjuk ennek a fedezetét
biztosítani. Van területalapú támogatásunk és helyi adóbevételünk, valamint a termelvények
értékesítéséből is származik bevétel. A régi gépjármű értékesítése is megtörtént. Ez szintén az
önerőbe fog beszámítani. A hitel felvételének oka a jobb finanszírozás, a meglévő pénzeinket
más célra is fordíthatjuk. Az évi 1,5 MFt-ot ki tudjuk gazdálkodni.
Régi nevén ÖNHIKI-re pályázatot nyújtottunk be. A Debmut Zrt felé fennálló tartozásunkat
és néhány szállítói tartozást tudtunk beletenni. Ez a pályázat még elbírálásra vár.
A közösségi tér pályázaton belül a buszmegállók újultak meg és a közösségi tér belső terét
tudtuk rendbe tenni. Ennek önereje kb 4 MFt. A kifizetési kérelmet benyújtottuk. Ennek
feltétele volt, hogy minden vállalkozót kifizessünk. Itt még helyszíni ellenőrzés lesz, ez a
jövő hét csütörtökre várható. Előreláthatólag november végén, december elején a pénz az
önkormányzathoz érkezik.
Az önkormányzat gazdálkodása stabil. A szakmai munkát a közös hivatal látja el. Az
ügyiratok utaztatása és a lemaradás megszűnt. A pénzügyi ellenjegyzés és ellenőrzés a
jogszabályok szerint történik. A gazdálkodással kapcsolatban elmondta, hogy vannak
feladatok, ahová önkormányzati önerőt kell hozzátenni, van, ahol marad valamennyi pénz,
egyik feladat viszi a másikat.
Ismertette a kötelező és önként vállat feladatok ellátásának módját, a személyi és tárgyi
feltételeket.
A következő 5 év programjában az kell, hogy szerepeljen, hogy az önkormányzat
működőképes maradjon. Fontos, hogy a település élhető legyen, ehhez pályázatok kellenek,
azokhoz pedig önerőt kell biztosítani.
Magyar Sándor polgármester: Elmondja, hogy a különfélékben nincs több tájékoztatója, ha
a képviselőknek van valami felvetésük, kéri, hogy tegyék meg.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester az ülést
bezárta.
K.m.f.

Magyar Sándor

Dr. Kiss Imre

polgármester

jegyző
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