
Jegyzőkönyv 

Készült:  2011. július 12.-én 1700 órai kezdettel megtartott 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

soron következő ülésén.  

 

 

Napirendi pontok:  

 
1. Előterjesztés fejlesztési hitel átvállalásáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 
2. Különfélék 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozatok: 45/2011 (VII. 12.)  számú 
Rendeletek: 12/2011 (VII.12.)  számú 
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HATÁROZAT: 
45/2011. (VII. 12) számú határozat 
döntés fejlesztési hitel álvállalásáról 
 
RENDELET: 
12/2011 (VII.12.) önkormányzati rendelete   
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2008(III. 21) Önk. számú rendelet módosításáról 
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Jegyzőkönyv 
  

Készült:  2011. július 12.-én 1700 órai kezdettel megtartott 

Folyás Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  

ülésén.    

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

  

Magyar Sándor polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, 

hogy az ülés határozatképes.  

Magyar Sándor polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalási 

sorrendjére a meghívóban közöltekhez képest annyi eltéréssel, hogy a 

kéri felvenni külön napirendi pontként a különféléket, amelyet a 

Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott:  

 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés fejlesztési hitel átvállalásáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

2. Különfélék 

 

1. Előterjesztés fejlesztési hitel átvállalásáról 

 

Magyar Sándor polgrmester elmondja, hogy Folyás Község 

Önkormányzata költségvetése tervezése és teljesítése során évek óta 

forráshiánnyal küzd, a korábbi években a pályázati források 

igénybevétele miatt (falugondnoki gépjármű, útépítés) az OTP Bank 

Nyrt-től fejlesztési hitelt vett igénybe. 
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A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy 2011. július 31. 

nappal felbontja az OTP Bank NyRt. Polgári fiókjával kötött 

önkormányzati számlavezetésre vonatkozó szerződést, valamint döntött 

arról,  hogy 2011. augusztus 01.  nappal  a Polgári Takarékszövetkezettel 

köt számlavezetésre vonatkozó szerződést.  

 

Az OTP Bank Nyrt –nél fennálló  fejlesztési hitelt  a Polgári 

Takarékszövetkezet átvállalja, azonban  a  hitel igénylésének feltétele az 

erről szóló Képviselő-testületi határozat megléte. 

A Polgári Takarékszövetkezet tájékoztatása szerint kedvezőbb kamat 

feltételek mellett tudja a hitelt nyújtani. 

Gulyás László képviselő elmondja, hogy a Polgári Takarékszövetkezet 

kedvezőbb feltételeit is figyelembe vév javasolja az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Magyar Sándor polgármester 

szavazásra teszi fel a fejlesztési hitel átvállalásáról szóló előterjesztés 

elfogadását, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta a következő határozatát: 

45/2011.(VII.12) számú határozat 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-nél 

fennálló fejlesztési hitelének kiváltására a Polgári Takarékszövetkezettől 

964.977.- Ft összegű fejlesztési hitelt kíván igénybe venni. 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  kötelezettséget vállal 

arra, hogy a hitellel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeket a 

költségvetésébe betervezi, s a  hitel fedezeteként az önkormányzat 

költségvetési bevételeit, valamint a helyi adó bevételek Polgári 

Takarékszövetkezetre történő engedményezését jelöli meg a hitel és 

járulékai erejéig.  



 5 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a hitel törlesztését a költségvetési elszámolási számlán 

rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesíti. 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 

arra,  hogy a hitelezés éveiben a felvett hitelt és jár ulékait minden más 

fejlesztési kiadásait megelőzően betervezi és jóváhagyja. 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Magyar 

Sándor polgármestert a hitel-szerződés aláírására. 

 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

Határidő: 2011. július 31. 

 

2. Különfélék 

A. Előterjesztés szervezeti és működési szabályzatok 

módosításáról 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy az SZMSZ-ben felsorolt 

feladatok átvizsgálása után szükségessé vált  az SZMSZ módosítása. A 

rendelet 4. számú mellékletében került meghatározásra az Önkormányzat 

által ellátandó feladatok köre. 

Mivel hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester szavazásra 

teszi fel az SZMSZ módosítását, amelyet a Képviselő-testület 

egyhangúlag 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadott és meghozta a következő rendeletét: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2011. (VII. 12.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és szervei 
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Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2008. (III.21.) rendelet módosításáról 

 

Folyás Község Képviselő-testülete az Alkotmány 44 § (2) bekezdése és a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv - a  továbbiakban: Ötv. 

- 1.§. /6/ bekezdése a./pontjában, 16.§. (1), valamint 18.§. /1/ és /2/ 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Ötv. kiegészítéseként az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007(II. 16) 

Önk. számú rendelet továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:  

1 § 

A R.  3§ (5) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

(5) Folyás Község Önkormányzat által ellátott feladatokat a rendelet 3. 

számú  melléklete tartalmazza. 

2. §  

(1)  A rendelet 2011. július 13. napján lép hatályba, és a hatálybalépését 

követő napon hatályát veszíti.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon 

gondoskodik. 

 

Magyar Sándor sk.           Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea sk.  

polgármester                             körjegyző   

 

3.sz. melléklet 3 /2008 (III.21) rendelethez 

Folyás Község Önkormányzat által ellátott feladatok: 

Jogszabályban meghatározott közfeladata:  általános közigazgatás 

Alaptevékenysége:  

841105  helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény alapján. 
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További feladatmutatók megnevezése, köre:  

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841133 Adó kiszabása 

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

421100 Út, autópálya építése 

682001 Lakóingatlan bérbeadása 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 

813000 Zöldterület kezelés 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841403 Községgazdálkodás 

960302 Köztemető fenntartás 

841402 Közvilágítás 

841901 Önkorm. elszámolásai 

841902 Központi költségvetési befiz. Kötelezettségek 

842155 Önk. M.n.s. Nemz.közi kapcsolatai 

862102 Háziorvosi szolgálat 

862301 Fogorvosi ellátás 

869041 Család és nővédelmi eü gondozás 

889928 Falugondnok 

889921 Szociális étkeztetés 

889922 Házisegítségnyújtás 

882112 Időskorúak járadéka 

882111 RSZS, RÁT 

882113 Lakásfenntartási tám. 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882116 Ápolási díj méltányossági 

882117 Rsz. Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kieg. Gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 
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882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125 Mozgáskorlátozottak támogatása 

882129 Egyéb eseti pénzbeli ellátások 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

890301 civil szervezetek működési támogatása 

890302 Civil szervezetek program támogatása 

890441 Közcélú foglalkoztatás 

890442 Közhasznú foglalkoztatás 

382101 Telep. hulladékkez. 

890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, 

támogatások 

890215 A gyermekek és fiatalok környezet-és egészségtudatos 

gondolkodásának fejlesztését segítő programok 

890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezés és programok, 

valamint támogatásuk 

91012 Könyvtári tevékenység 

910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910222-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910223-1 Könyvtári szolgáltatások 

91050 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 

működtetése 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

949900 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek 
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Mivel más napirend és hozzászólás nem volt Magyar Sándor 

polgármester az ülést bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

    Magyar Sándor              Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea 

   polgármester körjegyző 

 

 

 


