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Jegyzőkönyv
mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.
március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.
Napirendi pontok:

1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás
Előadó: Magyar Sándor polgármester
2. Különfélék

Határozatok:

17-19/2011.(III.08.)
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Határozatok:
17/2011.(III. 08) számú határozat
ingatlancseréhez hozzájárulás
18/2011.(III. 08) számú határozat
egyezségi megállapodás módosításához hozzájárulás (Debmut Zrt)
19/2011.(III. 08) számú határozat
bérlet támogatás megszüntetése
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Jegyzőkönyv
mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.
március 08.-án 900 órai kezdettel megtartott ülésén készült.
Jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Magyar Sándorpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítva,
hogy a polgármester és a 3 képviselő jelenlétében a testület
határozatképes.
A jegyzőkönyvvezetésre Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea körjegyzőt
kéri fel, választását a Képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül támogatja.
A polgármester indítványozza, hogy a napirendi pontok a meghívókban
rögzítettek túl kerüljön kiegészítésre a különfélékkel. A Képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadja.
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás
Előadó: Magyar Sándor polgármester
2. Különfélék
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1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy egy régi probléma
megoldása miatt szükséges az ingatlancsere. A templom ugyanis jelenleg
önkormányzati tulajdonban lévő telke áll. Ugyanakkor a Római Katolikus
Egyháznak van egy közel hasonló nagyságú telke Folyáson. Ezzel
kapcsolatban egyeztett a plébánossal is. Javasolja, hogy a két ingatlan
cseréjére kerüljön sor, a költségek közül az ügyvédi költsége az egyház
fizeti, a földhivatali költségek pedig megoszlanak.
Váradi Lajosné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ezáltal egy
régi probléma kerülhet megoldásra.
Mivel hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester szavazásra
teszi fel az előterjesztés elfogadását, amelyet a Képviselő-testület
egyhangúlag 4 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadott meghozta a következő határozatát:
17/201I.(III. 08) számú határozat
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlancserére
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Folyás Község Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Folyás
belterület 3694/3 hrsz-ú természetben Folyás Bartók Béla u. 3686/4 hrsz.
alatti ingatlanának tulajdonjogát a Római Katolikus Egyház 1/1 arányú
tulajdonát képező Folyás belterület 3694/3 hrsz-ú természetben Folyás
Lenin tér 6. sz alatti ingatlanának tulajdonjogáért elcseréli.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Magyar
Sándor polgármestert az ingatlancserére vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2011. március 31.
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2. Különfélék
A) Egyezségi megállapodás módosítása
Magyar

Sándor

polgármester

elmondja,

hogy

Folyás

Község

Önkormányzatának adótúlfizetés miatt visszafizetési kötelezetsége van a
Debmut Zrt felé.
Erre

vonatkozóan

korábban

egyezségi

megállapodást

kötött

az

önkormányzat, hogy 2.666.000 Ft-os évi törlesztő részlettel visszafizeti.
Tekintettel Folyás költségvetési pozíciójára nincs realitása a tárgyévi
visszafizetésnek. Ezért kezdeményezte a megállapodása módosítását,
mivel szükséges az ütemezett visszafizetéshez.
Az egyezségi megállapodás módosításához szóban hozzájárult a Debmut
Zrt, évente 1.600.000 Ft-ot kellene megfizetni és a visszafizetés
határideje

kitolódik.

Az

egyezségi

megállapodás

előkészítése

folyamatban van.
Csirmaz János alpolgármester elmondta, hogy elfogadás esetén próbáljuk
meg betartani az egyezséget.
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a megtakarítások és a
további bevételek fedezetet jelentenek a teljesítéshez, illetve a
folyószámla hitel érdekében tárgyalásokat folytattunk.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt
Magyar Sándor polgármester szavazásra teszi fel

az

egyezségi

megállapodás módosításának elfogadását, amelyet a Képviselő-testület
egyhangúlag

4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül

elfogadott és meghozta a következő határozatát:
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18/2011. (III. 08) számú határozat:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Debmut Zrt és Folyás Község Önkormányzata között létrejött egyezségi
megállapodás módosítását.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az egyezség
módosításához, amelynek alapján Folyás Község Önkormányzata évente
1.600.000 Ft összegben fizeti vissza a fennálló tartozását.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a módosított egyezségi megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. április30.
Felelős: Magyar Sándor polgármester

B) Bérlet támogatás megszüntetése
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat utazási
támogatást nyújtott azoknak a Folyáson állandó lakóhellyel rendelkező
általános iskolai tanulmányokat folytató tanulóknak, akik Polgáron
tanulnak. Javasolja ennek a támogatásnak a következő tanévtől való
visszavonását, tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére és arra,
hogy intézményfenntartói társulásban történő ellátásért is fizet.
Gulyás László képviselő jogosnak tartja az előterjesztést.
Csirmaz János alpolgármester elmondja, hogy a szülőknek el kell
dönteni, hogy az iskolabuszt veszik igénybe Újszentmargitára ingyen
vagy vállalják a Polgárra való utazás költségeit.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt
Magyar Sándor polgármester szavazásra teszi fel az utazási támogatás
megszüntetésének elfogadását, amelyet a Képviselő-testület egyhangúlag
4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott és
meghozta a következő határozatát
19/2011. (III. 08) Kt. számú határozat
Folyás Község Önkormányzat a 2011/2012-es tanévtől utazási támogatás
nem nyújt azoknak a Folyáson állandó lakóhellyel rendelkező általános
iskolai tanulmányokat folytató tanulóknak, akik Polgáron tanulnak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Magyar Sándor polgármester

Mivel más napirend és hozzászólás nem volt Magyar Sándor
polgármester az ülést bezárja.
Kmf.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea
körjegyző

