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Jegyzőkönyv
mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 12-én
délután 1300 órai kezdettel megtartott ülésén készült.
Jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Magyar Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítva, hogy 2
képviselő és a polgármester 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
rögzítetteknek megfelelően kerüljenek tárgyalására az alábbiak szerint. A
Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadja.
1. Polgármesteri beszámoló
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
3. Előterjesztés a 2010. évi összefoglaló belső ellenőri jelentésről
4. Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása
5. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
6. Előterjesztés

önkormányzati feladat- és hatáskör ellátásra vonatkozó

társulási megállapodás módosítására
7. Átfogó értékelés Folyás Község Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
8. Különfélék
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1. Polgármesteri beszámoló
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy sikerült az áramszolgálatóval
módosítani a megállapodást, amely alapján jelentősen 29 Ft-ról 17 Ft /kw-ra
csökken a közvilágítás díja, amely éves szinten 5-600 ezer Ft-os megtakarítást
eredményez.
A vasútállomás felé vezető úton, ahol nem közlekednek a lakosok a lámpák
leszreelésre kerülnek.
A települést jelző tábla a község közepéről átkerült a két végére, amely igen
jelentős lépés.
Az egyezségi megállapodások révén sikerült a település pénzügyi stabilitását
elérni, bár a Debmut Zrt felé fizetendő összeg átutalása okozott likviditási
problémát.
Az adóbevételek csak 50%-osan teljesületek, amely szintén hozzájárultak a
fizetési nehezségekhez.
A gépjárművek át nem íratása problémát okozott a gépjármű adó behajtása
kapcsán, amelyhez igyekeztünk segítséget nyújtani. de ehhez szükséges az
adózók együttműködése is.
A közmunkások mentalítása az elmúlt évekhez képest jelentősen javult.
Mivel hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a
beszámolót, amit a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül elfogadott, meghozva a következő határozatot.
20/2011(IV.12.) Kt. számú határozat
Folyás

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

polgármesteri

beszámolót megtárgyalta, az abban foglaltakkal teljes mértékig egyetért, így azt
változatlan formában elfogadja.
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2. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy

az államháztartásról szóló

értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót
készít, melyhez kapcsolódóan a gazdálkodásról szöveges beszámoló is készül.
Folyás Község Önkormányzata feladatellátásához intézményt nem tart fenn.
Kötelező feladatai ellátásához Újszentmargita Község Önkormányzatával
létrehozta Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzőségét. Ezen túl oktatás
és

nevelési

feladatai

ellátásához

szintén

Újszentmargita

Község

Önkormányzatával intézményfenntartó társulást tart fenn.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI látja el a gyermekek iskolai
oktatásával és napközis ellátásával kapcsolatos feladatokat, míg a Hétszínvirág
Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat folyási telephelyén
Folyás Önkormányzat Képviselő Testülete 2004. évben csatlakozott a Polgári
Kistérség Többcélú Társulásához. A Társuláson belüli feladatellátás igen szűk
körű.
A kötelező feladatok változatlan színvonalú ellátása egyre nagyobb terhet jelent,
ennek megvalósítását tovább nehezíti az Önkormányzat egyre nagyobb mértékű
eladósodása is.
2010. évben a bevételi főösszeg 46.703 e Ft volt.
Az Önkormányzat bevételeinek jelentős részét a központi költségvetési
támogatások, valamint a sajátos működési bevételek adják,

az intézményi

működési bevételek hányada nem jelentős. Ez kifejezetten a település
kedvezőtlen

adottságaiból

fakad,

mely

következtében

a

tartós

munkanélküliséggel sújtott községben a bevételi források igen szűkösek, e
tekintetben működésünket jelentős mértékben meghatározza a központi
költségvetési politika.
Pénzmaradvány felhasználás tárgyévben nem volt.
2010. évben a kiadások főösszege 47.304 e Ft volt.
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Kiadásaink igen jelentős hányada a fenntartási kiadásokból adódik. Fejlesztésre
2010. évben az Önkormányzatnak nem volt lehetősége.
Fenntartási kiadásainknak igen tetemes részét a rendszeres személyi juttatások
és a dologi kiadások alkotják.
Felhalmozási kiadásaink teljesítésekor megpróbáltunk forrásokat keresni ezek
megvalósítására, bizonyos esetekben sikerrel. Így kerülhetett sor pályázatból
fűkasza beszerzésére.
Önkormányzatunk eredeti előirányzatként 31.094 e Ft működési hitel tervezett,
melyet azonban az önkormányzat nem tudott realizálni, ugyanis hitelkérelmünk
nem részesült pozitív elbírálásban. Tekintettel arra, hogy már a tervezett
költségvetésből is látszott, hogy a kiadások fedezetét részben külső forrásból
kell megoldani – melyre azonban nem nyílt lehetőségünk – ezért likviditásunk
több ízben veszélyben volt. Ezen az elnyert működésképtelen önkormányzatok
egyéb támogatása (1.000 e Ft) sem segített, így sajnos jelentős tartozásaink
maradtak a fordulónapon.
A fenti tényekből is megállapítható, hogy Önkormányzatunk 2010. évi
költségvetésének végrehajtása számos nehézséget rejtett magában, s az
elkövetkező évek feladata lesz az önkormányzat pénzügyi helyzetének
stabilizálása.
Váradi Lajosné képviselő kérdése, hogy az adó túlfizetés miből adódik?
Pásztor Ibolya számviteli előadó elmondja, hogy ezek egy része könyvelési
eltérésből, illetve van aki több adót fizet be.
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Váradi Lajosné képviselő kérdése, hogy a kistérségi járóbeteg szakellátó
működését kell-e támogatni.
Magyar Sándor polgármeser elmondja, hogy a működési hiány esetére, olyan
megállapodást, opciós szerződést kötöttek a kistérségi Önkormányzatok Polgár
Város Önkormányzatával, amely alapján vállalja a veszteséges működésből
fakadó terheket.
Mivel több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat zárszámadásáról szóló előterjesztést, amit a Képviselő-testület 3
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadott, meghozva a
következő rendeletét:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2011. (IV.12.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Folyás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló módosított 1992.
évi XXXVIII. Törvény 82. §.-ában foglaltakat is – az önkormányzat 2010. évi
költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról – zárszámadásáról a következő
rendeletet alkotja:
1. §.
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(1) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 46.703
ezer Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület a rendelet 2. számú
melléklete szerint.
(2) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 47.304
ezer Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület e rendelet 2. számú
melléklete szerint.
2. §.
(1) Az 1. §. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímeit a
rendelet 2., 3. számú mellékletei tartalmazzák.
(2) Az 1. §. (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg felhasználási
jogcímeit a rendelet 2., 3. számú mellékletei tartalmazzák.
3. §.
Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait a rendelet 4. számú melléklete
alapján 48 ezer Ft összegben állapítja meg a Képviselő-testület.
4. §.
Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát 1.352 ezer Ft-ban állapítja meg a
Képviselő-testület a rendelet 9. számú melléklete szerint, mely
kötelezettségvállalással terhelt.
5. §.
Az önkormányzat vagyonának alakulását 2010. december 31.-i állapot szerint az
10. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010.
évi zárszámadásának mérlegfőösszegét 291.886 ezer Ft-ban, vagyonát 251.578
ezer Ft-ban állapítja meg.
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6. §.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Magyar Sándor sk.
polgármester

Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea sk.
körjegyző

3. Előterjesztés a 2010. évi összefoglaló belső ellenőri jelentésről
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 121/A. § rendelkezései szerint a költségvetési szerveknél
a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a költségvetési
szerv vezetője köteles gondoskodni.
Folyás Község Önkormányzata a feladat ellátását 2010. évben

a Polgári

Kistérség Többcélú Társulása végezte a CIVIS Consulting Kft, mint külső
szakértő bevonásával.
A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és
teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszer-ellenőrzéseket kell
végezni.
A belső ellenőr az ellenőrzési program végrehajtásában befolyástól mentesen, a
módszerek kiválasztása során önállóan jár el. A belső ellenőr befolyástól
mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat
tartalmazó ellenőrzési jelentést, amelynek tartalmáért felelősséggel tartozik.
A fentieknek megfelelően kerültek 2010. évben is az ellenőrzési feladatok
végrehajtásra, melyek témáját és megállapításait az előterjesztés mellékleteként
csatolt belső ellenőri jelentés részletesen tartalmazza.
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Mivel hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az 2010.
évi összefoglaló belső ellenőri jelentésről szóló előterjesztést, amit a Képviselőtestület

3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadott,

meghozva a következő határozatát:
21/2011. (IV.12) számú határozat
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi összefoglaló belső
ellenőri jelentésről szóló előterjesztést megtárgyalta és a belső ellenőri
tevékenységről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Magyar Sándor polgármester

4. Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása
Magyar Sándor polgármester elmondja, holy a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény előírja az önkormányzat részére a gazdasági program
meghatározását, amelyet a Képviselő-testület egyik át nem ruházható
hatásköreként is nevesít.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselőtestülete ciklusának időtartama alatt az önkormányzati feladatok ellátása egy
egységes, előre meghatározott célrendszer szerint történjen.
A gazdasági programban kell helyi szinten meghatározni az önkormányzat
részére

mindazon

célkitűzéseket,

feladatokat,

amelyek

a

költségvetési

lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági
adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfej- lesztési
koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként
vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program
tartalmazza különösen:
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a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a
településfejlesztési

politika,

az

közszolgáltatások

biztosítására,

adó

politika

színvonalának

célkitűzéseit,
javítására

az

egyes

vonatkozó

megoldásokat.
A Gazdasági Program a következő választási ciklusig öleli fel azokat a
fontosabb tennivalókat, melyeket a képviselő-testület szeretne megvalósítani.
A választás óta eltelt időszak elegendő volt ahhoz, hogy reális lehetőségek
függvényében kerülhessenek megfogalmazásra a jövőbeni célok.
Magyar Sándor polgármester összefoglalja a gazdasági program fő elemeit.
Hozzászólások:
Gulyás László képviselő kérdése, hogy a munkahelyteremtést, hogyan kívánja
megoldani a polgármester?
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a későbbiekben egy ipari jellegű
területet szeretne kialakítani, amelyre kisebb vállakozások tudnának letelepedni,
akik az itt élő embereknek tudnának munkát adni. Sajnos probléma, hogy a
folyási muunkavállalókat nm szívesen foglalkoztatják, mert nem akarnak
dolgozni illetve pl. a Jabilba sikeres felvétel esetén sem mennek el. Sajnos
jelentős az aluliskolázottság a településen.
Váradi Lajosné képviselő kérédse, hogy a vagyon hasznosításon mit ért a
polgármester?
Egyrészt az önkormányzati tulajdonú területekre szeretne földalapú támogatát
kérni illetve a jelenlegi óvoda

épületében az idősek nappali ellátásának

lehetőségét meg kell vizsgálni.
Magyar Sándor polgármester megállapítja, hogy a gzdasági programhoz
módosító javaslat nem érkezett.
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Mivel más hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
önkormányzat gazdasái programjának elfogadását, amit a Képviselő-testület 3
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadott, meghozva a
következő határozatát:
22/2011. (IV.12) számú határozat
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011-2014
évekre előterjesztett gazdasági programját jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Magyar Sándor polgármester
5. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a közbeszerzésről szóló 2003. évi
CXXIX. Tv. előírja, hogy az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség
szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Önkormányzatunk (helyi
önkormányzat), ajánlatkérő, így a Kbt. hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően
közbeszerzési tervet kell készíteniük.
A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőknek legalább öt évig meg
kell őriznie. A közbeszerzési tervet nem kell megjelentetni a Közbeszerzési
Értesítőben, viszont a Közbeszerzési Tanács vagy az illetékes ellenőrző szervek
kérésére meg kell küldeni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt
indíthat közbeszerzési eljárást, természetesen azt a tervbe szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonhat maga után a közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét, illetve az ajánlatkérő indíthat abban nem
szereplő eljárást is. Ilyen esetekben a tervet módosítani kell.
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A közbeszerzési terv formájára és tartalmára nézve, jogszabályban vagy
rendeletben meghatározott minta nincs. Nyilvánvalóan arra kell törekedni, hogy
az adott eljárás legfontosabb jellemzői benne legyenek.
Mivel hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a
közbeszerzési terv elfogadását, amit a Képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadott, meghozva a következő
határozatot.
23/2011 (IV.12.) Határozat
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen határozat 1.
számú melléklete szerint.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2011.április 15.- a terv nyilvánosságra hozatalára
1. számú melléklet
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2011. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
az eljárás
A

Közbeszerz Irányadó

közbeszerzé

és becsült

s tárgya

értéke

Terveze

eljárásren tt eljárási
d

típus

szerződés

megindításának teljesítéséne
, illetve a
közbeszerzés

k várható megjegyzé
s
időpontja

megvalósításán

vagy a

ak tervezett

szerződés

időpontja

időtartama

I.
Árubeszerz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

és
II. Építési
beruházás
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III.
Szolgáltatás
-

-

-

-

-

-

-

-

-

megrendelé
s
IV. Építési
koncesszió

-

V.

-

-

Szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

i koncesszió

6. Előterjesztés

önkormányzati feladat- és hatáskör ellátásra

vonatkozó társulási megállapodás módosítására
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy az óvodai nevelés és az általános
iskolai oktatás biztosítása valamennyi önkormányzatnak kötelező feladata.
Folyás Község Önkormányzata a feladat ellátását hosszú évek óta
Újszentmargita Község Önkormányzatával közösen valósítja meg, ám 2006 óta
az óvodai nevelés a Folyáson kialakított telephelyen valósult meg.
Ez jelentős anyagi terhet rótt önkormányzatunkra, hiszen a társulási
megállapodás szerint ez évi 4.200.000,-Ft társulási hozzájárulást, valamint havi
átlag 400 e. Ft rezsi költséget jelentett.
A 12 óvodás gyermek ellátására az Önkormányzat helyben nem képes, hiszen
anyagi lehetőségei igen korlátosak. Ezért született az a döntés, hogy 2011.
szeptember 01-től az óvodai ellátás a korábbi gyakorlatnak megfelelően
Újszentmargitán történjen. Ennek megfelelően a társulás működéséhez történő
évi hozzájárulásunk évi 4.200.000,-Ft-ről évi 1.000.000,-Ft-ra csökken az óvoda
ill. az intézmény vonatkozásában (ide tartozik a gyermekjóléti és családsegítő
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szolgálat is.), illetve a rezsi költség is megtakarításra kerül. Az általános iskola
vonatkozásában a hozzájárulás összege nem változik.
Mivel hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a társulási
megállapodás módosítását, amit a Képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadott, meghozva a következő
határozatot:
24/2011 (IV.12.) Önk. számú Határozat
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati
feladat- és hatáskör ellátásra vonatkozó társulási megállapodás módosítását
jelen határozat 1. számú melléklete szerint.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
1. számú melléklet
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁSRA
(Módosítás)
Folyás Község Önkormányzat képviselő-testülete, székhelye:
4095 Folyás, Felszabadulás u. 13.
Újszentmargita Község Önkormányzat képviselő-testülete, székhelye:
4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.
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Újszentmargita és Folyás község képviselő-testülete kötelező feladatként
meghatározott óvodai nevelés és alapfokú iskolai ellátó intézmény közös
üzemeltetésére társulási megállapodást kötött 2006. évben a módosított 1990.
évi LXV tv. 41-43. §, valamint az 1997. évi CXXXV. tv. 8. § felhatalmazása
alapján a társulási megáállapodás az alábbiak szerint módosul:
1. A társulási megállapodás 4. i. pontja törlésre kerül
2. A társulási megállapodás 5. -7.pontja az alábbiak szerint módosul:
5. A Folyás Község Önkormányzat képviselő-testülete, az Újszentmargita
Község Önkormányzat képviselő-testülete számára a társulási megállapodás
4./a-c pontban meghatározott szolgáltatásokért fizetendő fenntartási, működési
költséget 3.134.000.- Ft/év összegben, a 4./d-i pontban meghatározott
szolgáltatásokért fizetendő fenntartási, működési költséget 1.000.000,-Ft/év
összegben határozza meg, 2011. december 31.-ig. 2012. évre a társulási
megállapodás

4/a-j

pontban

meghatározott

szolgáltatásokért

fizetendő

fenntartási, működési költséget 2.000.000.- Ft/év összegben határozza meg. A
Folyás Felszabadulás u.11. sz. alatti óvodai telephely működtetési, üzemeltetési,
fenntartási költségeit teljes egészében Folyás Község Önkormányzata vállalja
2011. augusztus 31.-ig. A Folyás Felszabadulás u. 11. sz. alatti telephely 2011.
szeptember 01.-én megszűnik. Folyás Község Önkormányzat biztosítja a
gyermek eljuttását az oktatási-nevelési intézményekbe.
6.

A Folyás Község Önkormányzat képviselő-testülete a

társulási

megállapodás 1./ pontban megállapított hozzájárulás összegét havi egyenlő
részletben teljesíti Újszentmargita Községi Önkormányzat számlájára.

16

7.

Az 5./ pontban meghatározott, a társulási megállapodás 4./d-h pontjaira

vonatkozó költség magába foglalja a közüzemi költségeket, valamint az
intézmény működésével kapcsolatos egyéb költségek arányos részét.
Jelen okiratot szerződő felek átolvasás után mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírják.
Újszentmargita, 2011.április
……………………….

………………………………….

Magyar Sándor

Csetneki Csaba

Folyás Község Önkormányzat

Újszentmargita Község Önkormányzat

polgármestere

polgármestere

1. Átfogó értékelés Újszentmargita Község Önkormányzat 2010. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Magyar

Sándor

polgármester

elmondja,

hogy

a

gyermekjóléti

és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó
értékelést készül, melyet a Képviselő-testület megtárgyal. A 2010. évi
gyermekjóléti

és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról összeállításra került

értékelés tervezete írásos előterjesztésként kiküldésre került.
Tóth Istvánné intézményvezető összefoglalja az írásos beszámolót.
Csetneki Csaba polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat, véleményüket.
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Magyar Sándor polgármester

megköszöni a gyermekjóléti és

családsegítő

szolgálat munkáját és a nyári programok szervezéséhez felajánlja az
önkormányzat segítségét.
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt Magyar Sándor polgármester
szavazásra teszi fel az átfogó értékelés elfogadását a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatokról, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadott és meghozta az
alábbi határozatot.
25/2011 (IV.12.) számú Határozat
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – mellékelt –
átfogó értékelést elfogadja.
Felkéri a körjegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldeni szíveskedjék.
Felelős: Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea körjegyző
Határidő: 2011. május 31.

2. Különfélék
A.) ÖNHIKI pályázat benyújtása

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy mivel Önkormányzatunk
forráshiányos, az ÖNHIKI pályázat benyújtása elkerülhetetlen. Ehhez a
Képviselő-testületnek döntést kell hoznia a pályázat benyújtásáról és a
pályázatban előírt nyilatkozatokat meg kell tennie.

18

Mivel hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester szavazásra teszi fel
az ÖNHIKI pályázat benyújtását, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta a következő
határozatát.
26/2011 (IV.12.) számú határozat
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2.
pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívü l hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2.) Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testü lete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti,
és az Újszentmargita székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben
ilyen jogcímen 4 601 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 18 166 ezer forint összegű működési célú hiánnyal
fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja
meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső
határát.
V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
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B.) Társulási Megállapodás módosítása
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b./ pontja
kimondja, hogy „ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú
kistársági társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési
önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet
alkot” a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról.
A Tanács már foglalkozott ezzel a kérdéssel és a 11/2011.(II.22.) sz
határozatában úgy döntött, hogy az ellátásokban résztvevő önkormányzatok, a
saját helyi rendeleteikben foglalják szabályba a Tanács által elfogadott térítési
díjakat. Ezt módosítást a Folyási Képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia.
Mivel hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester szavazásra teszi fel a
társulási megállapodás módosítását, melyet a Képviselő-testület 3 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta a
következő határozatát.
27/2011 (IV.11.) Önk. számú Határozat
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári
Kistérség

Többcélú

Társulás

Társulási

Megállapodásának

módosítására

vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás
módosítását a melléklet szerint elfogadja.
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Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: azonnal

1. számú melléklet
Polgári Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának a módosítása
1./ A Társulási Megállapodás IV. Fejezete: A Társulási szervek működése
„A Társulási Tanács döntései” cím az alábbi 3./ ponttal egészül ki:
3./ A Társulási Tanács a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
rendelet megalkotására a feladatellátásban résztvevő valamennyi
önkormányzatot kijelöli.

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

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea
körjegyző
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