JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. november 27-én Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 17.00 órakor megkezdett r e n d e s n y í l t testületi ülésén.
Szavazati joggal jelen vannak:
Magyar Sándor
Burján János
Cseh Attiláné
Meghívottként:

polgármester
képviselő
képviselő

Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Magyar Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van, így az ülésen határozatképes. Az ülést
megnyitotta.
Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbi
módosítással:
Javasolja, hogy a Különfélék napirendi pont tárgyalása előtt a testület vegye napirendre a
szociális tűzifa juttatás szabályait tartalmazó rendelet tárgyalását.
A szavazásban 3 fő képviselő vett részt.
A képviselő testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1) Polgármesteri jelentés
2) Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
3) Előterjesztés az államháztartáson kívüli
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó:
Magyar Sándor polgármester

forrás

átadásáról-átvételéről

szóló

4) Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1/2002. (I. 14
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
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5) Előterjesztés Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő
feladatokról
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
6) Előterjesztés a téli igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
7) Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési tervről
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
8) Előterjesztés az általános iskola felvételi körzetének meghatározásával kapcsolatos
vélemény kialakítására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
9) Előterjesztés szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati
Rendelet megalkotására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
10) Különfélék

1. napirendi pont: Polgármesteri jelentés
Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzati tulajdonú
gépjárművet a Balmazújvárosi Tornaklub vásárolta meg. Az autót közösen átvizsgálták és a
hibákat felmérték.
A költségvetés teljesítése időarányos, igen szigorú takarékosság mellett tartható a
költségvetési egyensúly.
A szociális tűzifa pályázatot benyújtottuk 33 m3 fára, de csak 28 m3-t kaptunk. A beszerzés
folyamatban van. 13 m3-t már leszállítottak, 15 m3-t pedig a település határárban folyó
kitermelésből fogunk kapni. Így az önkormányzat által vállalt szállítási költségeken is sikerül
megtakarítást elérni.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a
polgármesteri jelentés elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2014. (XI. 27.) számú határozata
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a polgármesteri jelentésről
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta.

Határidő: -

Felelős: -

2. Napirendi pont: Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester: Ahogy az előterjesztés is tartalmazza, törvényi
kötelezettsége a testületnek a rendelet megalkotása. Kéri a képviselőket a rendelet
megalkotására.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vesz részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő
rendeletet alkotta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Helyi népszavazást a település legalább 50 választópolgára kezdeményezheti.
(2) Kötelező a helyi népszavazás kiírása, amennyiben azt legalább 66 választópolgár
kezdeményezi.
2. §
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(1) Ez a rendelet 2014. december 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 5/2002. (IV. 02.)
Önkormányzati Rendelete.
Folyás, 2014. november 27.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Folyás, 2014. november 28.

Dr. Kiss Imre
jegyző

3. Napirendi pont: Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló
önkormányzati 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. A rendelet eljárási szabályokat tartalmaz arra az
esetre, ha az önkormányzat valamely civil szervezetet, alapítványt támogatni szeretne. A
támogatásról szerződést kell kötni és a támogatottnak el is kell számolnia a támogatás
felhasználásról.
A rendelet-tervezet ismertetését követően Magyar Sándor polgármester megkérdezi, van –e
más javaslat?
Képviselő részéről más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
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A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő
rendeletet alkotta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2014.(XI. 28.) Önkormányzati Rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
(1)

A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint
természetes személyekre (a továbbiakban együtt: támogatott).

(2)

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
– a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson
kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.

(3)

A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati
rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a
szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, a
lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében
átadott pénzeszközökre.
Értelmező rendelkezések
2. §

(1)

Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek
és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük
kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.
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(2)

Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére,
valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül
bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre
adandó (nem szociális ellátás) pénzbeli juttatás.

(3)

A céljellegű támogatás lehet:
a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél
megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi
részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek)
működéséhez biztosít pénzbeli támogatást
II. Fejezet
Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok
Az átadott támogatás forrása
3.§

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési
előirányzatait, melyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.
A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése
4.§
(1)

A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a
képviselő-testület dönt.

(2)

Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének
előirányzatában támogatás került megállapításra,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal
elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.

(3)

A céljellegű támogatási kérelmek az 1. melléklet - Pályázati adatlap - kitöltésével
nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel. A Pályázati
adatlap mellé csatolni kell a rendelet 2. mellékletében található nyilatkozatot, és
amennyiben érintettség áll fenn, úgy a 3. melléklet szerinti közzétételi kérelmet.

(4)

A kérelmet polgármesterhez címezve lehet benyújtani.
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(5)

A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás
összegét, valamint a támogatás célját.

A támogatási megállapodás
5.§
(1)

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások
esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására
megállapodást kell kötni a támogatottal.

(2)

A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés
időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a
tárgyévet követő év január 31-ig a felhalmozási célú felhasználásokról az
elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(3)

A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott
részére történő kifizetés időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell
visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás
felhasználásáról.

(4)

A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban
megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként
tovább nem adhatja.

(5)

A támogatási megállapodás aláírására kizárólag a polgármester jogosult.

(6)

A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban
átutalással kell teljesíteni.

(7)

A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell
fizetnie.

(8)

A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen
ellenőrizni.
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Az elszámolás
6. §
(1)

A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a
támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal felé az alábbiak szerint:
a) Eseti támogatások:
A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
aa) kitöltött Elszámoló lap (4. melléklet)
ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy
megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített
példánya
ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint
szerződéses melléklet
ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat,
műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és
árubeszerzés esetén
teljesítésigazolás)
b) Általános működési célú támogatások:
A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a
támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített
nyilvántartást vezetni.
A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges szakmai és pénzügyi
beszámolót,
bb) az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat,
Naplófőkönyv kivonatát.
Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a
támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt
módon köteles teljesíteni.

(2)

A pénzügyi beszámoló a pénzügyi elszámolás szöveges részletezése, magyarázata,
melyben ki kell térni a támogatott működés, tevékenység, program, rendezvény teljes
költségvonzatának ismertetésére, a rendelkezésre álló önerő részletezésére, valamint a
támogatás felhasználására.

(3)

A szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettség
teljesítéséről szóló értékelést, az elért eredményeket.

(4)

A szakmai beszámolót az alábbi elemekkel kell elkészíteni:
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a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

A szervezet megnevezése, címe (székhely, telefon, internetes oldal, e-mail cím),
vezetőjének neve, elérhetősége (különös tekintettel, ha változás történt a fenti
adatokban).
A szervezet fő tevékenységének megnevezése.
Az önkormányzati támogatás a tárgyévet megelőző évi és tárgyévi mértéke a
támogatást igénybe vevő szervezet éves költségvetéséhez viszonyítva.
A támogatott tevékenység/ program végrehajtásának eredménye, vagy –
amennyiben még nem, vagy részben valósult meg – eddigi tapasztalatai,
teljesíthetőségének lehetőségei. (A megjelölt célokat sikerült-e a várakozásoknak
megfelelően teljesíteni, és ehhez mennyiben járult hozzá az önkormányzat
támogatása).
A támogatott tevékenység/ program közvetlen résztvevőinek száma, és az összes
érintett becsült száma.
A támogatott tevékenység/ program jellege (szűk közösséget érint, a lakosság
széles rétegét érinti, a község egészét érinti, több települést is érint, stb.).
A támogatott tevékenység/program egyszeri, vagy több évben is megismételhető,
megvalósítható.
Jövőbeni tervek, célok rövid leírása, azok megvalósításának lehetőségei.(Milyen
saját, pályázati és egyéb források állnak jelenleg és előreláthatóan a jövőben
rendelkezésre.) és
Egyéb tapasztalatok, vélemények, fontosnak tartott információk.

(5)

Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint.
a) A civil szervezetek esetében lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig,
b) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai esetében
a tárgyévet követő év január 31-ig,
c) Önkormányzati tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok
esetében a tárgyévet követő év január 31-ig.

(6)

A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő
meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú
hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az
eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7)

A benyújtott elszámolásokat a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal megbízott
dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen
történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott
elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8)

Az ellenőrzést követően az elszámolás elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

(9)

Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem
szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 5. § (3) bekezdés
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(10) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára
visszafizetni.
(11) A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat
költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(12) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a
támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére
eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól
7.§
(1)

Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot
szolgáltatott.

(2)

A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül
sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
Nyilvántartás és közzététel
8. §

(1)

A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal a támogatást nyújtók szerint köteles nyilvántartást vezetni. A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó
megnevezését, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, az
átutalás/kifizetés idejét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának
határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat
fellelhetőségét, a bizonylat számát.

(2)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem
normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási
helyére vonatkozó adatokat a város honlapján közzé kell tenni.

(3)

A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell
megtenni.

(4)

A közzétételért a döntés, vagy a támogatási megállapodás előkészítéséért felelős a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni.
III. Fejezet
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Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
9.§
(1)

Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről a képviselő-testület dönt.

(2)

A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői
véleményt kell beszerezni.

(3)

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti
meg.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
10. §

(1)

Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2)

A rendelet előírásait a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek vonatkozásában
kell alkalmazni.
Folyás, 2014. november 27.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Folyás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző
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1. melléklet a 15/2014.(XI. 28.)
Önkormányzati Rendelethez

Pályázati adatlap
A pályázó neve

címe
A pályázott cél
megnevezése
A pályázott cél
ismertetése

A program tervezett időpontja
Pályázatért felelős elérhetősége
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése
___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

Költségvetés teljes összege

Ft

A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg

Ft

Egyéb forrásból származó támogatások
__________________________________________

____________Ft

__________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft
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A pályázaton igényelt pénzösszeg

Ft

Bankfiók, számlaszám
-

-

Nyilatkozat
Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:
…..........................célra a költségvetési rendelet ……………..………sora
terhére……………..... .Ft
…..........................célra a költségvetési rendelet ……………..………sora
terhére……………..... .Ft
…..........................célra a költségvetési rendelet ……………..………sora
terhére……………..... .Ft
…..........................célra a költségvetési rendelet ……………..………sora
terhére……………..... .Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy
az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a
támogatást nyújtó részére.

Folyás, 201...…………………………
…………………………………………..
kérelmező neve, aláírása
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2. melléklet a 15/2014.(XI. 28.)
Önkormányzati Rendelethez
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, vagy érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy személyemmel, vagy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás
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3. melléklet a 15/2014.(XI. 28.)
Önkormányzati Rendelethez
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, vagy a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….……………………………………………
………………………………………………………………………………..……………….…
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a
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Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési
tanács tagja
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem
minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c)
pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó
esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt
közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet
neve, székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
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alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a
2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács
tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
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4. melléklet a 15/2014.(XI. 28.)
Önkormányzati Rendelethez
ELSZÁMOLÓ LAP
Folyás Község Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról
Támogatást igénybevevő
neve, címe: …………………………………………….……..…………………………………
képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...…………………
A támogatásról rendelkező határozat száma: ……………….……………………………….….
A támogatás célja: ………………………………………………………………………………
Mellékletek száma: …………….………….
Sorszám

A kifizetés

A bizonylat
kiállítója

száma

kelte

jogcíme

összege

Összesen:
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli
jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban /
szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt
elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük / szerepeltettük.
…………………………………. 20 … év ………………….. hó ……. nap

ph.
……………………………………………
a Támogatott (cégszerű) aláírása
Záradék:
A pénzügyi beszámolót

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés: …………………………………………………………………………………….
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: …………………………………………

A pénzügyi Elszámoló lap – szükség szerint – sokszorosítható
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4. Napirendi pont: Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1/2002.
(I. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester ismertette a rendeletalkotás indokát. A temetőtörvény több
ponton is módosult, ebből az önkormányzat számára most csak a szociális temetés miatti
módosítás érdekes.
A KORPOSZ Kft-vel csak a szociális temetés feltételeinek
megteremtésére szerződünk.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a testületi anyag
kiküldésekor lemaradt a BUFA Kft. anyaga. Ez az anyag mutatja be azokat a kellékeket,
amelyeket ingyenesen kell biztosítani az eltemettető részére. Látható, hogy az esemény
kegyeleti jellegéhez méltó kellékek állnak rendelkezésre.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, Magyar Sándor polgármester kéri a Képviselő - testület
tagjait, hogy szavazzanak a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1/2002. (I. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő
rendeletet alkotta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete
a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló
1/2002. (I. 14.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 1/2002. (I. 14.) Önkormányzati Rendelet
37/A. §-sal egészül ki:
„Szociális temetésre vonatkozó szabályok
37/A.§ (1) Folyás Községi Önkormányzat, mint a Folyási Köztemető fenntartója, szociális
temetkezési helyként a köztemető területén az I. parcellát jelöli ki.
(2) A szociális temetkezéssel kapcsolatos - külön jogszabályban meghatározott üzemeltetői feladatokat az üzemeltetői szerződés tartalmazza.
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(3) A szociális temetésre való jogosultság megállapításáról a polgármester dönt.”
Záró rendelkezések
2.§
E rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Folyás, 2014. november 27.
Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Folyás, 2014. november 28.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Napirendi pont: Előterjesztés Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal
összefüggő feladatokról
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.

Magyar Sándor polgármester: A rendszerváltáskor önkormányzati tulajdonba kerültek a
vízi közművek. Az új vízi közmű törvény új elemeket veze4tett be a szolgáltatás területén.
Folyáson Hajdúvíz üzemelteti a vízművet, de ennek a kötelezettségének nem tud eleget tenni.
Ezért szükséges az új szolgáltatóval a szerződés megkötése. A TRV Zrt. adott ajánlatot a
Hajdúvíz szolgáltatási területén lévő önkormányzatoknak a további üzemeltetésre. Javasolja a
testületnek az előterjesztésben foglaltak elfogadását. A Hajdúvíz nem fizetett bérleti díjat az
önkormányzatoknak, az új szolgáltató ezt vállalja. TRV Zrt. egyébként többségi állami
tulajdonú cég, ez mindenképpen biztonságot jelent az önkormányzatok számára. Folyás estén
mindig kérdésként vetődik fel a bérleti díj terhére elvégzendő felújítás fedezetének kérdése,
mivel nagyon kevés a bérleti díj összege, nem is fedezi ezeket a kiadásokat. Az
20

önkormányzatnak pedig nincs szabad pénzeszköze a hirtelen jelentkező, vízi közműveket
érintő kiadásokra.
A testületnek négy döntést kell meghoznia: fel kell mondania a Hajdúvízzel kötött
üzemeltetési szerződést, részvényt kell vásárolnia a TRV Zrt-ben, ami lehetővé teszi, hogy
közvetlenül, pályázati eljárás nélkül köthesse meg az önkormányzat a szerződést a
szolgáltatóval. Fel kell értékeltetnünk a vízi közmű vagyonunkat, mely feltétele a
szerződéskötésnek. És testületi határozattal kell dönteni az új szolgáltató kijelöléséről is. A
konkrét bérleti-üzemeletetési szerződést visszahozzuk a testület elé, várhatóan még ebben az
évben. A cél, hogy zavartalan legyen a szolgáltatás és jó minőségű a víz.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak az
Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő feladatokról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, az Önkormányzat
tulajdonában lévő vízi közművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
71/2014. (XI. 27) számú határozata
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Folyás Község Önkormányzata tulajdonában
lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2012. július 13 napján, HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése
tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A szerződés
megszűnése TRV Zrt.-vel kötött szerződés hatályba lépésének napja.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tárgyalások lefolytatásra, továbbá a szerződés aláírására.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Magyar Sándor polgármester

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény
megvásárlásáról és az alábbi határozatot hozta:
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FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
72/2014. (XI. 27) számú határozata
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvásárlásáról
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek
megfelelően Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft névértékű részvényének a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához az MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával a víziközműszolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján versenyeztetési
eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Folyás Község Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési szerződés.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, aláírására, a
vételár kiegyenlítésére.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Magyar Sándor polgármester

A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati
javaslatot
Önkormányzat
tulajdonában
lévő
víziközmű
vagyon
vagyonértékelésének lefolytatása tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
73/2014. (XI. 27) számú határozata
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelésének lefolytatása
tárgyában
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget
téve, a vagyonértékelés elvégzésével kapcsolatos versenyeztetési eljárás lefolytatása tárgyában a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megbízási szerződést kössön, továbbá a Megbízás teljesítése
során a Megbízott részére a szükséges jóváhagyásokat megtegye.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Magyar Sándor polgármester
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A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek
működtetése tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről és az alábbi
határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
74/2014. (XI. 27) számú határozata
az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése tárgyában
történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről
Folyás Község Önkormányzata képviselőtestülete elhatározza, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért
felelős a kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező vízi-közművek (ivóvíz- és szennyvízközművek) működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési
szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 évi terjedő
határozott időtartamra a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő, ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás
céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-közmű szolgáltatóval.
Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja a szolgáltató részére kiadott működési engedély jogerőre
emelkedését követő hónap első napja.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés tartalmának Víziközmű-szolgáltatóval
történő egyeztetésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások eredményeként létrejövő bérleti-üzemeletetési szerződés
tervezetét terjessze a testület elé jóváhagyásra.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Magyar Sándor polgármester

6. Napirendi pont: Előterjesztés a téli igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy a szabadságok tárgyévi kiadását segíti az
igazgatási szünet. A munkát tervezni lehet az év végére, megoldható, hogy az igazgatási
szünetben az egy fő köztisztviselő éves szabadságát töltse.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző tájékoztatta a testületet, hogy a székhelyen minden
irodán ügyelet lesz, ott a folyási sürgős eseteket is kezelni tudják. Az ügyfélfogadás 8.00
órától 12.00 óráig tart, de telefonon 16.00 óráig tudnak segítséget nyújtani.
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a téli
igazgatási szünet elrendeléséről.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot a téli igazgatási szünet elrendeléséről és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2014. (XI. 27) számú határozata
a téli igazgatási szünet elrendeléséről
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségére vonatkozóan 2014.
december 29-től 2015. január 4-ig igazgatási szünetet rendel el.
Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és
feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a
folyamatos feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon.
Határidő: 2014. december 10. - lakosság tájékoztatására
folyamatos - feladatellátás biztosítása

Felelős:

Dr. Kiss Imre jegyző

7. Napirendi pont: Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési tervről
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy a Polgári Kistérség
Többcélú Társulása látta el ezt a feladatot, azonban a társulás megszűnt, így új szerződéskötés
szükséges a belső ellenőri feladatokra. Ettől függetlenül a következő belső ellenőrzési
ütemtervet el kell fogadni minden tárgyévet megelőzően. Javasolja az előterjesztés szerint
meghatározni a 2015. évi ellenőrzés témáját.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a
2015. évi belső ellenőrzési tervről.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot a 2015. évi belső ellenőrzési tervről és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

76/2014. (XI. 27) számú határozata
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a 2015. évi belső ellenőrzési tervről
Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét az alábbi
tartalommal hagyja jóvá:
Ellenőrzendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó
stratégia (ellenőrzés célja,
módszere, tárgya, terjedelme,
ellenőrzött időszak)

Azonosított
kockázati tényezők

Az
ellenőrzés
típusa

Az
ellenőrzés
ütemezése

Erőforrás
szükségletek

Folyás Község
Önkormányzata
normatíváinak
lehívása és
elszámolása

Cél: az önkormányzat által a
központi költségvetésből a
költségvetési törvény alapján
igényelt normatívák
igénylésének és elszámolásának
szabályszerű biztosítása;

Többletigénylés,
visszafizetési és
kamatfizetési
kötelezettség
teljesítése

Pénzügyi
ellenőrzés

2015. II
félév

20 nap

Tárgy: önkormányzat 2014. évi
költségvetési rendelete, és a
2014. évi beszámoló

Szabályszerűen
igénybe vehető
források le nem
igénylése

Módszere: tételes ellenőrzés
Időszak: 2014 év

Felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzést követően annak eredményéről tájékoztassa a
testületet.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Magyar Sándor polgármester

8. Napirendi pont: Előterjesztés az általános iskola felvételi körzetének meghatározásával
kapcsolatos vélemény kialakítására
Előadó:
Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester: Korábban intézményfenntartó társulással látták el ezt a
feladatot Újszentmargitával. A feladatellátás állami irányítás alá került, így ennyi joga maradt
az önkormányzatoknak, hogy véleményezik az iskolai körzethatárokat. Folyás esetében
legfeljebb Polgár város jöhetne még számításba, de a korábbi rendszert fenntartva működnek
az iskolák, így a gyerekek Folyásról Újszentmargitára járnak.
Cseh Attiláné képviselő kérdésére elmondta, hogy 11 óvodás korú gyermek jár át
Újszentmargitára. Az osztálylétszámok itt kedvezőbben alakulnak az általános iskolában is,
mint pl Görbeházán, ahol 29 fős osztályok is vannak.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak az
általános iskola felvételi körzetének meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakítására
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt.
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot az általános iskola felvételi körzetének meghatározásával kapcsolatos
vélemény kialakítására és az alábbi határozatot hozta:
FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2014. (XI. 27) számú határozata
Általános iskola felvételi körzetének meghatározásával kapcsolatos vélemény
kialakítására
Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon véleményét, miszerint
egyetért azzal, hogy az újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskolába felvételi körzete
Újszentmargita és Folyás községek közigazgatási területében legyen megállapítva.
A település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, Folyás községben lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába
járó gyermekek létszáma: 7 fő.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának
(4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) értesítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. november 30.

Felelős: Magyar Sándor polgármester

9. Napirendi pont: Előterjesztés szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló
Önkormányzati Rendelet megalkotására
Előadó: Magyar Sándor polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Magyar Sándor polgármester: Ahogy a polgármesteri jelentésben szerepelt, 5 m3-rel
kevesebb fára kaptunk támogatást, mint az idén. A szállítási költséget az önkormányzatnak
kell állnia. Annyit tudunk spórolni, hogy a község határában folyó fakivágásból vásárolunk,
így kevesebb az önkormányzatra eső költség. Az önkormányzatok kezét megkötik azzal, hogy
csak állami erdészettől vásárolhatunk fát, Folyás község a Nyírerdő Zrt-vel szerződött. A
szociális tűzifa kiosztására rendelet alapján kerülhet sor.
Burján János képviselő kérdésére Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy a tavalyi
évhez hasonlóan a fát önkormányzati költségen kiszállítjuk a lakosság részére. Ez két napot
vesz igénybe és három fő munkáját.

26

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 3 fő vett részt, a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő
rendeletet alkotta:
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/ 2014. ( IX. 28. ) Önkormányzati Rendelete
szociális célú tűzifa juttatásról
Folyás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Értelmező rendelkezések:
Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon, vagy vagyoni értékű jog.
2. §
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával
kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi
határozattal dönt.
3. §
(1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló
személynek, aki Folyás községben bejelentett állandó lakhelyén életvitel szerűen él, és az e
rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő.
(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére
állapítható meg a támogatás.
(3) Folyáson lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy
kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
4. §
Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása
esetén, 1 m3 mennyiség erejéig az:
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a) aki a szociális jellegű tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben
meghatározottak szerint benyújtotta,
b) aki aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, adósságkezelési támogatáshoz
kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban, vagy lakásfenntartási támogatásban
részesül,
c) az a háztartás, amelyben a család halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, és
a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és
d) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
5. §
(1) A támogatási igény legkorábban 2014. december 1-jén, e rendelet 1. mellékletében
található kérelem adatlapon nyújtható be, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal Folyási Kirendeltségénél (Folyás, Kossuth utca 13.).
(2) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik, és a kérelem
azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló 28 m3
nagyságú készlet határozattal kiutalásra nem került.
6. §
A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
7. §
Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen
biztosított tűzifa esetében 14.000 Ft+ áfa/m3 összeg, valamint a kiszállítási költségének
visszafizetésére.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. december 31-én hatályát
veszti.
Folyás, 2014. november 27.

Magyar Sándor
polgármester

dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Folyás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző
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7. Napirendi pont: Különfélék
Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi értékfeltárásra
kérdőív került kiküldésre. Részt vett a Hajdúnánási Helyi Értéktár Bizottság ülésén, ott kapta
meg a kérdőívet. Folyás községben is lehetnek olyan értékek, amiről nem tudunk, ez lenne
szükséges felmérni. Minden háztartásba eljuttatjuk, és visszavárjuk, akár név nélkül is.
Felmérés készül a lakosság szükségleteiről, arról, hogy milyen programokon vennének részt
legszívesebben a folyási emberek. Megyei szinten a mutatóink jók, nem maradunk le a többi
településtől. Decemberben kiküldjük a lakosság részére és a jövő évi programokat ennek
tükrében tervezhetjük.
Burján János képviselő kérdésére Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy a visszaküldés
bármilyen módon lehetséges, a szociális gondozók, vagy a falugondnok is behozza a
hivatalba, de a hivatalba be is lehet hozni személyesen, vagy az orvosi rendelőbe jövet is le
lehet adni.
Cseh Attiláné képviselő javasolja januárban kiküldeni a kérdőívet, mert most sok a program
és nem biztos, hogy eléri a célját.
Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy az idén is tervezi a Karácsonyfa díszítést.
Most ezt egy filmvetítéssel tervezi összekötni. A programokkal a fiatalokat is meg kell
szólítani, tudni kel, hogy részükről milyen programokra van igény. Részükről is indulhatna
valamiféle civil kezdeményezés is. Lehetne tartani klubfoglalkozást, utána lehetne filmvetítés.
Probléma, hogy a településen nincs igazi közösségi élet, pedig éppen az ilyen kis településen
lehetne igazán összefogni. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az óvodás és iskolás korosztályra,
és náluk elkezdeni a közösségépítést, ők még fogékonyabbak rá. Folyáson ingyenesek a
rendezvények, mégsem jönnek a fiatalok. Máshol fizetni kell érte.
Januárra tervez egy olyan anyagot, amelyben tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy milyen
feladatai vannak az önkormányzatnak és melyek a lakosok kötelezettségei a közterületek és
ingatlanok használatával kapcsolatban. Az önkormányzat kezdetben levágta a füvet az
ingatlanok előtti közterületeken ott, ahol tudtuk, hogy az ingatlantulajdonos egészségi állapota
miatt erre képtelen, aztán egy kicsit tovább is vágtuk, mert a szomszédé előtt sem volt rendbe
téve. Mára eljutottunk oda, hogy az állampolgárok számon kérik, hogy miért nem vágtuk még
le előttük a füvet. Ennek határt kell szabni és akár szolgáltatási díjat is meghatározni a terület
rendben tartásáért.
Tájékoztatta a testületet, hogy a jövő évi START programot terv szinten be kellett nyújtani a
Munkaügyi Központba. Van 1-2 fő, akit nem fogunk újra alkalmazni, mert fegyelmezetlen
munkavállalók. A Cipő-féle házat terveztük felújítani a jövő évi programban, a legtöbb
munkát saját munkaerővel elvégezve. Szakember fogja a munkát felmérni, terveket készít és
költségvetést. Tájba illő, idegenforgalom számára is hasznosítható funkcióval bíró épületet
tervezünk. Ez akár pályázati alap is lehet.
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Cseh Attiláné képviselő elmondta, hogy az Országos Polgárőr Elnöktől kapott felhívást ara,
hogy csatlakozzanak ahhoz a mozgalomhoz, melynek célja, hogy fát ültessenek a településen.
A helyi Polgárőr Egyesület szívesen részt vállal ebben.
Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy most kaptunk egy konténeres fenyőt a
KORPUSZ Kft-től. Kijelöljük a helyét és a Polgárőrség elültetheti. Az eseményt
dokumentáljuk és el lehet küldeni az Országos Polgárőr Elnök részére.
Cseh Attiláné képviselő jelezte, hogy a Béke utca túlsó végén ihatatlan a víz.
Magyar Sándor polgármester: Ezt írásban kell jelezni a szolgáltató felé.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester az ülést 18.48
órakor bezárta.
K.m.f.

Magyar Sándor

Dr. Kiss Imre

polgármester

jegyző
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