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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  2014. március 20-án Folyáson  a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási 

Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 17 óra 30 perckor megkezdett  rendes nyílt ülésén 

Szavazati joggal jelen vannak:  

Magyar  Sándor  polgármester 

Csirmaz János  alpolgármester  

Gulyás László             képviselő        

             
Igazoltan távol:  Kiss Izabella             képviselő 

               Burján János             képviselő 

 

 

Magyar Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 

határozatképes, mivel az 5 fő megválasztott képviselőből 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére 

felkéri Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzőt. 

 

Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

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  

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 
2.  Előterjesztés az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2008. 

(III.21.) rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó     

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelethez.  

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó     

közszolgáltatási szerződés megkötéséről.  

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

5. Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről      Előterjesztő: 

Magyar Sándor polgármester  

 

6. Előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ának rendelkezése szerinti 

határozat elfogadására 

     Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

7. Előterjesztés Folyás Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
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     Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

8. Előterjesztés az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi      

    szabályairól szóló rendelet-tervezethez 

    Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

9. Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Hivatal alapító okiratának módosításáról 

    Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

10. Különfélék 

    Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

 

1. Napirendi pont: Polgármesteri jeletés 

 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

Magyar Sándor polgármester: A falugondnoki gépjármű beszerzésére a közbeszerzési eljárás 

folymataban van. A hitelkérelmet a pénzintézethez benyújtotta, további egyeztetések vannak 

folyamatban. A START közmunkaprogramot 25 fővel terveztük, a beruházások és az 

eszközbeszerzések megkezdődtek, a fóliasátor építése folyamatban van. Billenős pótkocsi, eke, 

szárzúzó és tárcsa is van a beszerzésben. Elmondta, hogy 80 kg dughagymát ültettek el a 

munkások.Tájékoztatja a testületet, hogy a hivatali épület akadálymentesítése megkezdődött, 

hamarosan kész lesz.   

Képviselői kérdésre elmondta, hogy a gépjármű műszakiztatva érkezik az önkormányzathoz. 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a 

polgármestrei 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 ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

20/2014.  (III. 20.) számú határozata 

 

a polgármesteri jelentésről 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 

Felelős: - 

Határidő: - 

 

 

2. Napirendi pont:  Előterjesztés az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról  szóló 3/2008. (III.21.) rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

Magyar Sándor polgármester: Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 6.§ -ában szereplő, 

beillesztendő (4) és (5) bekezdésekben olyan intézkedések megtételére hatalmazzuk fel a 

polgármestert, amelyekben a döntés meghozatala fontos a testület határozathozatala nélkül is. 

Javasolja, hogy az összegek elé kerüljön be a nettó kifejezés, valamint az (5) bekezdésbe új d) 

pontként az alábbi megfogalmazás: „d.) nettó 1millió Ft értéket meg nem haladó bérmunka, 

szolgáltatás, vagy eszköz megrendelése.” 

 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak az SZMSZ 

módosításáról. 
 

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 az alábbi rendeletet alkotta az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2008. (III.21.)  rendelet 

módosításáról:  

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

3/2014. (III.26.) Önkormányzati Rendelete 
 

az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2008. (III.21.)  

rendelet  (a továbbiakban: R.)  6. §-ában az „Ötv 10. §-ában” szövegrész helyébe Magyarország 

helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdésében” szövegrész kerül. 

 

2.§ 

A R. 13. § (5) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 42.§ (1) bekezdésében az „Ötv.” szövegrész 

helyébe „Mötv” szövegrész lép. 

 

3.§ 

A R. 15. § (2) bekezdésében a „Ötv. 12. § (4) bekezdés a.) pontjában” szövegrész helyébe a 

„Mötv. 46.§ (2) bekezdésében” szövegrész lép. 

 

4.§ 

(1) A R. 24. § (3) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép:  

„(3)  A megválasztott képviselő-testületi tagok több mint a felének (legalább 3 fő) igen 

szavazata / minősített többség / szükséges az Mötv. 50.§-ában foglaltakon túlmenően:   
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a./ a helyi népszavazás kiírásához, 

b./ a gazdasági programhoz,  

c./ kötvénykibocsátáshoz, 

   d./ a hitelfelvételhez, 

e./ helyi közügy önálló megoldásának vállalásához, illetőleg az arról történő 

lemondáshoz, 

   f./ a munkaterv elfogadásához, 

   g./ közterület elnevezése, emlékműállításhoz, 

   h./ közösségi célú alapítvány  forrás átvételhez, átadáshoz. 

 

(2) A R. 24.§-a  következő (4) bekezdéssel egészül ki:  

 

„ (4) A amennyiben a döntéshozatal során a képviselő személyes érintettségét nem jelentette be, és 

a személyes érintettség bejelentése elmulasztásának megállapítására kezdeményezés történt, a 

Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében eljárva határozatban dönt a mulasztás 

megtörténtéről, melyben első alkalommal a mulasztót figyelmezteti, ismételt előfordulás esetén a 

mulasztást megállapító határozat az önkormányzat hivatalos honlapján elhelyezésre kerül.” 

5.§  

A R. 25.§-a  következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(4)  A szavazás előtt a polgármester a jegyzőnek megadja a szót, amennyiben ő bármely javaslat 

törvényességét érintően észrevételt kíván tenni. A törvényességi észrevételnek minden esetben 

tartalmazni kell a jogszabályi hely pontos megnevezését.” 
 

 

6.§  

A R. 27.§-a  következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (4) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt 

– két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester az 

alábbi ügyekben a döntést meghozhatja:  

a)  pályázatok hiánypótlásainak benyújtása,  

b)  ingatlanvagyon értékesítésére, bérletére irányuló pályázat kiírása nettó 5 Mft értékhatárig,  

c)  civil szervezetek támogatási kérelme 100.00 Ft-ig,  

d)  egyenként maximum nettó 5 MFt önerőt igénylő pályázatok benyújtása „ 

  

(5) A polgármester az alábbi, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyekben 

hozhat döntést a testület utólagos tájékoztatása mellett:  

 

  a) olyan megállapodás-módosítás vagy szerződés-módosítás tárgyában, amely a 

megállapodás vagy a szerződés tárgyát nem érinti, az önkormányzat érdekeit nem sérti, 

azaz bevétel-kieséssel vagy költség-növekedéssel nem jár, valamint az önkormányzat 

részére - az esetleges adminisztratív terheken kívül - többletkötelezettséget nem 

keletkeztet,  

b) dönt olyan 100%-os támogatású pályázatok benyújtása, hiánypótlása tárgyában, 

amelyek a pályázati kiírás szerint képviselő-testületi döntést nem igényelnek, valamint 



5 

 

utófinanszírozás esetén a projekt összköltségvetése nem haladja meg az 1 millió 

forintot. 

c) érték nélkül nyilvántartott önkormányzati vagyontárgyak értékesítése, és  

d.) nettó 1millió Ft értéket meg nem haladó bérmunka, szolgáltatás, vagy eszköz 

megrendelése.” 

 

7.§ 

A R. 34. § (2) bekezdésében az „Ötv. 17.§ (1)” szövegrész helyébe „Mötv 52.§ (1)” szövegrész 

lép. 

8.§ 

A R. 38. § (1) bekezdésében az „Ötv. 22-29.§ -ai” szövegrész helyébe „Mötv 57-61.§ -ai” 

szövegrész lép. 

9.§ 

A R VIII.  fejezete helyébe a következő fejezet lép:  

 

„VIII. fejezet 

A Közös Önkormányzati Hivatal 

45. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző 

feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hozott létre, amelynek hivatalos 

neve: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). 

(2) A Hivatal jegyzőjére vonatkozó szabályok tekintetében a Mötv-ben meghatározott 

rendelkezések az irányadóak. 

(3) A Hivatal aljegyzője állandó megbízottként részt vesz Folyás Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete és bizottsága ülésein és azokon tájékoztatást, felvilágosítást ad. Emellett 

az aljegyző koordinálja a Hivatal Folyási Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők munkáját. 

(4)   A jegyzői és aljegyzői tisztség  egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a 

jegyzői feladatok ellátásáról Hajdúnánás város polgármestere gondoskodik” 

 

10.§ 

A R. 47. § (2) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép:  

 „(2) A képviselő-testület a társulási megállapodás megkötése során a Mötv. 

rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően jár el.” 

 

11.§ 

A R 2. melléklet Az Ügyrendi Bizottság feladata a következő új bekezdéssel egészül ki:  

- véleményezi a települési képviselők juttatásáról és tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet. 

 

12.§ 

 

A R. 4. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

 

13.§ 

Zárórendelkezések 

 

(1) E rendelet 2014. április 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

(2) Hatályát veszti a R. 13. § (5) bekezdésében a „(Ötv. 12. § (1) bekezdés)” és „a helyi 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv összehívja a képviselő-testület 
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ülését, ha a polgármester az Ötv. 12. § (1) bekezdése szerint tett indítványnak 15 napon 

belül nem tett eleget.” szövegrész . 

(3) Hatályát veszti a R. 43. § (1) bekezdésében az „- az Ötv. 34.§.-ának megfelelően -,” 

szövegrész. 

(4) Hatályát veszti a R. IX. fejezete. 

 

 

Folyás, 2014. március 20. 

 

 

 

 Magyar Sándor      Dr. Kiss Imre 

 polgármester            jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Folyás, 2014. március 26. 

 
     

           Dr. Kiss Imre 

jegyző 
 

 

 

Melléklet a 3/2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez 

 

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

A Folyás Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása: 

 

Kód  Megnevezés 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános   

igazgatási tevékenysége 

011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320  Köztemető-fenntartás és működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

045120  Út, autópálya építése 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232  Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás 

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

051040  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

064010  Közvilágítás 

066010  Zöldterület-kezelés 

066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

074031  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044  Könyvtári szolgáltatások 

082091  Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
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084070  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 

107051  Szociális étkeztetés 

107052  Házi segítségnyújtás 

 

 

 

3./ Napirendi pont:  Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó  közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelethez 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

Magyar Sándor polgármester: Folyás községben nincs csatornahálózat, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére viszont kötelező rendeletet alkotnia a testületnek. 

Sok szennyvíz nem keletkezik. A szolgáltatást eddig is Polgár város Városgondnoksága végezte, 

célszerű őket megbízni a feladattal. Az árra vonatkozóan adtak aljánlatot. A 15.920  Ft magába 

foglalja az ÁFA-t is, elég drágának tűnik.  

 

Csirmaz János alpolgármester egyetértett a polgármesterrel abban , hogy a megadott ár magas.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  közszolgáltatás helyi 

szabályairól szóló rendeletről. 

 
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 az alábbi rendeletet alkotta a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  közszolgáltatás helyi 

szabályairól: 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2014. (III.26.) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályairól 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

Törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A közszolgáltatással ellátott terület határa, a közszolgáltatás tartalma 

1. § 

 

(1) A Folyás Község Önkormányzata által közszolgáltatásként biztosított, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás Folyás község 

közigazgatási területére terjed ki. 

(2)  A közszolgáltatás az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás 

céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító-telepen való elhelyezésére terjed ki.  
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2.§ 

 

(1)  Folyás község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátásra a Polgár Önkormányzatának 

Városgondnokságát (4090 Polgár, Fürdő u. 2.) (továbbiakban: közszolgáltató) jogosult az 

önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételekkel.  

(2) A közszolgáltató által ártalmatlanítás céljából átvett háztartási szennyvíz átadási helye: a 

polgári  külterület Bokorhátföld 061 hrsz-ú ingatlanon lévő szennyvíztelep. 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, és időtartama 

3.§ 

 

(1) Folyás község közigazgatási területén közszolgáltatást kizárólag az a közszolgáltató végezhet, 

akivel az önkormányzat erre irányuló szerződést kötött és kizárólag a szerződésben 

meghatározott időtartam alatt, 

(2) A közszolgáltatás ellátása céljából a közszolgáltató ügyfélszolgálatot köteles fenntartani, 

valamint a szolgáltatás igénybevételének bejelentésére telefonos és elektronikus levelezési 

címen elérhetőséget biztosítani.  

(3) A közszolgáltatást a közszolgáltató munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között köteles elvégezni, 

de ettől az időponttól az ingatlantulajdonos kérésére a közszolgáltató eltérhet.  

(4) A megrendeléseket a közszolgáltató azok beérkezési sorrendjében, a soron következő szállítási 

napon, de maximum 72 órán belül köteles teljesíteni. 

  

 

A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség és a közszolgáltatás 

igénybevételének módja és feltételei  

4.§ 

 

(1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, bérlője, vagyonkezelője, bármilyen jogcímen használója,  (a 

továbbiakban: ingatlantulajdonos), aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem 

kötött rá, vagy ingatlana előtt közcsatorna nem áll rendelkezésre, köteles nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást a rendelet 2.§ (1) 

bekezdésében meghatározott szolgáltatónál igénybe venni.  

 (2) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a 

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett 

megtagadhatja annak elszállítását. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás 

igénybevételére megrendelés alapján kerül sor. A megrendelés személyesen, telefonon, vagy 

e-mailen a közszolgáltató ügyfélszolgálatán történik.  

 (4) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, valamint a feltételeiben bekövetkezett 

változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás 

közzététele útján tájékoztatni. 

 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

5.§  
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(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített 

különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást 

kizáró eszközzel végezhető. 

 (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az 

szennyezést, elcsorgást ne okozzon. 

 (3)  A szállítóeszköz tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott mosótéren szabad 

végezni, ahonnan az elhasznált víz az e célra rendszeresített ideiglenes tárolóba vagy 

közcsatornába kerül. 

(4) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átadóhelyre 

történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep 

üzemeltetőjével igazoltatni kell. 

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, 

hogy az átadóhelyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

mennyisége és származási helye pontosan megállapítható legyen. 

 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

6.§  

 

(1)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az 

ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és 

környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon.  

(2) Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet 

vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy 

más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep 

rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhelynek gépjárművel történő megközelíthetőségéről 

gondoskodni, a szolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és 

a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.  

 (4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 

egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy bármely ok miatt e 

kötelezettsége megszűnik. 

 

A közszolgáltatói szerződés egyes tartalmi elemei 

7.§  

 

 (1) A közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit a közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos között a rendelet hatálybelépést követő első alkalommal esedékes 

közszolgáltatás igénybevételekor létrejövő szerződés határozza meg. 

(2)  A közszolgáltató és az önkormányzat között kötendő közszolgáltatási szerződésnek 

tartalmaznia kell: 

a) a közszolgáltató kötelezettségeit, 

b) az önkormányzat kötelezettségeit, 

c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 

d) az irányadó jogszabályok meghatározását, és 

e) a szerződés keltét és a szerződéskötő felek aláírását, hivatalos bélyegzőlenyomatát. 

 

Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség, alkalmazható legmagasabb díj, díj 

megfizetésének rendje, kedvezmények, ingyenesség 

8.§  
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(1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

kezelési közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős - alapdíj és ürítési díj - közszolgáltatási 

díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet Melléklete tartalmazza. 

(2) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően a szippantó járműbe gyárilag 

beépített szintmérő adata alapján azonnal, számla alapján jogosult beszedni. 

(3) A rendeletben megállapított díj és a szállításra átvett háztartási szennyvíz szorzataként 

megállapított díjból mentesség, kedvezmény nem adható.  

 

Az időlegesen használt, vagy nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályok 

9.§ 

 

(1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevétele alól, amennyiben az 

ingatlanon felépítmény nem található. A korábban beépített ingatlan tulajdonosa csak akkor 

mentesül a közszolgáltatás alól, amennyiben a közszolgáltató felé az ingatlan beépítetlenségét 

tulajdoni lap másolattal igazolja. 

 

(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 

folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt háztartási szennyvíz sem 

keletkezik. 

 

(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségén, a szünetelés kívánt kezdő 

időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. A szüneteltetés csak teljes hónapra 

érvényesíthető. 

 

(4) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, 

haladéktalanul köteles a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségén 

bejelenteni.  

 

Adatvédelem 

10. § 

 

(1)  Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének 

megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 

létrehozása és működtetése. 

 

(2)   A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról a közszolgáltató 

gondoskodik. 

 

(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

(4) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes 

személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 
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(5)  A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől 

annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy 

díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti. 

 

Zárórendelkezések 

11.§ 

E rendelet 2014. április 1-én lép hatályba.  

 

Hajdúnánás, 2014. március 20. 

 

 Magyar Sándor  Dr. Kiss Imre 

 polgármester jegyző  

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Folyás, 2014. március 26. 

 

     

           Dr. Kiss Imre 

      jegyző 

 

 

 

 

 

 

Melléklet a 4/2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez  

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és 

ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos egytényezős közszolgáltatási díjak 2014. április 1-től 

2015. március 31-ig: 

 

 

   

   12 536 Ft/alkalom + ÁFA    

 

 

4./ napirendi pont:  Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó    közszolgáltatási szerződés megkötéséről.  

 Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

 

Magyar Sándor polgármester: Javasolja a szerződést 10 évre megkötni a Polgári 

Városgondnoksággal. Így a szerződés 2024. március 31-ig szól majd.  
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  közszolgáltatás szerződés 

megkötéséről. 

 
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 az alábbi határozatot hozta a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  közszolgáltatási szerződés 

megkötéséről: 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

21/2014. (III. 20.) számú határozata 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés megkötéséről 
 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvényt 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében, a 44/G. 

§ (1) bekezdésben foglaltak alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére 2014. április 1-től 2024. március 31-ig közszolgáltatási szerződést köt a Polgár 

Önkormányzatának Városgondnokságával (4090 Polgár, Fürdő u. 2.) a határozat melléklete 

szerinti tartalommal.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést a Polgár Önkormányzatának Városgondnokságával 

kösse meg. 

 

Határidő: 2014. március 31.                              Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

 

 

 

 A 21/2014. (III. 20.) számú határozat melléklete 

 

 

Közszolgáltatási szerződés 
mely létrejött egyrészről  

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4095 Folyás, Kossuth u. 13. szám) 

adószáma: 15376185-1-09 törzsszáma: 15376185, képviseletében Magyar Sándor polgármester), 

mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről 

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága (4090 Polgár, Fürdő u. 2. ) KSH 

azonosító száma:  15374846 7512322 09 ., adószáma : 15374846-2-09.  képviseletében Hágen 

József intézményvezető, mint megbízott (továbbiakban: Szolgáltató) 

 

a továbbiakban: Felek között az alábbiak szerint: 
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1. A szerződés célja 

A szerződés célja az Önkormányzat és a Szolgáltató közötti kapcsolatrendszer szabályozása, 

amelynek eredményeként az Önkormányzat Folyás község közigazgatási területén a folyékony 

hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatási kötelezettségének a Szolgáltató útján tesz 

eleget, ezáltal biztosítva, hogy Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 

szabályairól szóló 4/2014. (III.26.) önkormányzati rendelete előírásainak megfelelően a 

környezetvédelmi, a köztisztaság és közegészségügyi követelmények megvalósuljanak.  

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1. Szolgáltató vállalja Folyás község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 

folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló - az ingatlan tulajdonosoknál lévő – 

létesítmények (szennyvízaknák) kiürítését, tartalmának elszállítását, elhelyezését és 

ártalmatlanítását.  

 

2.2. A teljesítés helye Folyás község közigazgatási területe.  

 

3. A szerződés időtartama 

 

3. 1. A szerződést a Felek 10 évre kötik, 2014. április 1-től 2024. március 31-ig tartó határozott 

időtartamra. 

 

3.2. A szolgáltatás megkezdésének időpontja 2014. április 1 napja. 

 

4. A Szolgáltató kötelezettségei  

 

A Szolgáltató kötelességét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezete 

határozza meg, mely szerint: 

 

4.1. A Szolgáltató a közszolgáltatást köteles folyamatosan a város közigazgatási területén teljes 

körűen ellátni. 

4.2. A közszolgáltatás rendszeres tartályos gyűjtés, a megbízott igény szerint végzi a szállítást. 

4.3. A közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges eszközöket és azoknak 

a folyamatos karbantartását biztosítja. Köteles megfelelő létszámú és képzettségű 

szakemberről is gondoskodni. Köteles a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és 

bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzésére.  

4.4. A szolgáltatáshoz a munka megkezdéséig üzembe állítja a hulladékgyűjtés és szállításhoz 

szükséges eszközt. A szolgáltató a szolgáltatást mindenkor a törvényes előírások mellett 

végzi, a környezet minimális megterhelése mellett. 

4.5. Akadályoztatása esetén megfelelő helyettesítésről gondoskodni köteles. 

4.6. Amennyiben a Szolgáltató szóbeli felhívás ellenére 3 napon belül a munkát nem végzi el, 

úgy az Önkormányzat jogosult azt a Szolgáltató terhére mással elvégeztetni. Az így 

keletkező költség a Szolgáltatót terheli. 

4.7. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezetében, valamint ezen 

szerződésben meghatározott feladatokat maradéktalanul ellátja.  

4.8. A Szolgáltató a folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes 

elhelyezését a bejelentéstől számított 72 órán belül köteles elvégezni.  
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4.9. A Szolgáltató a begyűjtés során olyan gondossággal köteles eljárni, hogy a hulladék 

szállítójárműbe ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon szét. Amennyiben ez 

bekövetkezik, a kikerülő hulladékot a megbízott haladéktalanul eltávolítja. 

4.10. A környezetvédelmi előírások folyamatos betartása a Szolgáltató feladata, és felel 

mindazon károkért, amelyek a környezetvédelmi előírások megszegéséből erednek. 

4.11. A lakosság számára könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert működtet, nevét, 

telefonszámát, egyéb elérhetőségét köteles közzé tenni.  Köteles arról gondoskodni, hogy a 

lakosság által hétfő – csütörtök közötti munkanapokon délután 16 óráig, pénteken 12 óráig 

elérhető legyen.  

4.12. A lakossági kifogásokat és észrevételeket írásban jegyzőkönyvi formában rögzíteni 

köteles, a problémát haladéktalanul köteles kezelni. 

4.13. A Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, de érte úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna, a felelősség az alvállalkozóra át nem hárítható. 

4.14. A közszolgáltatás körébe tartozó a hulladék ártalmatlanítására és tárolására az 

önkormányzat képviselő testülete által kijelölt helyeket és létesítményeket köteles igénybe 

venni. 

4.15. A közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatáshoz nyilvántartást vezet. 

4.16. Évente egy alkalommal köteles tájékoztatást adni az Önkormányzat részére a díj 

mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól. 

 

5. Az önkormányzat kötelezettségeit a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. 

fejezete határozza meg, amely szerint: 

 

5.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szüksége 

információkat, szolgáltatását megadja.  

5.2. Ellenőrzi a szolgáltatás teljesítését. 

5.3. A közszolgáltatás körébe tartozó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolását 

elősegíti. 

5.4. A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti. 

5.5. A települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló helyet kijelöl. 

5.6. Biztosítja a Szolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát. 

5.7. A Szolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről minden év december 31-ig 

az önkormányzat képviselő testülete dönt. 

 

6. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei  

 

6.1.  A Felek a szolgáltatási díjat 2014. évre 12 536 Ft/alkalom összegben határozták meg, 

mely díj az ÁFA-t nem tartalmazza. Az ingatlantulajdonos által igényelt szolgáltatás díját 

az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által kiadott számla alapján a teljesítéssel egyidejűleg 

fizeti meg. A számlának meg kell felelnie a jogszabályokban írt tartalmi és formai 

követelményeknek. 

 

6.2. A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a 

Szolgáltatónál emelhet kifogást, melynek a számla kiegyenlítésre halasztó hatálya nincs. 

Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni.  

 

6.3. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára 

behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtására vonatkozó eljárási rendet a 
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vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény tartalmazza. A behajtott díjhátralékot az 

Önkormányzat haladéktalanul átutalja a Szolgáltató számlájára.  

 

6.4. A szolgáltatási díjat a felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják oly módon, 

hogy a tárgyév november 30. napjáig a Szolgáltató a képviselő-testület elé terjeszti a 

következő évre vonatkozó javasolt módosítást. A módosítás feltétele a képviselő-testület 

döntése. 

 

6.5. A Szolgáltató a munkát saját hasznára és kockázatára végzi. Amennyiben a munkája 

végzése során harmadik személynek kárt okoz, úgy azt maga köteles megtéríteni, 

semmilyen vonatkozásban a felelősség a megrendelő önkormányzatra át nem hárítható. 

 

7. A szerződés módosítása 

 

Felek a közszolgáltatási szerződésben írt feltételeket közös megegyezéssel csak akkor 

módosíthatják, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a 

szerződés teljesítése valamelyik fél jogos érdekeit sérti. Úgyszintén közös megegyezéssel a 

szerződés akkor is módosítható, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály következtében 

a szerződés bármelyik fél jogos, méltányos érdekeit sértené. 

 

8. A szerződés megszűnése  

 

8.1. A szerződés megszűnik a benne foglalt idő lejártával, a közszolgáltató jogutód nélküli 

megszűnésével, ellátással a teljesítés megkezdéséig, felmondással. 

 

8.2. Az Önkormányzat a szerződést 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja, ha a 

Szolgáltató a tevékenységére vonatkozó jogszabályt hatóság vagy bíróság által 

megállapítottan megsértette, vagy jelen szerződésben írt kötelezettségeit neki felróhatóan 

súlyosan megsértette. 

 

8.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Szolgáltató 5 napos késedelembe esik a 

szolgáltatás teljesítésével és szóbeli felhívás ellenére 5 napon belül nem végzi el a hulladék 

elszállítását. 

 

8.4. A Szolgáltató a szerződést akkor mondhatja fel, ha az Önkormányzata szerződésben 

meghatározott kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére súlyosan megszegi, és ezzel kárt 

okoz, vagy akadályozza a szolgáltatás teljesítését. 

 

9. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket 

elsősorban egyeztetéssel tisztázzák. Az egyeztetések eredménytelensége esetén fordulnak 

bírósághoz 

 

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 

 

Folyás, 2014. március 31. 
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 ..............................................   ..............................................  

    Megbízó           Megbízott 

Magyar Sándor  polgármester                   Hágen József intézményvezető 

 

 

 

 

5./ Napirendi pont:  Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester  

 

Magyar Sándor polgármester: A lényeges változás 2014. évre, hogy lecsökkent a hivatli 

állományi létszámunk a kirendeltségen 0,8 főre, ami maga után vonta, hogy a támogatás is 

arányosan csökken. Így Folyás község 3,7 MFt költségvetési normatívát kap a kirendeleltség 

fenntartására. Ez még így is magasabb, mint a hozzájárulásunk.  

 

Csirmaz János alpolgármester: A hajdúnánási polgármester a közös hivatal létrehozásakor 

elmondta, hogy nem kérnek a kis települések pénzéből többet, mint a fenntartás, ehhez tartja is 

magát.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadásáról. 

 
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 az alábbi határozatot hozta a Hajdúnánási 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadásáról: 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

22/2014. (III. 20.) számú határozata 

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről 
 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi költségvetését a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy Hajdúnánás város polgármesterét a határozatról tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Magyar Sándor .polgármester 
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A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei 
(e Ft) 

 
 

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ   B E V É T E L E K 

kód megnevezés 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 
B1-

B8 

  
Műk. 

c. tám. 

Felh. 

c. tám. 

Közh

atalm

i 

Műk

ödés

i 

Felhal

mozás

i 

Műk. 

célú 

Felh. 

célú 

Költsé

gvetési 

Finans

zírozás

i 

Bevé

telek 

  

áht-n 

belülrő

l 

áht-n 

belülrő

l 

bevét

elek 

bevé

telek 

bevéte

lek 

átvett 

p.eszk

. 

átvett 

p.eszk

. 

bevéte

lek 

bevétel

ek 

össz

esen 

011

130 

Önkormányzatok és önk. hivatalok 

jogalkotó és  ált. ig. tev.  
K     800 600       1 400   

1 

400 

066

020 

Város-, és községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 
Ö       100       100   100 

018

030 

Támogatási célú finanszírozási 

műveletek 
K               0 

365 

817 

365 

817 

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ÖSSZESEN: 

                      

  0 0 800 700 0 0 0 1 500 
365 

817 

367 

317 

 

 

 

 

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásai 

(e Ft) 

 

 

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ   K I A D Á S O K 

kód megnevezés 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K7 K9 
K1-

K9 

  
Szem

élyi 

Munka

dókat t. 

Dol

ogi 

Elláto

ttak 

Egyé

b 

Beruh

ázások 

Felújí

tások 

Egyé

b 

felh. 

Költsé

gvetési 

Finans

zírozás

i 

Kiad

ások 

  
juttat

ások 

járulék

ok 

kiad

ások 

pénzb

eli jut. 

műk. 

kiad 
    

kiadá

sok 

kiadás

ok 

kiadáso

k 

össz

esen 

051

050 

Veszélyes hulladék begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
K 2 111 446             2 557   

2 

557 

011

130 

Önkormányzatok és önk. 

hivatalok jogalkotó és  ált. ig. 

tev. 

K 
87 

158 
21 751 

67 

550 
  

1 

580 
4 500 5 000   

187 

539 
  

187 

539 

011

220 

Adó-, vám és jövedéki 

igazgatás   
K 

20 

345 
5 115             25 460   

25 

460 

011

210 

Az államháztartás igazgatása, 

szabályozása, ellenőrzése 
K 

29 

271 
7 363             36 634   

36 

634 

013

330 

Pályázat- és támogatáskezelés, 

ellenőrzés 
K 

22 

948 
5 818             28 766   

28 

766 

066

020 

Város-, és községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 
K 

24 

742 
6 248             30 990   

30 

990 

031 Közterület rendjének Ö 6 551 1 499             8 050   8 
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030 fenntartása 050 

105

010 

Munkanélküli aktívkorúak 

ellátásai 
K       

32 

341 
        32 341   

32 

341 

106

020 

Lakásfenntartással, lakhatással 

összefüggő ellátások 
K       9 480         9 480   

9 

480 

101

150 

Betegséggel kapcsolatos 

pénzbeli ellátások, 

támogatások 

K       5 500         5 500   
5 

500 

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ÖSSZESEN: 

                        

  
193 

126 
48 240 

67 

550 

47 

321 

1 

580 
4 500 5 000 0 

367 

317 
0 

367 

317 

 
 
 
 

6./ Napirendi pont:  Előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ának 

rendelkezése szerinti határozat elfogadására 

     Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

Magyar sándor polgármester elmondta, hogy kötelező ezt a határozatot meghozni, ugyanakkor 

szinte csak formális a döntés, hiszen holnap megy tárgyalni a pénzintézethez a hitelfeltételekről és 

máris változhat a határozat tartalma. Fizetési kötelezettséget a hitelekre 750 eFt-ot terveztünk. 

Elmondhatjuk, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil, nagyobb összeget is be tudunk vállani.  
 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ának rendelkezése szerinti határozat 

elfogadásáról. 

 
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 az alábbi határozatot hozta az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ának rendelkezése szerinti határozat 

elfogadásáról: 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

23/2014. (III. 20.) számú határozata 
 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ának rendelkezésének végrehajtására 
 

Folyás Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Az önkormányzat saját bevételei (eFt) 

     

 

2014 2015 2016 2017 

Helyi adók 3 200 3 300 3 400 3 500 

Vagyonhasznosítás 0 0 0 0 

Vagyonértékesítés 0 0 0 0 
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Bírság-, pótlék- és díjbevétel  100  100  100  100 

Összesen: 3 300 3 400 3 500 3 600 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

(eFt) 

     

 

2014 2015 2016 2017 

Hitelek tőketörlesztése 0 375 750 750 

Összesen: 0 375 750 750 

 

Felelős: - 

Határidő: - 
 

 

 

7./ Napirendi pont:  Előterjesztés Folyás Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyására 

     Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

 

Magyar Sándor polgármester: Egyetlen közbeszerzést tartalmaz az idei tervünk, ez a 

tanyagondnoki gépjármű beszerzése. Pályázaton nyert összegről van szó, az MVH-tól kaptuk a 

támogatást. A közbeszerzési szakértő közreműködik az eljárás lebonyolításában.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak Folyás 

Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról. 

 

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 az alábbi határozatot 

hozta Folyás Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról: 

 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

24/2014. (III. 20.) számú határozata 

 

Folyás Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 33. §-ában foglaltakra figyelemmel elfogadja Folyás Községi Önkormányzat 2014. évi 

összesített közbeszerzési tervét. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa és gondoskodjon a község honlapján 

történő megjelenéséről. 

 

A képviselő-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának szükségessége előre nem látható okból, vagy egyéb változásból az év folyamán 

felmerülne, úgy a törvényi előírásoknak eleget téve, az önkormányzat közbeszerzési tervét az 

eljárás megindítása előtt módosítja. 
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Határidő: azonnal     Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 
 

FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2014. évi közbeszerzési terve 

A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

Támogatásból 

megvalósuló 

közbeszerzés esetén 

a pályázat 

megnevezése (adott 

esetben) 

I. Árubeszerzés      

Gépjármű beszerzése 

(MVH azonosító: 

8657882385 

34100000-

8 
nemzeti 

Kbt. III. rész 

hirdetmény 

nélküli 122/A. 

§ szerint 

2014. március 

103/2013. (XI.8.) 

VM rendelet alapján 

az Európai 

Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó, 

a vidéki gazdaság és 

lakosság számára 

nyújtott 

alapszolgáltatások 

fejlesztésére 

II. Építési beruházás      

-      

III. Szolgáltatás-

megrendelés 
     

-      

IV. Építési 

koncesszió 
     

–      

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
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A Közbeszerzési terv Folyás Községi Önkormányzat 24/2014. (III. 20.) számú Képviselő-testületi 

Határozatával került elfogadásra. 

Folyás, 2014. március 20. 

 

 

8. / Napirendi pont: Előterjesztés az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi      

    szabályairól szóló rendelet-tervezethez 

                                 Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

Magyar Sándor polgármester: A rendelet megalkotását az indokolja, hogy amennyiben ilyen 

rendelete nincs az önkormányzatnak, akkor nem lehet avart és kerti hulladékot égetni. Fontos 

szabály, hogy csak októbertől áprilisig lehet a kerti hulladékot elégetni, azt követő időszakban 

nem. Kizártuk az ünnepnapokat és naponta csak 8-17 óráig lehet égetni. Kényelmes helyzetben 

van a lakosság, mert az önkormányzat fogadja a levágott gallyakat és a saját kazánjában elégeti.  
 

Csirmaz János alpolgármester: Érezhető az önkormányzat tevékenysége a gallyak begyűjését 

illetően, már kevesebb az éegetés a településen, mint eddig volt.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak az avar és 

kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi  szabályairól szóló rendeletről. 

 
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 az alábbi rendeletet alkotta az avar és kerti 

hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi  szabályairól szóló rendeletről: 

 

 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2014. (III. 26.) Önkormányzati Rendelete 

 

az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás  helyi szabályairól 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében és 143. § (4) 

bekezdése d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

Általános rendelkezések 

 

–      
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1. § 

E rendelet alkalmazásában:  

a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb 

növényi maradványok; 

b) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri 

sütés-főzés céljára folytatnak; 

c) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, október 23., november 1. és december      

25-26. 

 

Avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályai 

 

2. § 

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet. 

(2) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)-, és a komposztálásra alkalmatlan (pl. 

vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.  

(3) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem 

komposztálható, és a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése évente október 

15-e és április 15-e között végezhető el. 

A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett. 

 

(4) A napi égetést 8-17 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnap égetni tilos. 

 

3. § 

 

(1)  Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.  A füstképződés csökkentése érdekében az avart és 

a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis 

adagokban történhet.  

(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő 

füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 

Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, 

bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat 

felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni. 

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése  párás, ködös, esős időben, erős szél esetén. 

(4) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.  

(5) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi 

adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy 

veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait. 

(6) Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos. 

 

4. § 

 

(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az 

égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a 

tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy 

legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát 

vagy egyéb kézi szerszámot.  
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(2) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást - vízzel, földtakarással, 

kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének 

elhagyása előtt meg kell győződni. 

 

(3) A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad 

felmentést. 

 

Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályai 

 

5. § 

 

(1) Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a  

környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy 

robbanásveszélyt ne jelentsen. 

 

(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély 

esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

 

(3) A  tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és 

felszereléseket  kell  készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 

illetőleg a tűz eloltható. 

 

6.§ 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait szegi meg és 50.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható, 

aki 

a) az égetésre engedélyezett időszakon és napi időtartamon kívül éget, 

b) párás, ködös, esős időben, erős szél esetén éget, 

c) szabadtérben meggyújtott tüzet felügyelet nélkül hagyja, vagy  

d) az égetés befejeztével nem gondoskodik a tűz biztonságos eloltásáról.  

 

 

Záró rendelkezések 

7. § 

 

 E rendelet 2014. április 15. napján lép hatályba. 

 

Folyás, 2014. március 20. 

 

 

    

 

 Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 
 polgármester  jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 
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Folyás, 2014. március 26. 

 

     

                   Dr. Kiss Imre 

              jegyző 
 

 

9./ Napirendi pont:  Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Hivatal alapító okiratának módosításáról 

    Előterjesztő: Magyar Sándor polgármester 

 

Magyar Sándor polgármester: A Különfélék napirend előtt önálló napirendként kéri 

megtárgyalni ezt az utólag felvett napirendi pontot. A Közös Hivatal alapító okiratának 

módosítására kizárólag Hajdúnánás város működési körében felmerülő okok miatt van szükség, 

Folyást nem érinti a módosítás. Javasolja a két okirat elfogadását.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri a Képviselő - testület tagjait, hogy szavazzanak a 

Hajdúnánási Közös Hivatal alapító okiratának módosításáról. 

 
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 az alábbi határozatot hozta a Hajdúnánási 

Közös Hivatal alapító okiratának módosításáról: 
 

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2014. (III. 20.) számú határozata 

 

a Hajdúnánási Közös Hivatal alapító okiratának módosításáról 

 

Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

(székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) alapító okiratát a melléklet szerinti 

egységes szerkezetben, az alábbi módosításokkal fogadja el: 

 

 A „2. Székhelye, Telephely” pont az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám” 

 

 A „3. Gazdálkodási besorolása” pont törlésre kerül az alábbi szövegrészekkel együtt, és 

ezáltal az alapító okirat pontjainak sorszámozása 4-14-ről 3-13-ra változik: 

„Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Ellátja továbbá a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Észak-Hajdúsági 

Szakképzés Szervezési Társulás gazdálkodási feladatait a külön jóváhagyott szabályozás 

szerint.” 

 

 A „4. Tevékenységi körei” pont „Alaptevékenységek” alpontjának második bekezdéséből 

törlésre kerül az alábbi szövegrész: 

„és az Észak-Hajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás” 
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 A „4. Tevékenységi körei” pont „Szakágazati besorolás” alpontja szövegrész az alábbiak 

szerint módosul: 

 „841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége”-ről 

 „841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége”-re 

 

 A „6. Illetékessége, működési köre” pontból az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

 „Hajdúnánás város közigazgatási területe” 

 

 A „6. Illetékessége, működési köre” pont „Közös Hivatal esetében” alpont az alponthoz 

tartozó szövegrész nélkül törlésre kerül, mely szövegrész kiegészül egy vesszővel és 

átkerül a „6. Illetékessége, működési köre” pontba. 

 

 A „6. Illetékessége, működési köre” pont „Építéshatóság” alpontja az alábbi szövegrésszel 

egészül ki: 

„Hajdúnánás, Folyás, Újtikos, Tiszagyulaháza, Polgár és Görbeháza települések 

közigazgatási területe” 

 

 A „7. Alapító szervek neve, székhelye” pontban Újtikos Község Önkormányzatának neve 

az alábbira módosul: 

 „Újtikos Község Önkormányzata” 

 

 A „9. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye” pont harmadik bekezdésében 

Újszentmargita-Folyás Körjegyzőség neve az alábbira módosul: 

 „Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége” 

 

 A „12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok” pont első francia 

bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 „szerint közszolgálati jogviszony” 

 

 A „12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok” pont második francia 

bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki és egy vessző törlésre kerül: 

 „szerint közalkalmazotti jogviszony” 

 

 A „12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok” pont harmadik francia 

bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 „szerint munkaviszony” 

 

Ezzel egyidejűleg a 2013. október 1. napjával hatályos alapító okirata hatályát veszti. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Hajdúnánás város polgármesterét értesítse. 

 

 

Határidő:  2014. március 31.                                 Felelős:  Magyar Sándor  polgármester 

 

 

 

 

  A 25/2014. (III. 20.) számú határozat melléklete 
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 HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRATA 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.), 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4095 Folyás, Kossuth u. 13. sz.), Újtikos 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz.), és 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. 

sz.) Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalának alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

- Az Alapító okirat „2. Székhely, Telephely” pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:  

 

   4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. sz. 

 

- Az Alapító okirat „3. Gazdálkodási besorolása” pontja törlésre kerül. 

 

- Az Alapító okirat „4. Tevékenységi körei” pont „Alaptevékenységek” alpontjának második 

bekezdéséből törlésre kerül az alábbi szövegrész: 

 „és az Észak-Hajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás” 

- Az Alapító okirat „4. Tevékenységi körei” pont „Szakágazati besorolás” alpontja szövegrész az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége”-

ről 

 

„841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége”-re 

- Az Alapító okirat „4. Tevékenységi körei” pontból az „Alkalmazandó szakfeladatok száma, 

megnevezése” szövegrész törlésre kerül és helyébe a „Kormányzati funkció” szövegrész lép.: 

 

„Kormányzati funkció:  

 

kor.funk. megnevezés 

 

 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése  

 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés   

 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 031030 Közterület rendjének fenntartása  

 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   

  109010 Szociális szolgáltatások igazgatása” 

 

- Az Alapító okirat „6. Illetékessége, működési köre” pontból az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
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„Hajdúnánás város közigazgatási területe” 

- Az Alapító okirat „6. Illetékessége, működési köre” pont „Közös Hivatal esetében” alpont az 

alponthoz tartozó szövegrész nélkül törlésre kerül, mely szövegrész kiegészül egy vesszővel és 

átkerül a „6. Illetékessége, működési köre” pontba. 

 

- Az Alapító okirat „6. Illetékessége, működési köre” pont „Építéshatóság” alpontja az alábbi 

szövegrésszel egészül ki: 

„Hajdúnánás, Folyás, Újtikos, Tiszagyulaháza, Polgár és Görbeháza települések közigazgatási 

területe” 

 

- Az Alapító okirat „7. Alapító szervek neve, székhelye” pontban Újtikos Község 

Önkormányzatának neve az alábbira módosul: 

„Újtikos Község Önkormányzata” 

 

- Az Alapító okirat „9. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye” pont harmadik 

bekezdésében Újszentmargita-Folyás Körjegyzőség neve az alábbira módosul: 

„Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége” 

 

- Az Alapító okirat „12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok” pont első 

francia bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„szerint közszolgálati jogviszony” 

 

- Az Alapító okirat „12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok” pont 

második francia bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki és egy vessző törlésre kerül: 

„szerint közalkalmazotti jogviszony” 

 

- Az Alapító okirat „12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok” pont 

harmadik francia bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„szerint munkaviszony” 

 

- Az Alapító okirat „4. Tevékenységi körei” ponttól kezdődően a 4-14 pontok számozása 3-13 

pontra változik. 

 

A módosító okiratot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

A módosító okiratot Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

A módosító okiratot Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

A módosító okiratot Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

 

Hajdúnánás, 2014. március 27. 
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 Szólláth Tibor Magyar Sándor 

 polgármester polgármester 

 

 

 

 

 Takács József  Mikó Zoltán  

polgármester          polgármester 

 

 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T  

 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.), 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.), Újtikos 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz.), és 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 

73. sz.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az 

alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1.  A költségvetési szerv neve:  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

 

2.  Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 

 Telephely:  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Folyási Kirendeltsége  
  4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz. 

  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Újtikosi Kirendeltsége  

  4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz. 

  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal  

 Tiszagyulaházai Kirendeltsége 

  4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. sz. 

  4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utca 15. sz. 

  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz. 

  4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 7. sz. 

4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. sz.(Somorjai 

László Városi Sportcsarnok) 

4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. sz. 

 

 

3.  Tevékenységi körei:  

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
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 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény                (a 

továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a 

közös hivatal ellátja az önkormányzatok 

működésével, valamint a polgármester vagy a 

jegyző feladat – és hatáskörébe tartozó ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik 

az önkormányzatok egymás közötti, valamint az 

állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

 

Alaptevékenység:  
 A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó 

egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 

feladatokat Hajdúnánás, Folyás, Újtikos és 

Tiszagyulaháza települések vonatkozásában.  A 

Közös hivatal feladatait részletesen a társult 

települések önkormányzatai által jóváhagyott, a 

közös hivatal működtetésére és fenntartására 

létrejött megállapodás tartalmazza. 

 Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza településeken a 

közös hivatalnak kirendeltsége működik a 

polgármester vagy a jegyző feladat – és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos  

tevékenység végzésére, a testületi feladatok 

előkészítésére és végrehajtására.  

  

 Gondoskodik a helyi önkormányzat, a Hajdúnánási 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és 

kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatok ellátásáról. 

 

 

TEÁOR 8411 általános közigazgatás 

Szakágazati besorolás 841105 helyi önkormányzatok társulások 

igazgatási tevékenysége    

 

 

Kormányzati funkció:  

 

kor.funk. megnevezés 

 

 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése  

 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
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 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés   

 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 031030 Közterület rendjének fenntartása  

 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   

  109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

 

4. Vállalkozási tevékenység: nincs 
 

5. Illetékessége, működési köre: Hajdúnánás, Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza 

települések közigazgatási területe 

 

 Építéshatóság: Hajdúnánás, Folyás, Újtikos, Tiszagyulaháza, 

Polgár és Görbeháza települések közigazgatási 

területe az építésügyi és az építésfelügyeleti 

hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 

alapján. 
 

 

6.  Alapító szervek neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.), 

 

 

 

 

  Folyás Község Önkormányzata Képviselő-

testülete (4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.), 

  Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete (4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz.), 

  Tiszagyulaháza Község Önkormányzata  
 Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza,   Kossuth utca 73. sz.). 

 

 

7.  Irányító szerv(ek) neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat     Képviselő-

testülete  

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 

 

8.  A költségvetési szerv jogelődjének neve, 

    székhelye: Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal 

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 

  

 

 Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség 

 4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz. 

  

 Újszentmargita és Folyás Községek 

Körjegyzősége (kizárólag Folyás község 
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közigazgatási területére vonatkozó illetékességű 

ügyekben) 4065 Újszentmargita, Rákóczi utca 

125.sz. 

  

  

9.  A hivatal vezetőjének kinevezése  
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően 

történik. 

Hajdúnánás város polgármestere - pályázat alapján 

határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt. 
 

10.  A hivatal képviseletére jogosult: a jegyző 

 

11. Foglalkoztatottakra vonatkozó    

 foglalkoztatási jogviszonyok:   
  - a közszolgálati tisztviselőkről szóló  

  2011. évi CXCIX. törvény szerint közszolgálati 

jogviszony 

   -a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

  1992. évi XXXIII. törvény, szerint közalkalmazotti 

jogviszony 

   - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  

    I. törvény szerint munkaviszony 
 

12. Feladat ellátást szolgáló vagyon:  

 A költségvetési szerv székhelye és kirendeltségei 

működéséhez rendelkezésre bocsátott ingatlan 

 szerint. 

13. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

  Az intézmény az alap feladatok elvégzéshez a 

rendelkezésére bocsátott ingó és ingatlan vagyont 

tevékenysége során szabadon használhatja, azt a jó 

gazda gondosságával tartozik kezelni, gyarapítani. 

Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog 

székhelyen Hajdúnánás Városi Önkormányzatot, 

kirendeltségeken saját közigazgatási területén 

Folyás község Önkormányzatát, Újtikos Község 

Önkormányzatát és Tiszagyulaháza Község 

Önkormányzatát illeti meg.  

  Az intézmény az ingatlant nem idegenítheti el és 

nem terhelheti meg. 

 

Záradék:  
 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lép hatályba.  
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Az alapító okiratot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

Az alapító okiratot Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

Az alapító okiratot Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá. 

 

Az alapító okiratot Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2014.  

(III…...) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.  

 

Hajdúnánás, 2014. március 27. 

 

 

 Szólláth Tibor Magyar Sándor 

 polgármester polgármester 

 

 Takács József  Mikó Zoltán  
  polgármester          polgármester 

Dr. Kiss Imre  

jegyző 
 
 

 

10./  Napirendi pont:  Különfélék 

 

A Különfélék napirendben előterjesztésre, tájékoztatásra nem került sor.  

 

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester megköszönte a 

megjelenést és a Képviselő-testület nyilvános ülését 19 óra 15 perckor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

Magyar Sándor                                                                                                   Dr. Kiss Imre 

 polgármester                                                                                                                  jegyző 
 

 


