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A lakosság részéről a jelenléti ív szerint 37 fő.
Hutóczki Péter polgármester
Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, a képviselő-testületet, valamint a meghívott
vendégeket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatást képviselő-testületi ülés keretében kell
megtartani, melynek napirendjét ismerteti.
Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére, a képviselő-testület egyidejűleg nyílt
szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Javasolt napirend:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről és 2017. évi terveiről
2.) Különfélék - kérdések

Elfogadott napirend:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban
határozza meg:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről és 2017. évi terveiről
2.) Különfélék - kérdések

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről
és 2017. évi terveiről
Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket a 2016. évben végzett tevékenységről.
Idézve az írásos előterjesztést:
Tisztelt Jelenlévők!
Fülöp Község Önkormányzatának 2016-os éve egy nyugodt, de tartalmas évnek tekinthető.
Az éves költségvetést 341 567 000.-Ft bevétellel és kiadással fogadta el a Képviselő-testület.
A költségvetésben finanszírozási hiány mutatkozott, melyre az elmúlt évi pénzmaradvány
biztosított fedezetet. A fejlesztések tekintetében a 2016-os év csendes év volt, hiszen az előző
Uniós ciklus fejlesztései már lezárultak az újak még bírálatra várnak. Több pályázatunk van,
mely több mint egy éve került benyújtásra a döntésről mai napig értesítést nem kaptunk.
A tanyafejlesztési program keretében a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére nyertünk
támogatást, melyből utánfutót, laptopot, nyomtatót, hűtőtáskákat, és ételszállító thermo
dobozt szereztünk be. A fejlesztés 90 %-os támogatásban részesült, 10 % önerőt igényelt.
Támogatást nyertünk a Büszkeségpont kialakítására, melyből a Művelődési Ház parkjában az
56 emlékmű készült el.
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy az emlékmű teljessé tételéhez járuljon hozzá azzal, hogy
a település 56-os áldozatait felkutatja, róluk személy szerint leírást adnak le a helyi értéktárgy
bizottságnál. Az áldozatok nevei felfognak kerülni.
A közfoglalkoztatás keretében a kis értékű tárgyi eszközökön túl nagy értékű beruházás is
megvalósult, beszerzésre került egy Belorus kerti traktor 4 039 000.-Ft értékben, Axiál
permetező 692 000.- Ft. értékben.
A Tisztelt Lakosság előtt ismert, hogy 2013. március 1-től közös Önkormányzati Hivatalt
működtetünk Nyírábrány Önkormányzatával. Összességében elmondható, hogy a közös
hivatal mindkét település javát szolgálja, jól működik. A jó együttműködésért ezúton is
köszönetemet fejezem ki Nyíri Béla Polgármester Úrnak és Dr. Csősz Péter Jegyző Úrnak.
Az elmúlt évben jelentős csökkenés következett be az Önkormányzat adóbevételeiben, mivel
új adónem nem került bevezetésre, kivetésre, az eddigi adónemekben emelés nem történt. A
helyi iparűzési adóban a legnagyobb adózó a PetroHungária Kft tevékenységét
településünkön befejezte, ezáltal az előző évekhez képest közel 20 millió Ft adóbevétel
csökkenést eredményez. Az elmúlt év elején az adóbevételeknél jelentős hátralék, kintlévőség
volt tapasztalható, melyeket sikerült nagymértékben csökkenteni. A tisztelt lakosság
megértést köszönöm, szintén köszönöm az adós munkatársak munkáját. Kérem a tisztelt

lakosságot, ebben az évben is és jövőre is fokozott figyelmet fordítsanak az egyébként is
minimális szinten tartott helyi adó befizetésére. A gépjárműadónál továbbra is fennáll, hogy a
befolyt adó 40%-a marad az Önkormányzatnál, 60 %-a az Államkincstárhoz, az
államkasszába kerül.
Az Önkormányzat 2016-ban szociális ellátások címén 20 487 000.-Ft-ot fordított ezen
tevékenységre, melyből átmeneti segély 310 000.-Ft., temetési segély 255 000.-Ft.,
Szemétszállítás támogatásra 4 613 000.-Ft. Fűtési támogatás 4 275 000.-kFt, Egyszeri
gyermekvédelmi támogatás 2 778 000.-Ft, szociális tűzifa 2 196 000.-Ft, nyári tábor 680 000.Ft, Bursa Hungarica 320 000.-Ft. AJTP 60 000.-Ft, szünidei étkeztetés 6 507 000.-Ft,
önerőből szociális tűzifa 953 000.-Ft., települési támogatás 14 453 000.-Ft.
Az elmúlt évben a belügyminisztériumtól rendkívüli támogatást 1 alkalommal kaptunk,
melyet csak működésre lehetett fordítani.
Cívil szervezetek támogatásra a lehetőségeinkhez mérten biztosítottunk fedezetet, az
Önkéntes Tűzoltó egyesületnek, a DAÖT részére, Ligetalja Guth egyesület részére, TÖOSZ
részére, Dél-nyírség Ligetalja LEADER részére, Piros Mályva népdalkör, Búzavirág néptánc
csoport, Idősek klubja, Mazsorett és Hipp-hopp csoport beindítására és működésére.
A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot társulásban látjuk el Nyíradonyi gesztorsággal.
Étkeztetésben az elmúlt évben átlagosan 60 fő, házi segítségnyújtásban 30 fő részesült. A
jelzőrendszeres segítségnyújtást Vámospércs vezetésével társulásban látjuk el, településünkön
25 jelzőkészülék van kihelyezve. Törekszünk a készülékek számának növelésére. Új
szolgáltatásként indul be hétfőtől a Népkonyha, melyet a működési engedéllyel rendelkező
Nyíregyházi Étkeztetési Centrum valósít meg az Önkormányzat együttműködésével. Ennek
keretében a rászorulók napi egyszeri egy tál ételt kaphatnak, mely a Művelődési Háznál kerül
kiosztásra.
2016-ban is nagy feladat volt a közfoglalkoztatás hasznos és értékteremtő megvalósítása.
Tavaly több mint 150 fő vett részt közfoglalkoztatásban. Ennek keretében rendben tartottuk a
közterületeket, parkokat, intézményeket, egyházi ingatlanok, (templomkertek, temetők),
végezzük a mezőgazdasági termelést, karbantartjuk a vízelvezető csatornákat, és külterületi
földutakat. Ezen tevékenységből a megtakarításon túl (ami a főzőkonyhára való beszállítást
jelenti) jelentős árbevételt is elértünk, mely a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőt
biztosítja.
A 2017-es évben 4 közfoglalkoztatási programot indítunk, melyből a legjelentősebb a
mezőgazdasági program 49 fő foglalkoztatásával, melyben 2 nagy értékű eszközbeszerzés is
megvalósul 1 pótkocsi 3 467 000.-Ft értékben, és 1 függesztett fűkasza 1 448 000.-Ft
értékben. Szintén folytatódik a külterületi utak karbantartásának programja, 6 fő
foglalkoztatásával, folytatódik a hosszú közfoglalkoztatás 15 fő foglalkoztatásával, akikkel az
intézmények takarítását, működtetését és karbantartását oldjuk meg. Folytatódik a
belvízelevező csatornák karbantartásával 6 fő.
A már hagyománnyá vált rendezvényeket az elmúlt évben is megrendeztük és ebben az évben
is meg fogjuk rendezni. A 2016-os esztendő jubileumi év volt hiszen 70 éves volt az önálló
településünk, igyekeztünk ezt méltóképpen megünnepelni, megkoronázva az István a király
rockopera szabadtéri előadásával. A közelmúltban különlegesnek mondható felemelő
rendezvényünk volt Böjte Csaba ferences szerzetes előadása, mely a szomszéd települések
lakossága körében is sikert aratott, sajnálom hogy helyből elég kevesen jöttek el. Ebben az

évben is megrendezzük a hagyománnyá vált rendezvényeket és megünneplünk minden ebben
az évben aktuális jeles évfordulót.
Az első lesz holnap után Tapasztó János kanonok 70. születésnapja, melyre mindenkit
szeretettel várunk, vasárnap 15,00 órától.
Április 22.-én megrendezzük a 7.fülöpi Gasztronómiai Fesztivált, mindenkit buzdítok az aktív
bekapcsolódáshoz, és a rendezvényen való részvételre.
Április 29.-én a községi Anyák napi ünnepséget megrendezzük.
Május 1.-én Máriapócson megrendezzük a Fülöp Napi búcsút.
Május 27.-én tartjuk a községi Idősek estjét.
Június 10.-én rendezzük a 4. Fogathajtó versenyt.
Augusztus 5.-én rendezzük a községi Falunapot.
Szeptember 9.-én a Bánházi Kápolna búcsújával egybekötött kulturális napot tartunk a tájház
udvarán.
Ebben az évben is megrendezzük a közös Halottak napi megemlékezést, a községi Karácsonyi
ünnepséget, és a már a szomszédos településeken nagy érdeklődésre is számot tartó
Szilveszteri mulatságot.
Ebben az évben is támogatjuk a helyi egyházi közösségek működését, rendezvényeiket,
búcsúikat.
Néhány gondolat a 2017.-es költségvetésről. A költségvetést a Képviselő-testület
345 556 000.-Ft bevétellel és kiadással fogadta el, melyben a finanszírozási bevétel
95 029 000.-Ft, mely a fejlesztésekhez és a működéshez támogatással nem fedezett rész, erre
az előző évi pénzmaradvány biztosít fedezetet. A költségvetésben szomorú változás, hogy
feladatfinanszírozással az elmúlt évben az Óvoda kiadásai támogatással le voltak fedve, ebben
az évben saját költségvetésből 7 000 000.-Ft-tal kell hozzájárulni, szintén szomorú, hogy a
helyzet ellenére a szociális támogatás összességében csökkent.
A lakosság előtt már jól ismert hogy a szociális ügyek jelentős része már 2013. óta a járáshoz
tartozik. Az ügysegéd minden hétfőn helyben áll a lakosság rendelkezésére és, lelki
ismeretesen nagy odaadással dolgoznak az emberek ügyeinek elintézésén.
Tervezett fejlesztések:
1. Óvoda felújítása, akadálymentesítése: a támogatást elnyertük, melynek összege
28 475 000.-Ft, a hozzá kapcsolódó önerő 1 499 000.-Ft.
2. T.O.P. keretében belvízelvezetés kialakításra 132 708 000.-Ft, mely 100 % támogatva
van.
3. T.O.P. Általános Iskola energetikai korszerűsítése 104 375 000.-Ft értékben szintén
100 % támogatott.
4. Civilház kialakítása a támogatás 21 731 000.-Ft a szükséges önerő 1 144 000.-Ft.
5. Jó kis hely biztos gyerekház kialakítása: a támogatás 40 000 000.-Ft, melyet 100 %ban finanszíroznak.
6. Külterületi utak, útalappal történő ellátása és az utak karbantartásához szükséges
munkagép beszerzése. Az igényelt támogatás 52 662 000.-Ft., a szükséges önerő
2 772 000.-Ft.
7. Folyamatban van a terv és költségvetés készítése termelői piac építésére és a
közétkeztetés fejlesztésére. Az elnyerhető támogatás piac esetében 50 000 000.-Ft, a
közétkeztetés fejlesztése esetén 20 000 000.-Ft maximálisan, melyhez 5 % önerő
szükséges.
8. Fejleszteni szeretnék a belterületi szilárd utjainkat, ha lehetőségünk lesz építéssel, ha
nem legalább kátyúzással, javítással.

9. Folyamatban van a közvilágítás korszerűsítésére a költségvetés elkészítése, ebben az
esetben a beruházást a keletkező energia megtakarításból fedezi az önkormányzat.
10. Változatlanul égető problémánk a bentlakásos idősek otthonának hiánya, a pályázati
lehetőségeket figyelemmel kísérjük, minden eszközzel a megvalósításra törekszünk.
11. Konzorciumi formában 6 település részvételével pályázik önkormányzatunk az EFOP3.9.2. illetve EFOP 1.5.3. konstrukció keretében humán kapacitások keretében.
12. Folyamatban van szegregáció megszüntetése illetve szegregátumok felszámolása
tárgyában a tanulmány elkészítése, melynek függvényében döntünk a támogatás
benyújtásáról.
A település területén a közvilágítás karbantartását korábban az ÉH-Szer Kft végezte, az erre
vonatkozó szerződésünk lejárt. Több ajánlatot bekértünk, és a legkedvezőbb ajánlatot adó
vállalkozással kötünk szerződést annak reményében, hogy a közvilágítási hibák kijavítása
gyorsabban történik, a lámpatestek áthelyezése, pótlása rugalmasabban és olcsóbban történik.
Az elmúlt évben és ebben az évben is fontos változások keletkeztek be a szilárd hulladék
elszállításával kapcsolatban. Tavaly a háztartásoknál megkezdődött a szelektív
hulladékgyűjtés, melyet 2 havonta szállítanak el, összességében elmondható, hogy jól
működik. Ebben az évben lehetőség nyílik eltérő űrmértékű kukák használatára, melyre a
rendeletet a Képviselő-testület elfogadta, az edényzet beszerzésre került. A rendelet szerint 60
l-es kukát csak a lakcímnyilvántartás szerint is egy személyes háztartás igényelhet, 80 l-es
kukát bárki igényelhet. Megfontolandó a kukák cserje azok esetében, akik települési
támogatásra jogosultak, hiszen ők a közszolgáltatónak díjat így sem fizetnek, mivel azt az
Önkormányzat helyettük utalja.
Tisztelettel kérjük, hogy a kukák kisebbre cserélése ne vezessen a kukába el nem férő
hulladék utak és erdőszéleken történő lerakásához.
Örvendetes és ezúton is köszönetet mondok Tasó László Államtitkár Úrnak, és a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok alelnökének Tasi Sándor Úrnak hogy a működéshez és fejlesztéseink
megvalósításához minden segítséget megadnak.
Fontos változás volt a település életében az elmúlt évben a helyi általános iskola egyházi
fenntartásba kerülése. Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján megállapíthatjuk,hogy az
intézmény működése rosszabb semmiképp nem lett, jobb még lehet, ezért közösen
mindenkinek a maga területén tenni kell.
Nem szeretnék megkerülni egy szomorú témát, a településen előforduló rüh fertőzést.
Sajnálatos, hogy a betegség a településen és az intézményeknél megjelent, megszüntetésére az
önkormányzat és az intézmények, hatóságok mindent megtettek. A jövőben is a hisztéria
keltés erre gyógyszerként hatni nem fog, megoldás csak az lehet ha mindenki a maga területén
elkövet mindent a fertőzés megakadályozására.
Szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselő társaimnak, munkatársaimnak, intézmények
dolgozóinak, egyházaknak, civil szervezeteknek, és természetesen a tisztelt lakosságnak az
elmúlt időben tanúsított együttműködést támogatást, türelmet és megértést. Az elmúlt
időszakban is és jelenleg is, büszke vagyok arra, hogy fülöpi vagyok és Fülöpön ilyen
közösség, ilyen emberek élnek. Mutassuk meg a jövőben is, hogy milyen egy igazán jó
összetartó faluközösség.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

Ennyiben kívántam a Tisztelt Jelenlévőket tájékoztatni, kérem, hogy kérdéseikkel,
véleményükkel segítsék munkánkat.
KÜLÖNFÉLÉK:
Hutóczki Péter polgármester
Megkérem Dr. Rácz Norbertet a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatóját mondja el beszámolóját, mivel igazgató úr jelezte hamarabb el kell
mennie így vele kezdenénk a közmeghallgatást. Átadom a szót, és felkérem Dr. Rácz
Norbertet.
Dr. Rácz Norbert ügyvezető igazgató:
Köszöntök mindenkit a közmeghallgatáson. Teljes kihasználással működik jelen pillanatban
az intézetünk. Sokan alapellátásként veszik igénybe intézetünket, pedig ebben az
intézményben szakellátásról beszélünk, 6 település betegeit fogadja csak az intézet. A
kardiológián és a reumatológián olyan sok a beteg hogy már áprilisra és májusra tudunk csak
időpontot adni. Előjegyzés szükséges minden szakrendeléshez, ha nincs időpontja nem fog
sorra kerülni. Fülöp esetében rendkívül jó védőnői és házi orvosi szolgálatról beszélünk, az
emberek itt megkapják az alapellátásukat. Az orvosi ügyeletről szeretnék csak még annyi
tájékoztatást adni, hogy a házi orvosoknak 16 óráig kell ellátni a betegeket, az ügyelet csak
akkor vehető igénybe ahol nincs háziorvos vagy 16 óra után. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Hutóczki Péter polgármester:
Köszönjük igazgató úr. Örülök, hogy csak jót tud mondani Fülöpről és a fülöpi emberekről,
házi orvosi, védőnői szolgálatról. Mi is köszönjük, hogy emberszámba veszik a betegeket a
járóbeteg központban, illetve a várólistán megpróbálják minél előbb fogadni a betegeket.
Igazgató úrhoz valaki tesz e fel kérdést?
Kérdés nem érkezett. Dr. Rácz Norbert eltávozik a közmeghallgatásról.
Hutóczki Péter polgármester
Felkérem Asztalos János a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Asztalos János kapitány úr:
Köszönti a lakosságot. Elmondja, hogy 3-5 év alatt sokat javult a közbiztonság, és ez igaz
Fülöpre is. Köszönöm a lakossági figyelmeztetéseket, megkönnyítik a rendőrség és a
határrendészet munkáját, kellően figyelnek az idegenekre, a nem falubeliekre, kapjuk a
bejelentéseket, most a migrációs helyzet miatt pedig ez nagyon fontos.
Szeretném a figyelmet felhívni a médiában is megjelent állrendőrökre, csalókra, pénzcsalókra.
Kellő bizalmatlansággal kezeljék a nem ide valókat, nem helybelieket és figyelmeztessék
egymást.
Továbbá említést szeretnék tenni:
- az ittas kerékpározásra, ne más miatt, saját maga biztonsága érdekében ne okozzon
balesetet,
- a gyalogos forgalomra, az úttest közepén ne sétáljunk, főként az útpadkán, ha nincs járda
- gépjárművel való ittas vezetésben nincs tolerancia, nincs kegyelem, 78 esetben büntető
eljárás indult.
- Verekedés, garázdaság: adott családban nem a rendőrség fogja megoldani a problémát.
- A betöréses bűncselekmények 80-90 %-ában megvannak a betörők.

Hajdú-Bihar megyében Hajdúhadház volt a legeredményesebb, országosan az első 5-ben
vagyunk, ez nagyon jó eredmény, de hajtunk a további eredményes munkára.
Köszönjük a segítséget a polgárőröknek, a mezőőröknek, önkormányzatoknak,
intézményeknek, mindenkinek, aki valamilyen formában segíti a munkánkat. Köszönjük a
támogatásokat, elismeréseket, amiket az önkormányzattól kapunk.
Hutóczki Péter polgármester:
Köszönöm Kapitány Úrnak a beszámolót, minden segítséget ezután is megfogunk adni a
rendőrségnek, határrendészetnek, hogy a munkájukat megkönnyítsük. Van-e kérdés az
elhangzottakkal kapcsolatosan a lakosság részéről?
Kérdés nem érkezett. Tóth János szeretne szót kérni.
Tóth János nyugdíjas tanár:
Említést szeretnék tenni, hogy jól fejlődik a falu. 5-6 éven belül sok fejlesztést sikerült elérni.
Sajnálom, hogy Fülöp társközség lett, és nem maradtunk önállóak, sajnos a politika beleszólt,
és azt sem értem miért Nyíradony lett a járási központ, miért nem Vámospércs, pedig busz
közlekedésben is sokkal közelebb lenne. Sok az idős, leépül a falu, de az idősek szociális
ellátása jó, köszönöm az önkormányzatnak, hogy figyelnek az idősekre, figyelik az idősek
igényeit, segítik azokat. Kívánom, hogy a 2. ciklusát töltő Képviselő-testület is maradjon
ilyen amilyen, a község meg van elégedve velük. Sajnálom, hogy a közmeghallgatásra csak a
középkorúk jöttek, nincsenek fiatalok.
- Nem nagyon építkeznek már az emberek, sok az idős, öreg ház, nincs pénzük, sok
családod kitelepített a bank mert fizetésképtelenné váltak
- A közbiztonság jó, de kérem a rendfenntartó szerveket, hogy biztonságosabban éreznék
az emberek magukat, ha lenne egy körzeti megbízottunk, szolgálati lakás van újítsuk fel
neki ha lehetőség van pályázat alapján és költözzön ide, legyen itt
- Köszönjük Nellikének a védőnőnek, hogy kellő odafigyeléssel intézi és nézi, a
kisgyermekeseket, terheseket
- Kérdezném továbbá, hogy Szarvas Imre címzetes igazgató úr miért nem kapott
kitűntetést? Halála után is kaphatna, ha ő már azt nem is élvezheti, de a családjának is jól
esne biztosan, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy családjára, régi munkásságára
való tekintettel ha lehetőség nyílik rá adjanak neki, hiszen Fülöp Községért dolgozott
egész életében. Köszönöm szépen a türelmüket, és köszönöm, hogy meghallgattak.
További kitartó munkát kívánok mindenkinek.
Hutóczki Péter polgármester:
Röviden reagálni szeretnék Tóth János beszédéhez. Nem csak az elmúlt 5-6 évben fejlődött a
falu, így volt ez folyamatosan az elmúlt időszakban is. Az, hogy Nyíradonyhoz, mint járási
központhoz csatoltak minket, illetve Nyírábrányi Közös Hivatal lettünk, a törvény az törvény,
és a jog az jog, amit mi megváltoztatni nem tudunk, maximum úgy, hogy el kell érjük azt a
bűvös 2000 főt és akkor önállóak leszünk. Vonzóvá kell tenni a falut, hogy akarjanak itt
maradni, letelepedni. Köszönjük, mindazoknak, akik valamilyen formában segítik a települést
a jó együttműködés reményében. A körzeti megbízottra annyit mondanék, hogy ha már jól
tudom április 1-jétől lesz KMB-sünk. Szarvas Imre címzetes igazgató úrnak posztumusz díj
adományozható, mindig is nagy tisztelettel beszélünk elődeinkről, aki a falu segítésért volt
egész életében, megfontolja a Képviselő-testület az adományozást. Van-e további kérdés,
javaslat?

Ha nincs több kérdés és hozzászólás, kérem, szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg
nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
38/2017. (III. 31.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
közmeghallgatásra készült tájékoztatót az Önkormányzat 2016. évi
tevékenységéről és 2017. évi terveiről a határozat melléklete szerint
elfogadja.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2017. 03.31. közmeghallgatás
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