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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2017. július 17-én de. 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester, 

Furó Tiborné képviselő 

Földháti István képviselő, 

Hutóczki Imre képviselő 

Sándor László képviselő. 

 

Tanácskozási joggal: 

           Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Igazoltan távol 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő. 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt. Javaslatot 

tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére. A meghívó telefonon lett ismertetve a határidő 

szűkössége miatt, amiért elnézést kér. 
 

Meghívó szerinti napirendek:     

1.) Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat 

benyújtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

1.) Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat 

benyújtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Fülöp Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

 

1.) Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat 

benyújtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

1.) Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti 

pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést, ami írásban ki lett küldve. Az önkormányzatoknak pályázat útján 

lehetőségük nyílik arra, hogy a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletünk szerint 

biztosított települési támogatások 2017. évi kifizetéséhez költségvetési támogatást nyerjünk 

el. A feltételeknek megfelelünk, sajnos 2017. évben jelentősen csökkent a saját forrás, az 

iparűzési adó miatt és 2017. évre a szociális feladatok egyéb támogatására 4,2 millió forinttal 

kevesebb központi költségvetési támogatást állapítottak meg részünkre, mint amennyit az 

előző évben kaptunk. 

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk.  A Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

66/2017. (VII. 17.) KT. sz. határozat 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy benyújtja pályázatát a belügyminiszter és a 

nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1.c. 

pontja szerinti vissza nem térítendő támogatásra a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 45.§-a szerinti kifizetésékhez. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2017. július 17. 

Felelős: polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést bezárja 9,16 perckor. 
 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


