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Hozott rendeletek:      -   

 

Hozott határozatok   

69/2017. (VIII.23.) KT. sz. határozat: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz                                                                  

kapcsolódó pályázat benyújtása 

70/2017. (VIII.23.) KT. sz. határozat: Kistelepülési önkormányzatok alacsony                                                                  

összegű fejlesztésének támogatásához  kapcsolódó pályázat benyújtása 

71/2017. (VIII.23.) KT. sz. határozat: INTERREG V-A – Románia-Magyarország 

Együttműködési Program keretében pályázat benyújtása 

72/2017. (VIII.23.) KT. sz. határozat: Óvodavezető pályázat elbíráláshoz 

kapcsolódóan bizottság választása 

73/2017. (VIII.23.) KT. sz. határozat: Pályázati benyújtására szándéknyilatkozat – 

Környezettudatos  interaktív rendezvényre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2017. augusztus 23-án de. 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester, 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

Furó Tiborné képviselő 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő, 

Földháti István képviselő, 

Hutóczki Imre képviselő 

Sándor László képviselő. 

 

Tanácskozási joggal: 

           Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

 

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

tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti napirendek :     

1.) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatásához 

kapcsolódó pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3.) INTERREG V-A – Románia-Magyarország Együttműködési Program 

keretében pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4.) Óvodavezető pályázat elbíráláshoz kapcsolódóan bizottság választása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Javasolt napirend: 

1.) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatásához 

kapcsolódó pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3.) INTERREG V-A – Románia-Magyarország Együttműködési Program 

keretében pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4.) Óvodavezető pályázat elbíráláshoz kapcsolódóan bizottság választása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5.) Pályázati felhívás – Környezettudatos szemléletformáló interaktív 

rendezvényre 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Fülöp Község 

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

 

1.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatásához 

kapcsolódó pályázat benyújtása 

3.) INTERREG V-A – RomániaMagyarország Együttműködési Program 

keretében pályázat benyújtása 

4.) Óvodavezető pályázat elbíráláshoz kapcsolódóan bizottság választása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5.) Pályázati felhívás – Környezettudatos szemléletformáló interaktív 

rendezvényre 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést, ami írásban ki lett küldve, elmondja továbbá hogy kemény tűzifa 

mennyiségére fogjuk beadni a pályázatot, ami ebben az esetben 328 m3 tűzifa. A pályázat 

benyújtásának határideje 2017. augusztus 25.  

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy éljen a lehetőséggel és adjon felhatalmazást 

arra vonatkozóan, hogy a pályázatot határidőben nyújtsa be az önkormányzat. Amennyiben 

nincs kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2017. (VIII. .23.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy 

támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági 

Főosztályához szociális célú tüzelőanyag vásárlása tárgyban 328 m3 

keménylombos tűzifára, annak beszerzésére.  

Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási igényét a pályázati kiírás szerinti 

határidőben és rendben nyújtsa be.  

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 25.  

 



2.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének 

támogatásához kapcsolódó pályázat benyújtása 
                 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                 Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést. Javaslom nyújtsuk be a pályázatot a rendezési terv elkészítését saját 

erőből is vállalni kell jogszabályi kötelezettség alapján, ezáltal jó lenne támogatást kapni, 

mert a település méretéhez képest nagy terhet jelent. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

70/2017. (VIII.23.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy 

támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 

államháztartásért felelős miniszter által közösen kiírt pályázatára a 

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének 

támogatására a pályázati alcélok közül az e) településrendezési tervek 

készítésére 1.600.000 forint maximális támogatási igénnyel.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási igényét a pályázati kiírás szerinti 

határidőben és rendben nyújtsa be.  

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 7 

 

 

3.) INTERREG V-A – Románia-Magyarország Együttműködési 

Program keretében pályázat benyújtás 
                    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                    Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést. Pályázat benyújtására van lehetőség az alábbi címmel: A közösségi 

együttműködés fejlesztése kulturális és sport rendezvények által Fülöp és Érbogyoszló 

között” Pályázat teljes költségvetése: 67.900 euró. Mivel a határon átnyúló programok esetén 

a központ Budapestről Bukarestre átkerült, ezért Érbogyoszló tud pályázni, Fülöp község 

pedig társpályázóként tud belépni. Lehetőség lenne rendezvények tartására, eszközök 

beszerzésére, bérlésére.  Javaslom nyújtsuk be a pályázatot. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2017. (VIII. .23.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy  

1. a „A közösségi együttműködés fejlesztése kulturális és sport 

rendezvények által Fülöp és Érbogyoszló között” című pályázatot 



benyújtja az INTERREG V-A Románia- Magyarország 

Együttműködési Program 2014-2020, az 6-s számú Prioritás 

keretében – „Az emberek és intézmények közötti 

együttműködési népszerűsítése” (Specifikus célkitűzés 11/B) 

keretében. 

2. Fülöp Község Önkormányzata elfogadja a pályázatban foglalt 

pénzügyi és tevékenységi feltételeket, elfogadja az 1895 euró 

(legfeljebb 570.000.-Ft) önerőt, amit biztosítani tud. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok, szerződések aláírására. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 31.  

 

 

4.) Óvodavezető pályázat elbíráláshoz kapcsolódóan bizottság 

választása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

1 fő pályázat érkezett be. A Bizottság tagjainak javaslom: Mikáczó László Ferenc 

alpolgármester elnöknek, Furó Tiborné  képviselőt és  Pelestyák Sándorné nyugdíjas 

óvodapedagógust pedig bizottság tagjának. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja, 

kérem szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 

jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2017. (VIII.23.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  20/A.§. (6) 

bekezdésében meghatározott bizottságot a következő személyekből állítja 

fel, felkérve egyben a bizottságot a pályázó meghallgatására és írásbeli 

vélemény elkészítésére: 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester – bizottság elnöke 

Furó Tiborné képviselő –bizottsági tag 

Pelestyák Sándorné nyugdíjas óvodapedagógus –bizottsági tag 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Pályázati felhívás – Környezettudatos szemléletformáló interaktív 

rendezvényre 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti a tegnap este kapott e-mailt: 

A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági 

szemléletformálására fordítható támogatás elnyerése érdekében a Földművelésügyi 

Minisztérium pályázati felhívást tesz közzé.  

Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos céljainak 

elérése érdekében elengedhetetlenül fontos a lakosság (gyerekek) ezzel kapcsolatos szemlélet- 

és gondolkodásmódjának megváltoztatása a helyi körülményekhez igazítva.  

A legfogékonyabb célcsoport, a gyerekek bevonásával. Ennek megfelelően egy 

interaktív eszközökre épülő, játékos szemléletformáló rendezvényt valósítanánk meg, mely 

képes megszólítani és felkelteni a gyerekek és diákok  érdeklődését legfőképp a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságára és környezetünk megóvására. Amennyiben úgy van az Innova 

vállalja a pályázat megírását, valamint a projekt teljes körű lebonyolítását a pályázat adta 

kereteken belül. 

Vissza nem térítendő támogatás. Igényelhető támogatás 0,5 - 3 MFt, 100%-os intenzitással. 

A projekt: 

 a környezeti nevelésre, 

 a környezettudatosság erősítésére, 

 a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és 

elsajátítására kell, hogy irányuljon. 

Javaslom, minél előbb adjuk be a pályázatot,  szándéknyilatkozatot kérek a pályázat 

elkészítéséhez és benyújtásához. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 

döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

73/2017. (VIII.23.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Földművelésügyi Minisztérium által kiírt  FM-LSZF/2017-01.azonosító számú, 

„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás 

elnyerésére” című felhívásra  szándék fejezi ki pályázat benyújtására. A 

támogatás 100%-os, vissza nem térítendő támogatás. 

 

Felkéri a polgármester a pályázat elkészítésére és benyújtására. 

 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 28. 

 

 

 



Különfélék: 

 
Földháti István:  

Az aszfalt utak kátyúzását csináltassuk meg, illetve a külterületi utakra nem lehet 

személyautóval kimenni, azokat is hozzuk rendbe, hogy lehessen közlekedni. Az 

erdőtulajdonosok beszállhatnának az utak rendbetételébe, mert a nagy fát szállító járművek 

nagyban hozzájárulnak az utak romlásához. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Azon leszünk, hogy ez a probléma minél előbb megoldódjon, a belterületen fel kell mérni a 

kátyúkat és meg kell rendelni a kátyúzást. A külterületi utakkal sajnos jelenleg nem bírunk, 

sokkal több gondot kellene rá fordítani. A közfoglalkoztatási programba be is lett tervezve, de 

sajnos egyszerűen nincs ember, a zöldségeskerttel sem nagyon bírunk, mert fogynak az 

emberek. 

 

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. 
 


