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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2017. augusztus 31-én du. 15,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester, 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

Furó Tiborné képviselő 

Földháti István képviselő, 

Hutóczki Imre képviselő 

Sándor László képviselő. 

 

Tanácskozási joggal: 

           Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Igazoltan távol: 

Bugyáné Szász Erzsébet jegyző 

 

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

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  

 

 

Meghívó szerinti napirendek :     

1.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatásához 

kapcsolódó pályázat benyújtása. (Járda felújítás)  

                  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

1.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatásához 

kapcsolódó pályázat benyújtása. (Járda felújítás)  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 

1.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatásához 

kapcsolódó pályázat benyújtása. (Járda felújítás)  

                  Előterjesztő: Hutóczki Péter 

 

 

 



NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

1.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének 

támogatásához kapcsolódó pályázat benyújtása. (Járda felújítás)  
                   Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                   Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést, ami írásban ki lett küldve. Döntött már a Képviselő-testület erre a 

forrásra való pályázásról a rendezési terv elkészítésére. A pályázati adatlap rögzítése során 

kiderült, hogy olyan tárgyban, melyre már érvényes szerződése van az önkormányzatnak nem 

adnak támogatást. A járda felújítás szintén szerepelt a tervekben és erre még nem kötöttünk 

szerződést, ezért kérem módosítsuk a határozatunkat. Amennyiben nincs kérdés és 

hozzászólás, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 

döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

74/2017. (VIII. .31.) KT. sz. határozat: 

1. 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 a) a 

település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, 

karbantartására 1.600.000 forint maximális támogatási igénnyel.  

2. Fülöp Község Önkormányzat képviselőtestülete vállalja a támogatást 

meghaladó összeg, az 571.700Ft önerő saját forrásból történő 

biztosítását. 

3. Fülöp Község Önkormányzat képviselőtestülete visszavonja a 

70/2017.(VIII.23.)KT számú határozatát. 

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

határidőben és rendben nyújtsa be.  

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 7.  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület részvételét, a nyílt ülést bezárja 15,20 perckor. 
 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


