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Hozott határozatok:      

75/2017. (IX. 12.) KT. sz. határozat: TRV gördülő fejlesztési tervének 

benyújtásához nyilatkozat elfogadása 

76/2017. (IX. 12.) KT. sz. határozat: Bursa Hungarica felsőoktatási 

ösztöndíjrendszerhez csatlakozás 

77/2017. (IX. 12.) KT. sz. határozat: Ingatlan adásvétel (4266 Fülöp, Deák F. u. 

47.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2017. szeptember 12-én de. 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Furó Tiborné képviselő 

Földháti István képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

         Dr. Csősz Péter jegyző    

         Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet képviselő, Sándor László képviselő. 

 

Hutóczki Péter polgármester  
Köszönti a képviselő-testületet, jegyző urat, aljegyző asszonyt. Javaslatot tesz a képviselő-

testületi ülés napirendjére.  

 

Meghívó szerinti napirendek:     

1. TRV gördülő fejlesztési tervének benyújtásához nyilatkozat elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Ingatlan adás-vétel (Fülöp Deák. Ferenc u. 47.) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

1. TRV gördülő fejlesztési tervének benyújtásához nyilatkozat elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Ingatlan adás-vétel (Fülöp Deák. Ferenc u. 47.) 

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. TRV gördülő fejlesztési tervének benyújtásához nyilatkozat elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



2. BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Ingatlan adás-vétel (Fülöp Deák. Ferenc u. 47.) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1.) TRV Zrt gördülő fejlesztési tervének elfogadása        
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

            Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést, ami írásban ki lett küldve, ezt jogszabályi előírás alapján jóvá kell 

hagyni a szolgáltató részére. Amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem, szavazzunk. A 

Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

75/2017. (IX. 12.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a 

TRV Zrt. HBM-i Üzemigazgatósága (4027 Debrecen, Füredi út 72-74. sz.) 

által javasolt a víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet 

(felújítási és pótlási terv, beruházási terv).  

A megvalósítás forrása a GFT-ben foglaltak szerinti pénzeszközök. 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a TRV 

Zrt.-t, mint üzemeltetőt, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet (felújítási és 

pótlási terv, beruházási terv) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz az Önkormányzat nevében nyújtsa be. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat közlésére, a 

meghatalmazás aláírására. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 22. 

  

 

2.) BURSA Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez 

történő csatlakozás 
              Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

              Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést, ami írásban ki lett küldve, ez a szokásos csatlakozási 

szándéknyilatkozat aláírásához szükséges Amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem, 

szavazzunk. 

 

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

szavazatával, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



76/2017.  (IX. 12. ) Kt. sz. Határozat:  

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

Pályázati rendszer 2018. évi pályázati fordulójához.   

 

Az alábbi nyilatkozat aláírására feljogosítja a polgármestert: 

 

NYILATKOZAT A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS 

ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 

 

Alulírott HUTÓCZKI PÉTER, mint Fülöp Község Önkormányzat polgármestere (a 

polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat 

aláírásával igazolom, hogy: 

1.) Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 

visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. Évi pályázati  

fordulójához. 

 

2.) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2018.  évi fordulójának 

Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 

nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

 

3.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója 

keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető  

EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 

 

 

4.)  Az önkormányzat nyilatkozik arról, az EPER –Bursa rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 

fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 

feltételeivel.  

 

Alapadatok: (önkormányzat) 

 

Önkormányzat neve:      Fülöp Község Önkormányzata 

Címe (település, utca, házszám, irányítószám):  4266. Fülöp, Arany J.u. 19. Sz.  

Polgármester:       Hutóczki Péter 

Jegyző:      Dr. Csősz Péter 

Központi e-mail címe:     fuloponk@freemail.hu 

Központi telefonszám:     06-52/ 208-491. 

Pénzintézeti  adatok: 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
mailto:fuloponk@freemail.hu


Számlavezető intézet neve:  Főnix  Takarékszövetkezet  Nyírábrányi  Fiók, 4264. 

Nyírábrány,Jókai u. 1/A.  

Bankszámlaszáma:    61400014 – 11035305 

 

Felhasználói Adatok: (Központi kapcsolattartó) 

Központi kapcsolattartó neve: Almási Györgyné 

Felhasználói név:  

E-maill cím: 

Telefonszám:  

 

Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást 

végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a jóváhagyáshoz – a változás bekövetkezésétől 

számított 8 napon belül -  új nyilatkozatot küldök a  támogatáskezelőnek. 

  

Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a jelen 

nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és 

hitelesek.  

 

 

Fülöp, 2017. szeptember …. 

                        HUTÓCZKI PÉTER 

                    polgármester 

 

Határidő: 2017. október 2. és EMET ütemterv szerint  

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

    Almási Györgyné ügyintéző 

 

 

3.) Ingatlan adás-vétel 
          Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

          Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést, ami írásban ki lett küldve. Volt már szó korábban is az ingatlanok 

megvásárlásáról, mert a hozzátartozók (tulajdonosok) felajánlották adás-vételre, de elálltak 

szándékukról. Most azonban ismét meggondolták magukat. Van 244.800,- Ft jelzálogjog 

bejegyzés, ezzel kapcsolatban úgy egyeztünk szóban, hogy az eladókat terheli. Amennyiben 

nincs kérdés és hozzászólás, kérem, szavazzunk. 

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

szavazatával, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
77/2017. (IX. 12.) KT. sz. határozat 

    

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1.) a Fülöp, Deák F u. 47. szám, 382 hrsz. alatt nyilvántartott, 2917 m
2 

nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan 3/8 tulajdoni rész: 

Papp Edina 4461 Nyírtelek, József A. u. 31., 3/8  tulajdoni rész Papp 

Ágnes 4461 Nyírtelek, József A. u. 31, 2/8 tulajdoni rész Tóth Kálmánné 

4266 Fülöp, Deák F. u. 55. sz. alatti lakóhelyű lakosoktól és  

2.) a Fülöp, Deák F. u. 51. szám, 384 hrsz. alatt nyilvántartott, 2904 m2 



kivett lakóház udvar megjelölésű ingatlan: 9/24 tulajdoni rész Papp Edina 

4461 Nyírtelek, József A. u. 31., 9/24  tulajdoni rész Papp Ágnes 4461 

Nyírtelek, József A. u. 31, 6/24 tulajdoni rész Tóth Kálmánné 4266 Fülöp, 

Deák F. u. 55. sz. alatti lakóhelyű lakosoktól megvásárolja egyetemlegesen 

900.000. Ft vételárért.  

Az 1.-2. pontban foglaltak szerinti vásárlás forrásaként a 2017. évi 

költségvetésben a 2016. évi pénzmaradványt jelöli meg. 

3.) Az adás-vételi szerződésben az önkormányzat kiköti, hogy a vételár teljes 

összegű kifizetése a jelzálogjogként megjelölt terhelés - ügyvéden 

keresztül - történő kiegyenlítését követően a jelzálogjog jogosultnak - 

válik esedékessé az eladók részére tulajdonrészük arányában. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására, a szerződésben foglaltak teljesítésére. 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

KÜLÖNFÉLÉK: 

 
Hutóczki Péter polgármester:  

Köszöni a segítséget a képviselő-testület minden tagjának a hétvégi rendezvényen való 

részvétel miatt. Kéri, hogy a jövőben is hasonlóan aktívan vegyünk részt minden 

rendezvényünkön. 

Hétvégére hivatalosak vagyunk Nyírábrányba a Tök-Jó Dinnye Fesztiválra, remélem, minden 

testületi tag részt tud venni rajta Földháti István kivételével, hiszen most ő egyéb elfoglaltság 

miatt nem tart velünk. Szeretném kérdezni, hogy mit főzzünk a főzőversenyen? Várom a 

javaslatokat! 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Főzzünk padlutkát szerintem. Az óvoda is jelezte, hogy részt kíván venni a főzőversenyen és 

valamiféle különleges lecsót akarnak készíteni, egyeztessünk majd velük, illetve mindenféle 

segítséget adjunk meg nekik, akár alapanyagok miatt is. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Rendben, majd egyeztetünk velük, illetve Sándor László képviselővel is, hogy ő mit szeretne 

készíteni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület részvételét, a nyílt ülést bezárja 11.30 perckor. 
 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


