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Hozott  rendeletek:    - 

 

Hozott határozatok:      
9/2018. (II.15.) KT. sz. határozat:  Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

10/2018. (II.15.) KT. sz. határozat:  Az önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 

11/2018. (II.15.) KT. sz. határozat: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. 

fordulós tárgyalása 

12/2018. (II.15.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 

13/2018. (II.15.) KT. sz. határozat: Az óvoda 2018. évi zárva tartásáról és az óvodai 

beiratkozás rendjéről döntés 

14/2018. (II.15.) KT. sz. határozat:  2018. évi közművelődési terv, 2017.évi beszámoló 

15/2018. (II.15.) KT. sz. határozat:  A polgármester szabadságának megállapítása és 

szabadságolási terve 

16/2018. (II.15.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat belső ellenőrzésre megbízás 

17/2018. (II.15.) KT. sz. határozat: Polgármester cafetéria juttatás megállapítása 

18/2018. (II.15.) KT. sz. határozat: Közalkalmazott kinevezése 

19/2018. (II.15.) KT. sz. határozat: Fodrászüzlet bérbeadása 

20/2018. (II.15.) KT. sz. határozat: Ingatlan vételi szándék 

  



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. február 15-én 8,00 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester, 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

Földháti István képviselő, 

Sándor László képviselő 

Tanácskozási joggal: 

            Dr. Csősz Péter jegyző 

            Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

            Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló 

            Szabó Gyuláné költségvetési előadó 

 Szűcsné Almási Andrea költségvetési előadó 

             

Igazoltan távol:, Czigle Attila bizottsági tag 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, könyvvizsgáló asszonyt, jegyző 

urat, aljegyző asszonyt, napirendekhez meghívott munkatársakat. Javaslatot tesz a képviselő-

testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti napirend:         

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 

bemutatása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Az óvoda 2018. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Tájékoztató a  2017. évi közművelődési tevékenységről és a 2018. évi 

közművelődési terv megtárgyalása.  

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. Polgármester 2018. évi szabadságának megállapítása és a szabadságterv 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

8. Az önkormányzat 2018. évi belsőellenőrzési feladatának ellátására megbízás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. KÜLÖNFÉLÉK 

  



Javasolt napirend: 

 

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 

bemutatása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Az óvoda 2018. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Tájékoztató a  2017. évi közművelődési tevékenységről és a 2018. évi 

közművelődési terv megtárgyalása.  

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. Polgármester 2018. évi szabadságának megállapítása és a szabadságterv 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

8. Az önkormányzat 2018. évi belsőellenőrzési feladatának ellátására megbízás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. KÜLÖNFÉLÉK 

a. Polgármester cafeteria megállapítása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

b. Közalkalmazott kinevezése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

c. Fodrászüzlet bérbeadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

d. Ingatlan vételi szándék 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

 

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

szavazatával,  6 igen és 1 nem szavazattal a napirendet elfogadta. Fülöp Község 

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

 

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 

bemutatása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Az óvoda 2018. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás rendjéről döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



6. Tájékoztató a  2017. évi közművelődési tevékenységről és a 2018. évi 

közművelődési terv megtárgyalása.  

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. Polgármester 2018. évi szabadságának megállapítása és a szabadságterv 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

8. Az önkormányzat 2018. évi belsőellenőrzési feladatának ellátására megbízás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. KÜLÖNFÉLÉK 

a. Polgármester cafeteria megállapítása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

b. Közalkalmazott kinevezése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

c. Fodrászüzlet bérbeadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

d. Ingatlan vételi szándék 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 
                  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                  Előterjesztés: írásban 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

A polgármesteri jelentés és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

kiküldésre került. Néhány kiegészítést szeretnék tenni: 

- A  „Jó kis hely – Biztos kezdet pályázat – nyert, lassan a megvalósítás szakaszának el 

kell indulni és az ideiglenes helyet ki kell alakítani. 

- A szilveszteri mulatság ismét sikeres volt, nagy volt az érdeklődés, de sajnos továbbra 

sem a fülöpi lakosok adták a vendégek többségét. Megköszönöm Földháti István 

képviselő társamnak és Jekk Gergő kollégánknak a rendezvény sikeréért végzett 

munkáját. 

- A LEADER pályázatokkal kapcsolatos tájékozatón elmondták, hogy Fülöpről az 

önkormányzat, az egyházak, civilszervezetek és 2 vállalkozás nyújtott be támogatási 

igényt. 

- Az iskola félévi értékelő értekezletén és a tanév folyamán is azt tapasztaltam, hogy az 

iskola életében igen pozitív változások látszanak. A kezdeti nehézségek után 

megismerik az önállóság adta lehetőségeket. 

- Megtörtént az orvosi rendelő felújítási pályázatának záró helyszíni ellenőrzése, mely 

nem tárt fel hiányosságot. 

- Február 17-én a gyerekek hittan versenyre mennek, melyhez a buszt térítésmentesen 

biztosítjuk. 

- A szociális tűzifa teljes egészében ki lett osztva ki lett szállítva. 

 

Van-e kérdés, kiegészítés? 



 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

A november 30-én benyújtott digitális jólét pályázat nyert, folyamatban van az eszközök 

beszerzése. Ebben programban ígéretek szerint lehetőség lesz a nyugdíjasok informatikai 

képzésére. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ez gyakorlatilag a régi E-Magyarország pont folytatása, amelyhez kapcsolódni fog 

mentorképzés is.  Amennyiben nincs több kérdés a, kérem szavazzon a testület. 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2018. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettség bemutatása 
     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                 Előterjesztés: írásban 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ezen napirend meg kell előzze a 2018. évi költségvetés elfogadását,  Áht. alapján a helyi 

önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell 

megállapítania a jogszabályban meghatározott alapján a saját bevételeket és az esetleges 

adósságot keletkeztető ügyletek összegét. Ilyen ügyeletet jelenleg nem tervezünk 2018. évre. 

A költségvetési rendeletet nem javasoljuk ezen ülésen elfogadni, ellenben ezt  határozatot 

nagy valószínűséggel nem fogja érinteni a változtatás, ezért elfogadható. Amennyiben mégis 

változna az adattartalma, a költségvetési rendelettel újra beterjesztésre kerül. Ha nincs kérdés 

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

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

hozta: 

 

10/2018. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöp Község 

Önkormányzatának 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét, valamint az 

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek 2018. költségvetési évet követő három évre várható 

összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

Megjegyzés:  a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi 



3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 

megtárgyalása 
                      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                  Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló asszonyt és Szabó Gyuláné pénzügyes 

kollégát. Külön szeretettel köszönti első alkalommal a Képviselő-testület ülésén az új 

pénzügyes kolléganőt: Szűcsné Almási Andreát. 

Az előterjesztés megküldésre került. A költségvetést február 15-ig kötelező a jogszabály 

szerint a képviselő-testület elé, elfogadni március 15-ig kell. Ezért minden körülményt 

figyelembe véve beterjesztésre került, de elfogadásra nem javasoljuk. Ennek fizikai és 

technikai oka is van és tartalmi is. A kolléganők még az átlagosnál is többet kell dolgozzanak 

az ASP bevezetésének és használatának egyre bővülő területei, folyamatos szoros határidővel 

történő adatszolgáltatások, MÁK ellenőrzés és ahhoz kapcsoló adatszolgáltatások, a 2 

pénzügyes kolléganő nyugdíjba vonulása 2018. évben.  

Mindezen nehézségek ellenére rendezett, jó és alapos anyag, a fő számok megalapozottak, a 

belső előirányzatok között azonban még átcsoportosítások szükségesek a hiány finanszírozása 

miatt. Hiány van a működésben és a fejlesztési tervekben is. Sajnos jelen pénzügyi 

helyzetünkben a hiány ugyan a tartalékból fedezhető, de ez hosszú távon nem tartható, mert 

teljesen fel fogjuk élni. Ezért meg kell vizsgálni mind a bevétel növelés, mind a kiadás 

csökkentés lehetőségeit. Néhány nagyobb volumenű hiánnyal rendelkező feladat: 

közfoglalkoztatás önerő, ott Mt. alapján foglalkoztatottak bére teljes egészében, 

közművelődési feladatoknál, közös hivatali hozzájárulás, nyíradonyi szociális társulás 

hozzájárulása.  A közös hivatalnál ebben az évben 3 kolléganő is nyugdíjba megy az ő 

felmentési bérük, szabadságmegváltás, párhuzamos foglalkoztatás is jelentős növekedést 

eredményez. 

Kérem a könyvvizsgálót és  pénzügyes kollégát, hogy tegyék meg kiegészítésüket, 

észrevételeiket, amennyiben van, illetve a képviselőket kérem tegyék fel kérdéseiket. 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet: 

A polgármester úr minden szavával egyetértek, ezt a gondolatmenetet csak folytatni lehet. 

Fizikailag is képtelenek voltunk egy megalapozott, nyugodt lelkiismerettel és tudással 

elfogadásra javasolható költségvetést beterjeszteni. Ezért nem is készítettem írásos 

könyvvizsgálói véleményt, mert az átdolgozást javaslom. Én sem vagyok optimista, ha nem 

lesz külső támogatási forrás véleményem szerint biztosan csökkenteni kell a kiadásokat pl. a 

rendezvények, szociális kiadások csökkenthetőek. A cél továbbra is, hogy a település 

fejlődjön és ne lefelé íveljen gazdaságilag. Jó lenne olyan gazdasági alapokat teremteni, 

amelyre hosszú távon lehet alapozni és ne csak a támogatások mértékétől függjön az 

önkormányzat működése. Gazdasági bevétel szerzés lenne a cél, ami sajnos nem egyszerű 

feladat. Nagyon nagy mértékű és számomra ész érvékekkel nem magyarázható a szociális 

normatíva csökkenése, ami 2016-ban ég 21 MFt, 2017-ben már 17 MFt és 2018-ban már csak 

16 MFt, a mutatók ugyanakkor nem javulnak. Tavaly kb. 4 MFt volt csak a fűtési támogatás, 

8 MFt a települési támogatás, és a szociális kiadások nem ennyiből állnak. Valóban a 

nyugdíjba vonulók részére fizetendő juttatások sem elhanyagolható tétel a költségvetésben. 

Az illetményalap emelésnek is van költségvetést növelő hatása, amelyet lehet, hogy 

szerencsésebb lett volna a költségvetéssel egy időben tárgyalni, a közös hivatal állami 

finanszírozása sajnos nem változott. Nagyon kell törekedni a takarékos gazdálkodásra, persze 

ezzel itt sosem volt probléma, mindig a „józan paraszti ész” szerint és nem a földtől elragadva 



gazdálkodott eddig sem a település. 15-20 MFt körüli saját bevétel és a külső támogatási 

lehetőségek minél jobb kihasználásával lehet tovább stabil gazdálkodásra számítani. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Korábban mindig rajta volt a  „fék” az önkormányzatokon, hogy gazdasági irányba ne nagyon 

mozduljanak el. A közfoglalkoztatásban is egyre nehezebb lesz gazdasági eredményeket 

elérni. Nem lesz olyan munkaerő, akivel a tervezett programokat eredményesen végre lehet 

majd hajtani. Az illetményalap emeléssel kapcsolatban én is kérdeztem, hogy nem lenne-e 

szerencsésebb a költségvetéssel egy időben tárgyalni, Ő azt mondta Nyírábrány 

mindenképpen korábban szeretnének dönteni. Remélem, hogy a munkavégzésben is meg fog 

látszódni, az év végi jutalomhoz  pedig szenzációs eredményeket kell produkálni. 

 

Földháti István képviselő: 

Minden tiszteletem a kolléganőké és nem vitatom az elmúlt 40 évben végzett munkájuk 

érdemeit. Azért azt továbbra sem értem, hogy miért van kifizetendő szabadság és miért nincs 

kiadva, az mindenkinek  jár. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Igen, valóban az lenne az ideális, ha a dolgozók maradéktalanul ki tudnák venni a 

szabadságokat. Sajnos nagyon kevesen vagyunk, kapcsolt munkaköröket látnak el 

mindnyájan. Előfordul, hogy a határidők szorítása miatt túlmunkát végeznek, még az azért 

járó szabadidőt sem tudják kivenni, szabadságra is nagyon nehéz menni. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Minden munkaterületen más-más a munkateher, állandóan a változások és határidők 

szorításában kell dolgozni, így biztosan nem lehet mindenkinek maradéktalanul kiadni a 

szabadságot. És még azt szeretném mondani, hogy azt a szabadságot kell kiírni, amit tényleg 

ott is tölt a dolgozó. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet:  

Szerencsénk van, hogy volt tartalékunk, át kell nézni, van-e olyan terület, ahol lehet 

takarékoskodni. A szabadságot pedig jogszabály szerint rendezni kell a dolgozókkal, 

természetesen törekedni kell a kiadására. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
11/2018. (II.15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy: 

1. a polgármester és a könyvvizsgáló véleményét is figyelembe véve az 

önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetéről nem dönt 

jelen ülésen, azt  nem fogadja el. 

2. hozzájárul a következő kifizetés teljesítéséhez: 

- a HBM-i Fejesztési Ügynökség által kötött „Jó kis hely – Biztos 

kezdet” pályázat projektmenedzseri szerződés alapján 800.000.-

Ft díj kifizetéséhez, mely kifizetés fedezetét a 2018. évi 

költségvetésében biztosítja. 



3. Utasítja Hutóczki Péter polgármestert és Kissné Terdik Erzsébet 

aljegyzőt a tervezet átdolgozására. 

 

Határidő: a. pont vonatkozásában 2018. március 15. 

  b. pont vonatkozásában azonnal 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

         Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

 

4. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 
      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

      Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A 2018 évi közbeszerzési terv 2017. évre módosított, de el nem indult közbeszerzési 

eljárásokat tartalmazza. A későbbiek során amennyiben valamely beruházás esetén 

közbeszerzési kötelezettség áll be, úgy a 2018. évi tervet módosítani szükséges, abban 

szerepeltetni kell a jogszabály által előírt adattartalmat.  

Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

19/2017. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

Fülöp Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét az 1. 

sz. melléklet szerint.  

Felkéri a Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv 

megjelentetéséről a község honlapján. 

 

Határidő: 2017. február 22. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Megyjegyzés: A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

5. Az óvoda 2018. évi zárva tartásáról és az óvodai beiratkozás 

rendjéről döntés 
       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

       Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Visszatérő feladat az óvoda zárva tartásának meghatározása, melyet a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően terjesztünk a Képviselő-testület elé. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 



nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

13/2018. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

1.) Az óvoda nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg: 

Óvodai nevelés   2018. július 1. – 2018. július 31. 

 

Fenti időpontban kerülnek elvégzésre a nyári karbantartások, takarítások, valamint 

a dolgozók szabadság kiadása. 

 

2.) Az óvodába történő beiratkozás rendjét a következőkben állapítja meg: 

 

  2018. április 23-től 2018. április 27-ig 

 

 

Felelős: Hutóczki Valéria megbízott intézményvezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

6.  Tájékoztató a 2017. évi közművelődési tevékenységről és a 2018. 

évi közművelődési terv megtárgyalása.  
                     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

         Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti Jekk Gergőt, Török Tamás nem tud sajnos az ülésen részt venni. Az előterjesztés 

gyakorlatilag a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a hagyományosan rendezett 

programokat tartalmazza, illetve van néhány új ötlet is benne. A költségvetés tárgyalásánál 

már említett okokból a rendezvények költségeit is le kell szorítani, illetve megkeresni a külső 

forrásokat, pályázatokat. Segítségünkre tud lenni ebben az évben és jövőre az Örömhír média 

alapítvány pályázatának  Fülöpre vonatkozó része. Szeretném kérdezni Gergőt, hogy szeretné-

e kiegészíteni az előterjesztést? 

 

Jekk Gergő: 

Örülök, hogy itt tudok lenni és hogy az elmúlt évben is együtt dolgozhattam a Képviselő-

testülettel és az önkormányzat dolgozóival. A tavalyi évben nem minden tervezett program 

valósult meg, remélem ebben az évben fogjuk tudni tartani az elképzelésinket, figyelembe a 

költségvetés korlátait. Szeretném kiemelni, hogy szoktam figyeli a környező települések 

média megjelenését – honlap és facebook oldal – úgy látom a látogatottsági számok azt 

mutatják, hogy messze kiemelkedő figyelmet kap Fülöp. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Gondosan összeállított terv, szinte már túl jó, reméljük meg fogjuk tudni valósítani az idén is. 

Annak külön örülök, hogy Gergő ezt még a így részmunkaidőben is, de tudja vállalni. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Én is szeretnék köszönetet mondani Gergőnek a lelkiismeretes, színvonalas munkájáért. 



 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2018. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Fülöpi Művelődési Ház (IKSZT) 2017. évi beszámolóját a közművelődési 

tevékenységről és a 2018. évi programtervét elfogadja a határozat mellékelte 

szerinti tartalommal. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: programterv szerint 

 

Megjegyzés: A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

 

7. Polgármester 2018. évi szabadságterv jóváhagyása 
      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

      Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának 

ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint 

igénybe venni, az előterjesztés tartalmazza részletesen az adatokat. 

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez? 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Az a véleményem, hogy az a szabadság kerüljön kiírásra, amelyet ténylegesen ott is tudsz 

tölteni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2018. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

rendelkezések alapján Hutóczki Péter polgármester 2018. évre megállapított 39 

nap szabadságának 2018. évre vonatkozó ütemtervét az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

 

február  20-23.        4 nap 

március 5-7.                 3 nap 

április 9-13.                 5 nap 



május  7-17.      4 nap  

június 4-8.      5 nap 

július 9-13..      5 nap  

augusztus  8-10.     3 nap 

szeptember 4-7.     4 nap 

október 17-19.      2 nap 

november 14-15.            2 nap 

december 27-28.            2 nap 

 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

 

 

8. Az önkormányzat 2018. évi belsőellenőrzési feladatának 

ellátására megbízás 
      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

      Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A belsőellenőrzés működtetése az előterjesztésben leírtak szerint jogszabályi kötelezettsége az 

önkormányzatnak. Már több éve Reszler György könyvvizsgáló és belső ellenőr végzi ezen 

feladatokat, javaslom továbbra is vele kössünk szerződést. Ha nincs kérdés kérem 

szavazzunk. 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2018. (II. 15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

Fülöp Község Önkormányzatának 2018. éves belső ellenőrzési feladataira 

Reszler György (4028 Db., Kardos u. 23. fsz: 3. sz.) alatti 001481 szám alatt 

bejegyzett könyvvizsgálóval köt megbízási szerződést. A megbízott az 

határozati javaslat mellékletét képező szerződéstervezetben foglalt 

ajánlattétel szerint, az abban foglalt díjakon az éves jóváhagyott ellenőrzési 

tervnek megfelelően végezze feladatát. 

Eseti vizsgálat:      40.000.-Ft +áfa/db 

Átfogó vizsgálat:  150.000.-Ft + áfa / db 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá és a feladat 

elvégzése érdekében működjön együtt a megbízottal. 

 

Határidő: 2018. március 15. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 
 



9.  KÜLÖNFÉLÉK 
 

a) Polgármester cafetéria juttatása 
Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

            Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztést megkapták a képviselők, kérdezem aljegyző asszonyt van-e kiegészítése. 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Az előterjesztésben szerepel, hogy a juttatás jogszabály által meghatározott, de mivel a 

polgármester munkáltatója a Képviselő-testület, az ő hatásköre a juttatás megállapítása. 

 

Hutóczki Péter polgármester 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

17/2018. (II.15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és a közszolgálatitisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/A. § (1) bekezdése, 225/K. § (1) bekezdése; 225/L. § (1) 

bekezdése és 151. §-a, alapján az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület Hutóczki Péter főállású polgármester 2018.évi 

cafeteria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 

225 000.-Ft összegben, a cafeteria keret felhasználására vonatkozó eljárás 

rendet  a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria rendszerének 

alkalmazását is tartalmazó közszolgálati szabályzatban rögzítettek szerint 

határozza meg. 

 

Felelős: Dr. Csősz Péter jegyző 

    Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
 

b) Közalkalmazott kinevezése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A kolléganő, aki korábban is végezte a közfoglalkoztatás adminisztrációját kezdetben 

közfoglalkoztatási jogviszonyba, később Mt. hatálya alá tartozott GINOP programban. 

Jelenleg 8 órában élelmezés vezető. 2018. március 1-jétől 4 óra került tervezésre óvoda 

élelmezésvezetésére és 4 órában látná el továbbra is az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás 

adminisztrációs feladatai 

Amennyiben nincs  kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 



nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

18/2018. (II.15.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy az 

önkormányzat közfoglalkoztatási programjainak működésének biztosítására 

egyetért: 

a.) 1 fő pénzügyi adminisztrátor munkakörben történő alkalmazásával  a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya 

alatt  

b.) a. pontban foglalt munkakör ellátására részmunkaidőben (heti 20 óra) 

2018. március 1-jétől 2018. december 31-ig tartó határozott időre kinevezi 

Ruszin Béláné 4266 Fülöp, Kossuth u.79. sz. alatti dolgozót 

közalkalmazotti jogviszonyba, 

c.) a közalkalmazott 

- besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztály: C01 

- fizetési fokozat: 1 fizetési fokozat 

- illetménye: 90.250.-Ft 

 

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások fedezetét az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében a közfoglalkoztatási programok működtetéséből származó 

bevétel terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos 

munkaügyi iratok elkészítéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 

 
 

 

c) Fodrászüzlet bérbeadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: előterjesztés szóban, határozati javaslat írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A korábban fodrászüzletnek használt helyiség közfoglalkoztatottak által használt helyiség. 

Jelzés érkezett, hogy bérbe kívánják venni. Fodrászüzlet céljára történő használatra elég sok 

karbantartási, felújítási munkát igényel. A bérbe venni kívánó ezt a felújítást is vállalja a 

bérleti díj terhére. Ezért a határozati javaslatban foglaltak elfogadását kérem. 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2018. (II.15.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  

Fülöp Arany J. u. 19. sz. alatt található fodrászüzlet ingatlant bérbe adja 

Buknicz Erika Fülöp Arany J. u. 114.sz. alatti lakosnak. 

- Bérleti díjat 2018. évre 20.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.  



- Bérlő vállalja, hogy 60.000.-Ft erejéig helyiségen szükséges 

karbantartási, felújítási munkálatokat elvégzi (festés, burkolás), 

azzal, hogy a bérleti díjból jóváírásra kerül. 

 

Felkéri a polgármester a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2018. február 28. 

 

 

d) Ingatlan vételi szándék 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kérelem került benyújtásra a Képviselő-testületnek, melybe vételre ajánlják a Fülöp József A. 

u. 5. sz. alatti ingatlant Korcsmáros Józsefné és gyermekei, 500 EFT-ot szeretnének az 

ingatlanért kapni. Mivel közművesített ingatlan, viszonylag jó termőképességű , a ház az nem 

igazán használható rajta, ezért közfoglalkoztatási célra ideális lenne. 

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

szavazatával, 6 igen  1 nemszavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2018. (II.15.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy 

kifejezi vásárlási szándékát a Fülöp, József A. u 5. sz. alatt található ingatlan 

tárgyában. 

Felkéri a polgármestert az értékbecslés megrendelésére és az adás-vétel 

tárgyban a tulajdonosokkal történő egyeztetésre és az adás-vétel döntésre 

előterjesztésére. 

 

Határidő: 2018. március 15. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

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

 
 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 
 


