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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. február 28-án de. 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester, 

Furó Tiborné képviselő 

Földháti István képviselő, 

Sándor László képviselő, 

 

 

Tanácskozási joggal: 

        Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Igazoltan távol: Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet képviselő, 

Hutóczki Imre képviselő 

 

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

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjének módosítására, miszerint 2 napirenddel 

kiegészítenénk. 

 

 

Meghívó szerinti napirendek :     
 

1. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

1/2014.(III.4.) KT. sz. rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

2. Ingatlanvásárlás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

3. Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

4. Beszerzési eljárás rendezvénysátorra 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Javasolt napirend: 

1. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

1/2014.(III.4.) KT. sz. rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

2. Ingatlanvásárlás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 



3. Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

4. Beszerzési eljárás rendezvénysátorra 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

5. Választás 2018.  

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 4 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

1. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

1/2014.(III.4.) KT. sz. rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

2. Ingatlanvásárlás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

3. Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

4. Beszerzési eljárás rendezvénysátorra 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

5. Milák Zsolt szükséglakás iránti kérelme 

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Választás 2018.  

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 1/2014.(III.4.) KT. sz. rendeletének 

módosítása 
            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 



Hutóczki Péter polgármester:  

A módosítás két pontot érint: A DHK Kft, mint közszolgáltató 2017. december 13-i 

tájékoztatása szerint 100%-ban alvállalkozó bevonásával fogja a közszolgáltatást ellátni a 

településen valamint az önkormányzati rendelet kiegészítése szükséges a közszolgáltató 

adatkezelésére vonatkozó szabályok. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4  igen szavazattal az alábbi rendeletet elfogadta. 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 

1/2014. (III. 04.) KT. sz. rendeletének módosításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 19. pontja 

szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

Fülöp Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló  1/2014. (III. 04.) KT. sz. 

rendeletének  (továbbiakban: Rendelet) a 1.§. (3) bekezdés második mondata helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(3) … A közszolgáltató alvállalkozó igénybevétele útján biztosítja a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenységek ellátását, ahol az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez 

viszonyítottan 100 %-ban látja el a közszolgáltatást…” 

 

2.§. 

 

A rendelet 13.§.  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a 

közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatok kezelése. 

 

(2) A közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok 

körébe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és 

az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az 

érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez 

kapcsolódik. 

 

(3) A közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a 

közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az egyéb 

adatokat a közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni. 



 

(4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

az adat és titokvédelem szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül 

szükségesek. 

 

(5) A közszolgáltató nyilvántartásában  a természetes személyek esetében a Ht. alapján a 

természetes személyazonosító adatokat, valamint lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az 

adatokat kezeli. 

 

(6) A közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az 

ügyfélszolgálati feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos 

adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja. 

 

(7) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses jogviszony 

létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállássáig kezelheti. A 

jogviszony vagy díjhátralék megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat 

megsemmisíteni. 

 

 

3.§. 

 

 

 

Ez a rendelet   kihirdetését követő napon lép hatályba,  és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszíti.  

 

Hutóczki Péter                                                                                  Dr. Csősz Péter  

  polgármester                                                                                               jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Fülöp, 2018.02.28. 

 

                                                                                                      Dr. Csősz Péter 

                                                                                                             jegyző 

 

 

 

2. Ingatlanvásárlás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A  Fülöp József A. u 5. sz. ( 788 és 790/2 hrsz.) alatti ingatlan tulajdonosai részéről szándék 

jelentkezett a lakóingatlan eladására az önkormányzat részére. Az ingatlanok:   Fülöp, József 

A. u. 5. 788 és 790/2  hrsz. alatt nyilvántartott , 1773 m2 kivett lakóház, udvar és 3656  m
2 

nagyságú, kivett beépítetlen terület. A megvásárlásra felajánlott ingatlan értékbecslését az 

önkormányzat elvégeztette. Az értékbecslő az ingatlanok forgalmi értékét 600 EFt-ban 

állapította meg. Az ingatlan eladási árával kapcsolatosan egyeztetésre került sor a 

tulajdonosokkal. A tulajdonosok az értékbecslő által megállapított forgalmi értékből 100.000.- 



Ft engedményt adva egyetemlegesen 500.000,- Ft áron ajánlja fel az ingatlant 

megvásárlásra.Az ingatlan vásárlás fedezeteként az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 

szereplő,  a 2017. évi pénzmaradvány terhére. Az ingatlan a közfoglalkoztatási program 

működéséig bevonásra került. A fent leírtak figyelembevételével javaslom, hogy Fülöp 

Község Önkormányzata vásárolja meg a fenti ingatlanokat.  

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

21./2018. (II.28.) KT. sz. határozat 

   Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy határozott, hogy  

1.) a Fülöp, József A. u. 5, 788 és 790/2  hrsz. alatt nyilvántartott , 

1773 m2 kivett lakóház, udvar és 3656  m
2 

nagyságú, kivett 

beépítetlen terület  megjelölésű ingatlan 3/6 tulajdoni rész: 

Korcsmáros Józsefné 4266. Fülöp, Deák F. 14/A,   1/6  tulajdoni 

rész Varga Jánosné 4266 Fülöp, Deák F. u. 14/A, 1/6 tulajdoni rész 

Kovács Imréné 4285 Álmosd Szabadság u. 5. Korcsmáros József 

4264. Nyírábrány, Nyárfa u. 28.. sz. alatti lakosoktól, mint  

tulajdonosoktól egyetemlegesen 500.000. Ft vételárért.  

 

2.) A  vásárlás forrásaként a 2018. évi költségvetésben  a 2017. évi 

pénzmaradványt jelöli meg. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 

szerződés aláírására, a szerződésben foglaltak teljesítésére. 

 

Határidő: 2018. március 20. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 
 
 

3. Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be az 

Önkormányzathoz. Javaslom a képviselő-testületnek támogatási kérelmük elfogadását. 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

22/2018. (II.28.) KT.sz. határozat 

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy 

300.000.-Ft azaz háromszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a 



Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (képviseli: Pelestyák György 

egyesület elnöke ) 4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz. részére államháztartáson kívül 

működési célból. 

 

A támogatás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse az egyesület elnökét a döntésről és 

gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről és a pénz átutalásáról. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

4. Beszerzési eljárás rendezvénysátorra 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Az Önkormányzat támogatást nyert a TP-1-2017. sz. „A tanyák, valamint a tanyás térségi 

megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására” kiírt 

pályázaton 135 nm  rendezvény sátor beszerzésére. A támogatás összege 2 MFt, intenzitása 

81%.  

A sátor beszerzésének értéke meghaladja a nettó 1 MFt-ot ezért a hatályos jogszabályok és az 

önkormányzat beszerzési szabályzata alapján le kellet folytatni a beszerzési eljárást. az eljárás 

eredményes volt. Három árajánlat került megkérésre.: 

 

1.) Gege Hungary Kft 2800 Tatabánya, Galagonya u. 18. sz. 

2.989.000.- Ft + 805.950.-Ft áfa  = 3.790.950,.Ft bruttó 

 

2.) Hungaplan Kft 9030 Győr Kenderáztató u. 38. sz. 

3.111.000.-Ft + 839.700.-Ft áfa = 3.949.700,.Ft burttó 

 

3.) Kopa Hungaria Kft 9086 Töltéstava, Dió u. 31. sz. 

1.976.378.-Ft + 533.622.- Ft áfa = 2.510.000.-Ft bruttó 

 

A három árajánlat közül a határozati javaslat szerinti KOPA HUNGARIA Kft. volt a 

legkedvezőbb, sőt szermélyesen elutaztunk Töltéstavára hogy megtekintsük a sátor kínálatot. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2018. (II. 28.) KT. sz. határozat: 



Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Földművelésügyi Minisztérium által - TP-1-2017. sz. „A tanyák, valamint a 

tanyás térségi megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi 

fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton -  támogatott 135 m2 

rendezvénysátor beszerzése tárgyában indított beszerzési eljárás eredménye 

alapján a megrendelés teljesítésére a Kopa Hungaria Kft 9086 Töltéstava, 

Dió u. 31. sz képviseli: Mózer Melinda) választja az alábbi feltételekkel: 

1.976.378.-Ft + 533.622.- Ft áfa = 2.510.000.-Ft bruttó 

 

Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a beszerzés lefolytatására, 

pénzügyi teljesítésére. 

 

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

5. Milák Zsolt szükséglakás iránti kérelme 
            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

          Előterjesztés: szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Felolvassa Milák Zsolt, 4266 Fülöp Munkácsy M. u. 17. sz. alatti lakos szükséglakás iránti 

kérelmét. Elmondja továbbá, hogy az Önkormányzat tulajdonában nem áll rendelkezésre 

szükséglakás. Az Képviselő-testület utasítsa az Önkormányzatot, hogy a leírtak alapján 

lakhatásuk biztosított e, vagy veszélyben van e lakhatása a fent említett Milák Zsoltnak, 

illetve kéri a környezettanulmány elkészítésére. 

 

Dr. Csősz Péter jegyző:  

Árverés alatt van ez az ingatlan? 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Nincs árverés alatt. Hagyatéki eljárás alatt van. Nem is értettem hogy miért írta, hogy 

veszélyben van a lakhatásuk. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 4  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

???????24/2017. (II. 28.) KT. sz. határozat: 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  

 

 

Határidő:  
Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

6. Országgyűlési képviselők ………….. 



            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

            Előterjesztés: írásban 

 

8.15 perckor: Hutóczki Imre képviselő megérkezik és bekapcsolódik az ülés napirendjének 

tárgyalásába. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Április 8-án lesz az Országgyűlési képviselő és miniszterelnök választás. Kérem a Képviselő-

testületet, aki jelentkezik, az országgyűlési képviselők közül, hogy szeretné megtartani 

községünkben a kampánybeszédét, egy alkalommal térítésmentesen biztosítsuk neki a 

Művelődési ház nagytermét. 
 

Hutóczki Péter polgármester:  

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

szavazatával, 5  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2017. (II. 28.) KT. sz. határozat: 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  

Művelődési Ház nagytermét 1 alkalommal térítésmentesen biztosítsa, 

az országgyűlési képviselő választás képviselői számára, kampány- 

beszédük megtartására. 
 

Határidő:  
Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 
 
 

Különfélék: 

Hutóczki Péter polgármester: 

- Tájékoztatásként elmondja, hogy Április 14.-én lesz a Gasztro fesztiválunk. 

Sztárvendégként a Dívák érkeznek hozzánk. Akik az egész nap zenélnek nekünk az a 

Kistehén zenekar lesz, ők már itt lesznek a megnyitón, illetve fél 3-tól zenélnek. 

Kérem legyünk szokásunkhoz híven aktívak a rendezvényen és előtte is jól 

megszervezni az ételeket, a hagyományos ételeket készítsenek az emberek. Illetve 

beszéljük meg, hogy idén, akik főznek milyen ajándékot kapjanak, javasolnám, illetve 

a tegnapi nap folyamán az értékőrző társulattal azt beszéltük, és ők is javasolták, hogy 

idén nyújtófát kapjanak a szakácsaink. Ha a testület is egyetért vele, megrendelem. 

- Április 14-ére az Értékőrző tagjai kérem üljenek össze és beszéljék át a Gaszto 

fesztivál dolgai minél hamarabb. 

- Továbbá tegnapi nap folyamán voltam LEADER gyűlésen, ahol tájékoztattak hogy 

kisértékű dologi kiadásokra lehet pályázni, ha lehet pályázzunk mi is, gondoljuk át, mi 

az ami kisértékű és a rendezvényekhez is akár kapcsolódhat, mire van szükségünk. 

Köszönöm ennyiben szerettem volna még kiegészítésemet. 

 

 



Hutóczki Péter polgármester: 

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

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 
 

 


