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FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018.  március 29-én  8,00 órakor 

TARTOTT  SOROS NYÍLT  ÜLÉSÉRŐL 
 

 

Hozott rendeletek:    - 

4/2018.(III.29.) ÖR. A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól  

szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Hozott határozatok:      

30/2018. (III. 29.) KT. sz. határozat:  Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű 

határozatok 

31/2018. (III. 29.) KT. sz. határozat:  Az önkormányzat 2017. évi 

közfoglalkoztatási tevékenységéről szóló beszámoló 

32/2018. (III. 29.) KT. sz. határozat: A szociális ellátások térítési díjának 

megállapítása 

33/2018. (III. 29.) KT. sz. határozat:  A Fülöpi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 

egyesület tájékoztatója 

34/2018. (III. 29.) KT. sz. határozat: A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

35/2018. (III. 29.) KT. sz. határozat:  „Fülöp Civilház felújítása, energetikai 

korszerűsítése” tárgyú projekt kapcsán lefolytatandó beszerzési eljárással 

összefüggő feladatok ellátására döntés  



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. március 29-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: 

            Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

             

Igazoltan távol: 

 

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

tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére, melyet a meghívóhoz képest javasol 2 napirenddel 

kiegészíteni. 
 

Meghívó szerinti napirend:         

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Tájékoztató az önkormányzat  2017. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a 

            2018. évi közfoglalkoztatási program tervéről 

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. A Fülöpi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület tájékoztatója 

     Előterjesztő: Pelestyák György elnök 

5. KÜLÖNFÉLÉK 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Tájékoztató az önkormányzat  2017. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a 

            2018. évi közfoglalkoztatási program tervéről 

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. A Fülöpi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület tájékoztatója 

     Előterjesztő: Pelestyák György elnök 

5. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



6. „Fülöp Civilház felújítása, energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt kapcsán 

lefolytatandó beszerzési eljárással összefüggő feladatok ellátása. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. KÜLÖNFÉLÉK 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 7 igen 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. Tájékoztató az önkormányzat  2017. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a 

            2018. évi közfoglalkoztatási program tervéről 

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. A Fülöpi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület tájékoztatója 

     Előterjesztő: Pelestyák György elnök  

5. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. „Fülöp Civilház felújítása, energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt kapcsán 

lefolytatandó beszerzési eljárással összefüggő feladatok ellátása. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. KÜLÖNFÉLÉK 
 

 

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: 

- Nyert az EFOP-os pályázatok közül a Nyíradonyi Konzorciumban készült pályázat, a 

humánerő-kapacitás fejlesztés témájában, lassan a megvalósítás szakaszának el kell 

indulni. Megközelítőleg 500 MFt a támogatás, ebből közel 50 MFt a fülöpi rész. 

Ebben 24 hónapon keresztül 2 ember foglalkoztatására van lehetőség, egy felsőfokú 

szociális képesítéssel rendelkező mentor és egy közösségszervező személyében. 

Ebben képzések, klubok, különféle programok szerepelnek. 

- Ellenőrzés történt a tanyagondnoki szolgálat működését érintően, előzetes vélemény 

szerint jelentős hiba nem került feltárásra. 

 

Van-e kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 



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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2018. (III. 29.) 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. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi Közfoglalkoztatási 

programjáról és a 2018. évi közfoglalkoztatási program tervéről 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                 Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:  
A tavalyi programok teljesülését részletesen tartalmazza az előterjesztés, inkább a már 

korábban elfogadott ez évi programok jelenlegi helyzetéről mondanék néhány gondolatot. A 

belvíz és út program lehet elmarad 2018-ban, mert nem volt annyi közvetíthető létszám, hogy 

tervezni lehessen. Az új programban a helyi sajátosságokban szeretnénk a tészta gyártás-, 

savanyítás tevékenységet végezni. A tészta gyártás a problémásabb, mert a legszigorúbbak a 

jogszabályi feltételek, melyeket meg kell teremteni és engedélyeztetni szükséges. Tervezve 

van hozzá kapcsolódóan a tojó tyúkok tenyésztése. Továbbra is probléma az ember hiány, 

hiszen folyamatos jelenlétet, ellenőrzést igényel valamennyi program. 

 

Földháti István képviselő: 

Nem tartom jó ötletnek sem a tyúkfarmot magát, sem a választott helyszínt. Megvan-e rá az 

ember, hogy ki fogja gondozni az állatokat, nem lesz-e probléma a szag miatt? 

 

Hutóczki Péter polgármester 

Megérdeklődtük előre a hatóságoknál és ez az állomány még háztáji mennyiségű. 

Hajdúsámson sokkal sűrűbben lakott város és már évek óta foglalkoznak vele. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Ahogy polgármester úr mondta látjuk milyen a létszám alakulása és összetétele, aki dolgozni 

akart nagy része elhelyezkedett a piaci munkahelyekre dolgozni. Tényleg ott kell lenni szinte 

folyamatosan a munkavégzés helyén, gyakran még a józan paraszti ész is hiányzik. Egyre 

nehezebb, ezért kezdődött el a területek csökkentése. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Falun lakunk, szerintem ez hozzáállás kérdése is. Egyébként köszönet a programok 

megvalósításáért. Ezzel gyarapszik az önkormányzat eszközparkja, és bízom benne, hogy 

csak ragad valami az emberekre is a munkához való hozzáállásukban. Én örülök a 

tyúkfarmnak, a tésztagyártásnak és a savanyításnak is. Ezek egy újabb lehetőséget jelentenek. 

 



Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Én is úgy gondolom jó, hogy van a közmunkaprogram, ezeknek az embereknek egy része 

nem tud egy másik része nem is nagyon képes arra, hogy máshol dolgozzon. Az ellátásuk 

pedig akkor is az önkormányzat feladata lenne. Sajnos a többség otthon sem műveli a saját 

kertjét, ezért nem tudja itt sem, hogy mi a sorja a munkának. Meddig tartanak a programok? 

 

Hutóczki Péter polgármester:  
A start programok március 6-tól 2019. február 28-ig, a hosszabb közfoglalkoztatás június 30-

ig. 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: 

 

31/2018. (III. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat úgy határozott, hogy az önkormányzat 2017. 

évi közfoglalkoztatási programjáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: - 

Felelős: - 

 

 

 

3. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 
              Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                       Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ahogy az előterjesztésben is le van írva részletesen, törvény alapján a szolgáltatási 

önköltséget és az intézményi térítési díjakat a tárgyév április 1. napjáig kell megállapítani. 

Mivel 2017 évben november hónapban felülvizsgálatra kerültek a térítési díjak, ezért most 

módosítást nem javaslunk, csak a jogszabályban foglaltaknak történő megfelelés miatt meg 

kell állapítani. 

 

Földháti István képviselő: 

Az óvoda felújításakor lettek-e almérők felszerelve? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A gázműveknél utánajártunk, ott nem volt rá lehetőség, így a többivel sem foglalkoztunk. A 

korábbi %-os felosztás alapján számolunk. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Az intézményi, dolgozói étkezést igénybe veszik-e? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Igen, néhányan élnek a lehetőséggel.  

 

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

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

szavazattal az alábbi rendeletet alkotta hozta: 

 



 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

4/2018. (III. 29.) Önkormányzati rendelete 

 

A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól  

szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

  

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás és szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének 1. sz. 

melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2.§. 

 

Ez a rendelet  2018. április 1. napján lép hatályba,  és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszíti. 

 

 

 

Hutóczki Péter      sk.                                                                            Dr. Csősz Péter  sk. 

  polgármester                                                                                           jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2018. március 29. 

Dr. Csősz Péter  sk.                                                                                          

jegyző 

 

 
1. számú melléklet a 4/2018. (III.29.) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

Alapellátás keretén belül nyújtott  

1. Tanyagondnoki szolgáltatás  

 

    Számított térítési díj (szolgáltatási önköltség) :                       869- Ft/óra 

    Ténylegesen alkalmazott térítési díj:      0 Ft 

  



Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
32/2018. (III. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a.) a felnőtt étkezés térítési díjának megállapításához és 

b.) az intézményi étkezetés térítési díjának megállapításához, illetve a szünidei 

gyermekétkeztetés ingyenes biztosításához a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a külön jogszabály szerint dokumentált 

szolgáltatási önköltséget és nyersanyagnormákat fogadja el: 

 

1.Felnőtt étkeztetés 

   a.) Étkeztetés nyersanyagnormája   425.- Ft.    

   b.) Étkeztetés szolgáltatási önköltsége   719.- Ft  

   c.) Felnőtt étkeztetés  térítési díja   705.- Ft 

   d.) Munkahelyi étkeztetés térítési díja   527.- Ft  

        ( Az önkormányzat és intézményei állandó alkalmazottai részére a felnőtt 

étkeztetés díjából a rezsi költség 50%-os mértékéig kedvezményt biztosít) 

 

2. Gyermekétkeztetés Gyvt. 147.§. (3) bek. szerint meghatározott szolgáltatási 

önköltsége,  nyersanyagnormái 

 

a.) Napközi Otthonos Óvoda 

     Nyersanyagköltség:  346.- Ft. 

 Ebből:  

 Tízórai:  49.- Ft. 

 Ebéd: 248.- Ft. 

 Uzsonna:  49.- Ft.  

 

Iskolai Napközi  

Nyersanyagköltség:  459.- Ft. 

Ebből:  

 Tízórai:  66.- Ft. 

 Ebéd: 327.- Ft. 

 Uzsonna:  66.- Ft.  

 

Menza 

Nyersanyagköltség  327.- Ft.  

 

Szünidei étkeztetés ebéd: 

 Bölcsődés korú 207.- Ft. 

 Óvodás korú 248.- Ft. 

 Általános iskolás korú  327.- Ft.  

 Középiskolás korú  425.- Ft.  

 



Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

intézményi gyermekétkeztetés Gyvt. 147. § (1) bekezdése szerint kiszámított 

intézményi térítési díjat alacsonyabb összegben állapítja meg.  

 

Az óvodai, az iskolai napközi és az iskolai menza intézményi térítési díjai a 

12/2013. (VII. 31.) KT. sz. rendelettel módosított 4/2009. (II. 10.) KT. sz, rendelet 

1. sz. mellékletében meghatározott összegben állapítja meg, ezért az 

önkormányzati rendelet módosítása nem indokolt. 

 

Alkalmazandó térítési díjak hivatkozott rendelet alapján: 

 

Napköz Otthonos Óvoda esetén    270.- Ft. 

 

Általános Iskolai oktatásban résztvevő gyerekek esetén 

     Napközi:  360.- Ft. 

 Menza:   250.- Ft.  

 

A megállapított összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az étkeztetés biztosító intézmény vezetőjét 

tájékoztassa a 2018. április 1. napjától alkalmazandó térítési díjakról. 

 

Felelős:     Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:   2018. április 15. 

 

 

 

4. A Fülöpi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület tájékoztatója 
      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

      Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az ÖTE 2017. februárjában átalakult, a régi tisztségviselők megbízatása lejárt, az egyesület új 

tisztségviselőkkel, új egyesületi forma „Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület” néven 

működik tovább. A két egyesület összevonása egy hosszabb folyamat volt, melyet korábbi 

években terveztünk és a jogszabályok lehetővé tették, így éltünk a lehetőséggel. Jelenlegi 

taglétszám a két egyesületből 14 fő. Még nem túl gördülékeny a működés, de majd kialakul, 

nem volt egyszerű vezetőt találni és vezetőséget sem választani. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Én örülök neki, hogy Pelestyák György elvállalta, fiatal, itt lakik a faluban, hosszú távon lehet 

vele számolni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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: 

 

 



33/2018. (III. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 

Fülöpi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tájékoztatóját 

 

Határidő: - 

Felelős:  - 

 

 

5. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

       Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A társulási megállapodás jelen módosításának az oka, hogy Bagamér kilépett és Álmosdon 

változás történt a polgármester személyében. 

 

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

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

alábbi határozatot hozta: 

 

34/2018. (III. 29.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló 

előterjesztést, és a mellékletként csatolt I/1062-27/2018. számú módosító 

okiratot, valamint az I/1062-28/2018. számú Társulási Megállapodást a 

módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

 

Megjegyzés: a határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6.   „Fülöp Civilház felújítása, energetikai korszerűsítése” tárgyú 

projekt kapcsán lefolytatandó beszerzési eljárással összefüggő 

feladatok ellátása. 
                     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

         Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A civilház pályázat a kivitelező kiválasztásának a fázisába érkezett, az előterjesztésben foglalt 

ajánlatok alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

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

alábbi határozatot hozta: 

 



35/2018. (III. 29.)  KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fülöp 

Civilház felújítása, energetikai korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezés 

feladatival kapcsolatos beszerzési eljárás eredményes, a legalacsonyabb árat 

tartalmazó ajánlatot a Lanora Solution Kft. adta. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hutóczki Péter polgármestert, hogy a 

nyertes ajánlattevővel kössön szerződét és tegye meg a szükséges lépéseket. 

 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

7.  KÜLÖNFÉLÉK 
 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy folyamatban van a Máriapócsi Fülöp-napi 

zarándoklat egyeztetése, amennyiben konkrét időpont és személy ismert lesz, közlöm az 

információt. 

 

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. 
 


