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FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018.  április 27-én  9,00 órakor 

TARTOTT  SOROS NYÍLT  ÜLÉSÉRŐL 
 

Hozott rendeletek:     

5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló   2/2011 (III.26.) KT. sz. 

rendeletének módosításáról 

 

Hozott határozatok:      

37/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat:  A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és 

Fülöp Község Önkormányzat között fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés 

felmondása 

38/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat: BM pályázat benyújtása – járda felújítás 

39/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés és lejárt idejű 

határozatok 

40/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat: Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a 

Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség beszámolója 

41/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat: Adóügyi beszámoló elfogadása 

42/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat: Átfogó gyermekvédelmi értékelés 

43/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat: Tanyagondnoki Szolgálat működésével 

kapcsolatos döntés 

44/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat: HB-i Önkormányzatok Vízmű Zrt kintlévőség 

állománya 

45/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00009– Települési 

környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Fülöp Község Belterületi vízrendezésével 

kapcsolatos projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátása 

46/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat: TOP-3.2.1-15 – Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítésével kapcsolatos projekt projektmenedzsmenti feladatainak 

ellátása 

47/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00009– Települési 

környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Fülöp Község Belterületi vízrendezésével 

kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása  



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. április 27-én 9,00 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

Földháti István képviselő 

Sándor László képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

            Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

             

Igazoltan távol: 

Furó Tiborné képviselő 

 

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

tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére, melyet a meghívóhoz képest javasol öt napirendi 

ponttal kiegészíteni. 
 

Meghívó szerinti napirend:         

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Tájékoztató a 2017. évi adóbeszedés teljesítéséről. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. 2017. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

4. Tanyagondnoki Szolgálat működésével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban végzett 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti 

kirendeltség vezetője.  

6. KÜLÖNFÉLÉK 

 

Javasolt napirend: 

1. TRV Zrt. szerződés felmondása (ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatás) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. BM pályázat benyújtása – járda felújítás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

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

4. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban végzett 

tevékenységéről  



Előterjesztő: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti 

kirendeltség vezetője 

5. Tájékoztató a 2017. évi adóbeszedés teljesítéséről. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. 2017. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

7. Tanyagondnoki Szolgálat működésével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Hajdú-Bihari Vízművek tartozás állománya 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 2/2011 (III.26.) KT. sz. rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Fülöp Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15- azonosító számú, „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Fülöp Község Belterületi 

vízrendezése”, a „TOP-3.2.1-15 – Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” valamint tárgyú pályázatok kapcsán lefolytatott beszerzési 

eljárások eredménye 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. KÜLÖNFÉLÉK 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Fülöp Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

 

1. TRV Zrt szerződés felmondása (ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatás) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. BM pályázat benyújtása – járda felújítás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

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

4. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban végzett 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti 

kirendeltség vezetője 

5. Tájékoztató a 2017. évi adóbeszedés teljesítéséről. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. 2017. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

7. Tanyagondnoki Szolgálat működésével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Hajdú-Bihari Vízművek tartozás állománya 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 2/2011 (III.26.) KT. sz. rendeletének módosítása 
Előterjesztő:Hutóczki Péter polgármester 

 



10. Fülöp Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15- azonosító számú, „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Fülöp Község Belterületi 

vízrendezése”, a „TOP-3.2.1-15 – Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” valamint tárgyú pályázatok kapcsán lefolytatott beszerzési 

eljárások eredménye 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. KÜLÖNFÉLÉK 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.  TRV Zrt szerződés felmondása (ivóvíz- és szennyvíz 

szolgáltatás) 
                  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                  Előterjesztés: írásban 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti Ányos József urat, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját. Az ivóvíz és szennyvíz 

kötelező közszolgáltatás, melynek az ellátásáért felelőse az önkormányzat. Talán egy 

közszolgáltatás körül volt még ennyi változás és dilemma. Amikor a Hajdú-Bihari Vízmű Zrt-

ről kiderült, hogy nem lesz alkalmas a közszolgáltatás nyújtására, akkor is a jelenlegi 

szolgáltató, a TRV Zrt. és a Debreceni Vízmű Zrt. voltak a lehetséges esélyesek, illetve szóba 

került még az Alföldvíz, mint szolgáltató. Az akkori körülmények és egyeztetések a TRV Zrt-

vel kötendő szerződést támogatták. Az üzemeltető váltás óta eltelt idő azonban nem igazán 

megelégedettségre ad okot. Magával az ivóvíz minőségével nem volt probléma. Azonban több 

műszaki probléma merült fel a működés során, melynek megoldása nem a TRV irányításának 

köszönhető, hanem a helyben dolgozó munkatársaik hozzáállásának és az önkormányzat 

segítségének. A javítások, karbantartások mindig a bérleti díj terhére történtek, gyakorlatilag 

abból bevétel nem keletkezett az önkormányzatnak. Vannak települések a környezetünkben 

ahol jelentősebb problémáknak adnak hangot, ennek eredményeképpen a környező 

településeken már döntöttek a szolgáltató váltásról, mindenhol a Debreceni Vízmű Zrt. kezébe 

tennék a közszolgáltatás nyújtását. Ezért kértem meg vezérigazgató urat, hogy jöjjön el az 

ülésre és tájékoztasson bennünket arról, hogy ők hogyan biztosítják az ellátást, vállalható-e 

számukra a környező települések szolgáltatás nyújtása? Milyen változásokra lehet számítani, 

ha a Debreceni Vízmű lenne a szolgáltató? 

 

Ányos József Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgató: 

Köszöntöm a képviselő-testületet és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy 

személyesen találkozhassunk és adhassak tájékoztatást a lehetőségekről. Magyarországon 

2011-ig 400 vízmű volt, akik különböző színvonalú szolgáltatást nyújtottak, különböző 

gazdasági teljesítményekre voltak képesek. Mára 41 víziközmű szolgáltató cég maradt, 

melyből 5 állami cég és a lakosság 30%-nak biztosítja az ellátást. A többi cég 

önkormányzatok tulajdonában van. A közszolgáltatások nyújtására vonatkozó törvényi 

szabályozás változása miatt befagyasztották a vízdíjakat, különféle – addig nem jelentkező – 

terheket róttak a szolgáltatókra. Ilyen volt 2013-tól a 10%-os rezsicsökkentés, a bevezetett 

közmű adó, melynek mértéke vízvezeték és csatorna méterenként 105.-Ft, mely a központi 

költségvetést illeti. Az állami cégek helyzeti előnyben vannak, mert ők még mindig kapnak az 

államtól is támogatást a működéshez, míg az önkormányzati tulajdonú cégeknek maguknak 

kell kigazdálkodni a működéshez szükséges pénzeszközöket. A TRV Zrt-nek célja lenne, 



hogy felnőjön a feladathoz, de eddig nem sikerült szervezetileg követni a változásokat. Míg a 

Debreceni Vízmű Zrt. 2011-től folyamatosan erősödik, akkor a 61 HB-i Vízmű településéből 

22 pártolt hozzánk, majd 2016-ig további 8 település már a TRV Zrt-ből jött a Debreceni 

Vízműhöz. A célunk, hogy mindenhol olyan színvonalú szolgáltatást nyújtsunk, mint 

Debrecen városában, és korrekt, szoros kapcsolatra törekszünk az önkormányzatokkal: bérleti 

díjak, gördülő fejlesztési tervek elkészítése során, a szolgáltatási díjak pedig nem változnának. 

A szolgáltatás minőségében is többet tudunk nyújtani: információs, ügyfélszolgálati irodák 

üzemeltetése. A vízórák 8 évig hitelesek, nem a fogyasztók költségére történik a csere, csak 

az almérők hitelesítése a fogyasztók költsége. A számlázás 2 havonta, leolvasás 6 havonta 

történik. A Debreceni Vízmű Zrt a településen dolgozó TRV dolgozókat átveszi, az eddig 

átkerült dolgozók nem csalódtak. A dolgozók részére munkaruha, munkavégzéshez szükséges 

eszközök biztosításra kerülnek, nagyobb üzemzavar esetén segítséget kapnak. Minden 

településen rész vettem a testületi üléseken, Nyírábrányban egyhangú igennel döntöttek a 

váltás mellett. A közszolgáltatási szerződés kötéséhez 10.000.-Ft névértékű részvényt javasol 

vásárolni az önkormányzatnak. A cég már osztalékot is tudott fizetni, míg a TRV a mai napig 

állami támogatásra szorul. A Debreceni Vízmű Zrt. a 2017. évet 504 MFt adózás előtti 

eredménnyel zárta. Leányvállalata dolgozik Székelyudvarhelyen, Nagyszalontán és még 3 kis 

településen eredményesen a határon túl. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Van-e valakinek kérdése a vezérigazgató úrhoz? 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Mennyi a szolgáltatási vízdíj? 

 

Ányos József Debreceni Vízmű Zrt. vezérgazgatója: 

Az árak jogszabályi kötelezettség alapján meghatározottak, a 2012. évi szinten be vannak 

fagyasztva, 265.-Ft/m3 a vízdíj és 220.-Ft/m3 a csatornadíj. Bevezetésre került a kötelezően 

alkalmazandó 10%-os rezsicsökkentés, illetve 2013-tól bevezetésre került a 105.-Ft/fm 

közműadó, amelye a szolgáltatatónak be kell fizetni az állami költségvetés részére. 

 

Földháti István képviselő: 

Hol volt az elmúlt 6 év alatt a Debreceni Vízmű Zrt, mi történt ez alatt az idő alatt, hogy 

akkor nem voltunk kívánatosak, most pedig csatlakozhatunk? Szerintem Fülöpön veszteséges 

az üzemeltetés, akkor mi a vonzó most benne? És miért a 24. órában történik ennek a 

kérdésnek a tárgyalása? 

 

Ányos József Debreceni Vízmű Zrt. vezérgazgatója: 

Mi nem veszteségre számítunk,  a mi cégünknek eredményesen kell dolgoznunk, a tulajdonos 

nem engedné a működést, ha nem erre törekednénk, és nem ezt bizonyítanánk. Korábban, 

amikor a Hajdú-Bihari Vízmű volt bajban, ők is próbálták megoldani a helyzetet, próbáltak 

tőkeemeléssel segíteni, illetve el akarták érni a 150.000 lakos egyenértéket, de ez sem sikerült. 

Mi akkor is fogadókészséget mutattunk nemcsak Fülöp, hanem a többi település tekintetében 

is, de az akkori helyzet nem ezt a megoldást eredményezte. Az, hogy miért most kerül erre 

ismét sor, a kisebb települések mindig ki vannak szolgáltatva a nagyobbaknak a 

lakóegyenérték miatt, és amíg részükről nincs szándék, nincs döntés a kisebbek nem tudnak 

igazából dönteni. A mai döntés egyébként még nem a Debreceni Vízmű Zrt-hez való feltétlen 

elköteleződést jelenti. Most csak a jelenlegi szerződés felmondásáról lehet és kell dönteni. És 

annak esetleges elfogadása esetén kerülhet sor az új közszolgáltató kiválasztására. A 

szerződés felmondását azonban április 30-ig ki kell mondani és közölni kell a szolgáltatóval, 



ez a feltétele a továbblépésnek. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ahogy igazgató úr is mondta, már amikor a HB-i Vízmű körül gondok voltak, a Debreceni 

Vízmű részéről akkor meg volt a szolgáltatás biztosítására a fogadókészség és ez 

folyamatosan fenn is állt. Az ügyfélszolgálat az egy jó dolog, lehet a 2 havi díjfizetés nem túl 

szerencsés, megoldás lehetne, ha a helyi dolgozó beszedhetné havonta a díjakat. 

Problémaként jelentkezhet még, hogy a 2 kút nem dolgozik tisztított vízként, és 

mindenképpen szeretnénk a 3 helyi dolgozó felé felelősséggel lenni, hogy megmarad a 

munkahelyük.   

 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem, szavazzunk. A képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

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

határozatot hozta: 

 

37/2018. (IV.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, 

úgy dönt, hogy: 

 

1. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és Fülöp Község 

Önkormányzat között  2015. év január hó 01. napjától - 

határozott 15 éves időtartamra - szóló a közműves 

 szennyvízelvezetésre és tisztításra, valamint a közműves ivóvíz 

szolgáltatásra  vonatkozó üzemeltetési szerződést megszünteti.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Trv. Zrt-vel az üzemeltetési 

szerződéseket a  tárgyalások eredményétől függően: 

 

a) a szerződések IV. fejezet 1.2. pontjának b) és g) alpontjára, valamint 

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 20. §  (1) 

b) és c) pontjára való hivatkozással, -  8  hónapos felmondási idővel 

mondja fel, vagy 

  

b) közös megegyezéssel szüntesse meg. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Debreceni Vízmű Zrt-vel 

egyeztetéseket folytasson a szolgáltató váltás előkészítése, valamint az 

új üzemeltetési szerződések megkötése érdekében.    

 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében 

valamennyi szükséges intézkedést megtegyen. 

 

Határidő: a szerződés felmondására: 2018. április 30. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

  



 

2. BM pályázat benyújtása – járda felújítás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                 Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  
A korábbi évekhez hasonlóan, az ez évi költségvetési törvény is tartalmazza az egyszerűsített 

támogatási eljárás alapján az önkormányzatok számára különböző célterületekre a fejlesztési 

támogatás lehetőségét. Ebben az évben járdára lenne célszerű benyújtani, melyhez el is 

készült a tervezői költségvetés. Mivel felújítás, ezért nem engedélyköteles, ebben a 

konstrukcióban a Kossuth u. és az Óvoda u. járdáit fel lehetne újítani, ha támogatást kapnánk. 

A pályázatot május 2-ig lehet és kell benyújtani. 

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem, szavazzunk. A képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

38/2018. (IV. 27.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

pályázatokat kíván benyújtani a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont c. pont 

szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására az 

alábbiak szerint: 

c.) pont alapján belterületi járda felújítására 

Belterületi járda felújítása Fülöp, Kossuth utcán 39 hrsz.. 

          Fülöp Óvoda u.  124/12 hrsz 

Projekt  összeg:     17.212.240.-Ft 

Igényelhető támogatás összege (85%):   14.611.204.-Ft 

Önkormányzati önrész összege (15%):     2.601.036.-Ft 

 

A Képviselő-testület a pályázatokhoz szükséges önrészt az önkormányzat 

2018. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázatok elkészítésére, 

benyújtására, a hozzá kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2018. május 2. 

 

 

3.  Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok 

              Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                       Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A polgármesteri jelentés tartalmazza az EFOP pályázatok helyzetét, április 13-tól alkalmazni 



kell 1 fő mentort és 1 fő közösségszervezőt. Mindkettőnek megvan a személye, a mentor 

Popovics Márton, a közösségszervező Tóthné Ratku Zsuzsa, a mentor kiválasztása volt a 

nehezebb, mert ott szigorúbbak voltak a képesítési előírások. Az EFOP 3.9.2. május 1-jétől 

fog indulni, szintén konzorciumban. 

Holnap a Sárrét íze fesztiválra kaptunk meghívót, melyen részt is fogunk venni, szintén az 

egyik futó pályázat keretében. Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk. A képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős: ----- 

Határidő: -----   

 

 

 

4. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi 

Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatója a község 

közbiztonságával kapcsolatban végzett tevékenységéről  
      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

      Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszöntöm Asztalos János kapitányurat és Szentesi Bálint kirendeltség-vezető urat.  Kérem, 

ha van a megküldött igen részletes anyaghoz kiegészíteni valójuk, mondják el. 

 

Asztalos János Rendőrkapitány: 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Néhány gondolat a beszámolóhoz. 

Hosszú idő után ismét lettek körzeti megbízottak, azonban még mindig nem tartunk ott, hogy 

csak kizárólag az adott településre vonatkozzon a munkavégzésük.  Fülöpön Madar Sándor 

látja el a feladatot, én személy szerint meg vagyok elégedve a munkájával, fiatal, ambiciózus, 

igyekvő, természetesen mindig van mit tanulni és fejlődni való. A Vámospércsi Őrs 

állománya 40%-ban kicserélődött és ez szintén javuláshoz vezetett a munkavégzés területén. 

A mutatóink is látványosan javultak, én még a baleseti mutatókkal vagyok elégedetlen, ott 

még van tennivalónk. A balesetek 30%-ban kerékpáros és gyalogos is jelen van, és ez nagyon 

magas arányszám. Mindez azt jelenti, hogy van még fejlődni valónk, és ez természetesen 

közös érdekünk a lakossággal. Itt szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni a 

képviselő-testületnek, és polgármester úrnak a munkáját. Illetve köszöni az elismerést, melyet 

az önkormányzat biztosított az állományban legjobban dolgozónak. 

 

Szentesi Bálint kirendeltség vezető: 

Köszöntöm a képviselő-testületet, polgármester urat és jelenlévőket. a 2017-es év a 

munkánkban az utóbbi idők egyik legsikeresebb évének mondható, reméljük, azért tudjuk a 

mutatóinkat tovább javítani. Most kezd a közös munka gyümölcse, eredményei beérni. Sőt 

tovább megyek, ez már több mint közös munka, eljutottunk a közös gondolkodásig. A tavalyi 

évben a munkánkat továbbra is nehezítette a migráció kérdése, folyamatos nyomás volt az 



állományon. A szigorított határellenőrzések és a kiküldött határszolgálatok miatt is. 

Szerencsére Fülöpöt érintően ez nem volt konkrét probléma.  A közlekedésrendészetben 

nagyon sok az ittas vezető, gyakran még a határon átlépők is meg merik tenni. A 

határfogalom igen megnőtt 2017-ben 270000 ember lépett át határt, ez meg is látszik a 48-as 

főút forgalmán is. Köztudott, hogy tervben van a főút újjáépítése, a nagyhatár megnyitása 

Nyírábrányban. Ennek következtében benne van a tervekben a Nyírábrányi Határrendészet és 

a Debreceni repülőtéri szolgálat különválasztása. A repülőtérnek is a forgalma meghaladta 

2017-ben Nagyvárad és Kassa forgalmát. Mindezen helyek biztonságos szolgálatának 

megszervezése most már meghaladja a személyi állomány lehetőségeit. Köszönöm a közös 

munkát és a segítséget. 

 

Földháti István képviselő: 

Óriási előrelépést jelentenek azok az eredmények, melyek kitűnnek a beszámoló adataiból, 

fantasztikus munkát végzett mindkét szervezet állománya. A helyi gyakorlattal kapcsolatban 

lenne néhány észrevételem, az egyik, hogy a helyszíni bírságok szinte mindig ugyanannak a 

körnek vannak kiszabva. Illetve az lenne a kérésem, hogy kiemelten figyeljenek oda azokra az 

esetekre, amikor gyerekeket, kiskorúakat használnak fel falopásra, mivel nem büntethetőek. 

Továbbá kérném, hogy az engedély nélküli vezetők megfogása is legyen kiemelt feladat. 

 

Asztalos János rendőrkapitány: 

Vannak olyan bűncselekmény típusok, amelyek sajnos mindig fennmaradnak és előfordulnak, 

sajnos ilyen a kiskorúak, gyermekek kihasználása a bűncselekményekben. Az ittas vezetők 

ellen folyamatosan küzdünk, velük szemben nem látványosak az eljárások, de minden esetben 

megtesszük a szükséges intézkedéseket. A Hajdúhadházi Kapitányság Hajdú-Bihar megyében 

a legszigorúbb területnek van nyilvánítva, de mi ennek csak örülünk. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Magam és a képviselő-testület nevében gratulálok az elért eredményekhez, melyek magukért 

beszélnek. Annak szintén külön örülök, hogy a kapitányság és a kirendeltség között ilyen 

szoros, jó kapcsolat és együttműködés van.  

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

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 

szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti 

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban végzett 

tevékenységéről tájékoztatóját elfogadja. 

Külön megköszöni és elismerését fejezik ki Asztalos János rendőrkapitány 

úrnak és Szentesi Bálint kirendeltség-vezető úrnak a község közbiztonsági 

helyzetének javításáért tett eredményes munkájáért. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  - 

  



5. Tájékoztató a 2017. évi adóbeszedés teljesítéséről 
       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

       Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti Illés Éva adóügyekkel foglalkozó kolléganőt, kérdezi, van-e kiegészíteni valója? 

 

Illés Éva adóügyi ügyintéző: 

Most nincs, igyekeztem részletesen tájékoztatást adni, amennyiben van kérdés, igyekszem 

megválaszolni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Én a hátralékok ismeretében is köszönöm a kolléganő lelkiismeretes munkáját, igen sok 

energiát fektet a kintlévőségek csökkentésébe. Egyre többen élnek a lakosok közül, hogy a 

lakatlan ingatlanok adómentességet kaphatnak. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Igen sok a hátralék, ez miből adódik? Ha valakinek gépjárműadó hátralék kerül behajtásra, azt 

is meg kell osztani? 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Miért csökkent ilyen mértékben az iparűzési adó? 

 

Illés Éva adóügyi ügyintéző: 

A hátralékok egy része behajtható, rossz fizetési hajlandóság, fizetési nehézség az oka, 

ezeknek a behajtására minden lehetséges eszközt használunk, kivéve az ingó végrehajtást. 

Van azonban egy része a hátralékoknak, amelyek behajtása szinte lehetetlen. Még mindig 

vannak BM nyilvántartás szerinti rendezetlen járművek, iparűzési adó tekintetében 

felszámolás alá került szervezetek. Itt bejelentettük a hitelezői igényünket, de nem az 

önkormányzat az első. Az iparűzési adóban 600 EFt feletti befizetés teljesült. Legnagyobb űrt 

a PETROHUNGÁRIA tevékenységének megszűnése, és néhány arányaiban nagyobb 

adófizető vállalkozás felszámolás alá kerülése jelenti. Lehetne még többet foglalkozni a 

behajtással, csak sajnos a kapcsolt munkakör miatt nincs rá kapacitás. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalba 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöp Község Önkormányzatára 

vonatkozó 2017. évi adóigazgatási tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős:  ------- 

Határidő: ------- 

  



6.  2017. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 
                     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

         Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kérdezem aljegyző asszonyt, van-e kiegészítése az előterjesztéshez? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Jogszabályi kötelezettség az értékelés elkészítése, de mindig van valami gyakorlati tapasztalat 

is mire elkészül. Ebben a beszámolóban a legbeszédesebb változás sajnos a családgondozó, 

gyermekjóléti szolgálat munkájában jelentkező megduplázódott esetszám. Nagyon 

elgondolkodásra ad okot, hiszen ez a megnövekedett családszám többszörös gyermek 

létszámot takar, ahol különféle problémák jelentkeznek. 

 

Földháti István képviselő: 

A gyermekjóléti családgondozó kollégának szerintem még jobban kellene végeznie a 

munkáját, ha kell kiemelni a családból a gyermeket, hogy ne ilyen környezetben nevelkedjen, 

ahol mindenféle higiéniai, megélhetési, viselkedési problémák vannak. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ez is igaz, de ez egy ennél sokkal összetettebb probléma. Itt mindenkinek van felelőssége 

nem csak a családgondozónak: a védőnőtől a háziorvosig, óvónő, pedagógus, rendőr, 

gyámügy. Össze kell dolgozni, és gyakran többet megtenni, mint amit a munkaköri leírás 

tartalmaz. 

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

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2018. (IV. 27.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 96.§. (6.) bekezdése alapján a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2017. évben szóló átfogó 

értékelést megtárgyalta, és azt elfogadta. 

A Képviselő-testület megbízza Kissné Terdik Erzsébet 

aljegyzőt, hogy az átfogó értékelést és a testületi határozatot 

tartalmazó jegyzőkönyvkivonatot a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának küldje 

meg. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

 

7.  Tanyagondnoki Szolgálat működésével kapcsolatos döntés 
 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

          Előterjesztés: írásban 

 
Hutóczki Péter polgármester: 

Az idén a kormányhivatal gyámügyi és igazságügyi főosztálya tanyagondnoki szolgálat 



működésével kapcsolatban ellenőrzést folytat, és ez még nem zárult le. A helyszíni ellenőrzés 

során felmerült, hogy a tevékenységi napló vezetése esetében, annak egyik oszlopában a 

szolgáltatást igénybe vevők aláírása mellőzhető a fenntartó döntése alapján. Az szolgáltatás 

nyújtásának megkönnyítése érdekében javaslom a döntés meghozatalát. 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

43/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tanyagondnoki 

Szolgálat fenntartója úgy határozott, hogy 2018. május 1. napjától 

mentesíti a tanyagondnokot – a tevékenységi napló vezetésével 

kapcsolatosan – a nyilvántartási lapon a szolgáltatást igénybe vevők 

aláírása alól, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. § (4) bekezdés és a 8. 

számú melléklet 9. pontjában foglaltak alapján. 

 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

    Hutóczki Imre tanyagondnok 

Határidő: azonnal 

 

 

8. Hajdú-Bihari Vízművek tartozásállománya 
 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

           Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A képviselő-testület nem túl rég döntött már arról, hogy hozzájárul a HB-i Önkormányzatok 

Vízmű Zrt. Hétvezér utcai ingatlanának értékesítéséhez, amely azonban jelenleg meghiúsulni 

látszik. Továbbra is erőltetni szeretnék a tag önkormányzatoknak, hogy vásárolják meg a 

kintlévőségeket, hátralékokat, én ezzel továbbra sem értek egyet Fülöp tekintetében. Fülöpre 

vonatkozóan már szinte teljes mértékben csak a behajtatlan vagy aránytalanul nagy 

költségráfordítással behajtható hátralékok maradtak fenn. Ezzel gyakorlatilag csak az 

önkormányzat kintlévőség állományát növelnénk. 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

44/2018. (IV.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

Kintlévőségek, peres ügyekkel kapcsolatban Fülöp Község Önkormányzata 

fenntartja a 36/2018. (IV.17.) KT. sz. határozatában foglaltakat:  

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Víznű Zrt. „V.A.” Hétvezér u. 21. sz. 

nyilvántartott, településünkre vonatkozó  kintlévőséget nem kívánja 

megvásárolni, ingatlan értékesítése esetén a tulajdonosi részesedésből kívánja 

elszámolni. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 



9. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 2/2011 (III.26.) KT. sz. 

rendeletének módosítása 
 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

          Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az Szmsz 2. melléklete tartalmazza az Önkormányzat közfeladatait, és alaptevékenységeit 

jelölő szakfeladatokat, módosítást követően a kormányzati funkciókat. Az önkormányzatunk 

tekintetében a jelenleg ellátott kormányzati funkciókat a rendelet-tervezet melléklete 

tartalmazza. 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

 

 Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló   2/2011 (III.26.) KT. sz. rendeletének módosításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi.  CLXXXIX. törvény 10.§. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás és az 13.§. 

(1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. §  

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló   2/2011 (III.26.) KT. sz. 

rendeletének (továbbiakban: SZMSZ)   önkormányzat alaptevékenységeit  meghatározó 2. sz. 

mellékletét e rendelet 1. sz. melléklete alapján állapítja meg. 

 

2.§. 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/ sk.     /:Dr. Csősz Péter:/ sk. 

    polgármester                                                                          jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve. 

Fülöp, 2018. április 27.  

                  /:Dr. Csősz Péter:/sk. 

                 jegyző 



1. sz. melléklet az 5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez 

„2. sz. melléklet a 2/2011. (III.26.) KT. sz. rendelethez” 

Fülöp Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező, az  

Önkormányzat által használt kormányzati funkciók: 

 

COFOG kód:      COFOG megnevezés: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés  

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés   

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenysége  

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016030 Állampolgársági ügyek  

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek  

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás  

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram  

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások  

042220 Erdőgazdálkodás  

045120 Út, autópálya építése  

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás  

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek  

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése  

064010 Közvilágítás  

066010 Zöldterület-kezelés  

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  

072111  Háziorvosi alapellátás 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074031  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás  

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése  

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

082044  Könyvtári szolgáltatások  

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás  

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  



091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok  

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok  

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

104037 Intézmények kívüli gyermekétkeztetés  

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás  

104044 Biztos Kezdet Gyerekház 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások  

107051  Szociális étkeztetés  

107052 Házi segítségnyújtás  

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

  



10.  Fülöp Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15- azonosító számú, 

„Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Fülöp 

Község Belterületi vízrendezése”, a „TOP-3.2.1-15 – 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” valamint 

tárgyú pályázatok kapcsán lefolytatott beszerzési eljárások 

eredménye 
 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

          Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzat az előterjesztésben szereplő pályázatokban és projektfeladatok tekintetében 

lefolytatásra kerültek a beszerzési eljárások, melyekhez szükségesek a lezáró döntések 

meghozatala. 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

45/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00009– Települési környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztések Fülöp Község Belterületi vízrendezésével 

kapcsolatos projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt bízza meg. 

A nyertes ajánlattevő: Hajdúsági- Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. 

Ajánlattételi ár: 2.612.357 Ft (nettó ár) 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás eredményének 

kihirdetésére, és a megbízási szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

46/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

TOP-3.2.1-15 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével 

kapcsolatos projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt bízza meg. 

A nyertes ajánlattevő: Hajdúsági- Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. 

Az ajánlattételi ár:  2.047.244 Ft (nettó ár) 

 

A képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás 

eredményének kihirdetésére, és a megbízási szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: azonnal 



Hutóczki Péter polgármester: 

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

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

47/2018. (IV. 27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00009– Települési környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztések Fülöp Község Belterületi vízrendezésével 

kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó ajánlattevőt bízza meg. 

A nyertes ajánlattevő: Cívis Komplex Mérnök Kft. 

Az ajánlattételi ár: 1.000.000 Ft (nettó ár) 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás eredményének 

kihirdetésére, és a megbízási szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11.  Különfélék - tájékoztatók 
 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a községi anyák napja május 5-én 17,00 

órakor lesz. Az Idősek Estéje május 26-án 18,00 órától.  

 

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. 

 


