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            Hozott rendeletek: - 
6/2018. (V.29.) ÖR. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 

15.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról 

7/2018. (V.29.) ÖR. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

8/2018.(V.29.) A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Hozott határozatok:      

48/2018. (V.29.) KT. sz. határozat: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 

Igazgatóságának az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan 

elkészített jelentésének elfogadása 

49/2018. (V.29.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat 2017. évi belsőellenőrzési 

tervének elfogadása 

50/2018. (V.29.) KT. sz. határozat: Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi 

Szakellátó Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervének 

elfogadása                                                             

51/2018. (V.29.) KT. sz. határozat:  Orvosi ügyelet működési megállapodása 

52/2018. (V.29.) KT. sz. határozat: a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

53/2018. (V.29.) KT. sz. határozat: „Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” 

tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása. 

54/2018. (V.29.) KT. sz. határozat: EFOP-1.4.3-16-2017-00020 „Biztos kezdet 

Gyerekház létesítése Fülöpön” című pályázathoz eszköz beszerzési eljárásban döntés 

55/2018. (V.29.) KT. sz. határozat: Ingatlan adás-vétel szándék, értékbecslés 

56/2018. (V.29.) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. május 29-én de. 8,00 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

Földháti István képviselő 

Sándor László képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

 

Igazoltan távol:    - 

 

Tanácskozási joggal: 

 Dr. Csősz Péter jegyző 

         Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, Bugyáné Szász Erzsébet 

képviselőt, községünk díszpolgárát, jegyző urat, aljegyző asszonyt, Nemesné Sőrés Erzsébet 

könyvvizsgálót, Szűcsné Almási Andrea pénzügyes munkatársat, Dr. Rácz Norbert igazgató 

urat. 

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére, javaslatot tesz a meghívó szerinti 

napirend módosítására. Nem került napirendre a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti 

Társulás és a tanyagondnoki szolgálat beszámolója, a társulás igazgatójának kérésére, 

meghívón szerepel de levételre javaslom a közös hivatal zárszámadását. Illetve javaslok 

felvenni 3 napirendi pontot. 

 

Meghívó szerinti napirendek:  
   

1. Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) ÖR. módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási 

rendelet megtárgyalása. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. A 2017. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről 

beszámoló 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

6. „Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” közbeszerzési eljárás lezáró 

döntés – kivitelező kiválasztása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. Orvosi ügyelet megállapodás  



Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás és a 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 

rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. KÜLÖNFÉLÉK 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) ÖR. módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási 

rendelet megtárgyalása. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. A 2017. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Orvosi ügyelet megállapodás  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről 

beszámoló 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

7. „Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” közbeszerzési eljárás lezáró 

döntés – kivitelező kiválasztása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. A települési támogatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. „Biztos kezdet Gyerekház létesítése Fülöpön” című pályázathoz eszköz beszerzési 

eljárásban döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Ingatlan értékbecslés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. Polgármesteri jelentés 

Előterjsztés: Hutóczki Péter polgármester 

12. KÜLÖNFÉLÉK 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 



1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) ÖR. módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási 

rendelet megtárgyalása. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. A 2017. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Orvosi ügyelet megállapodás  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről 

beszámoló 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

7. „Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” közbeszerzési eljárás lezáró 

döntés – kivitelező kiválasztása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. A települési támogatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. „Biztos kezdet Gyerekház létesítése Fülöpön” című pályázathoz eszköz beszerzési 

eljárásban döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Ingatlan értékbecslés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. KÜLÖNFÉLÉK 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) ÖR. 

módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Napirendnél jelen van: Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló 

     Szűcsné Almási Andrea költségvetési munkatárs 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét több 

alkalommal módosítani kell az év folyamán az előirányzatok, az eredeti tervek változásai 

miatt. A zárszámadás elfogadása előtt az előző évi költségvetésben minden előirányzatot a 

helyére kell tenni, helyesen kell megállapítani, módosítani. 

Jelen módosítás tartalmazza az utolsó módosítástól december 31-ig központi hatáskörében 

végrehajtott intézkedéseket, amelyek többlettámogatást jelentettek az Önkormányzat számára, 

valamint a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat, melyeket az előterjesztés részletesen 

tartalmaz. Kérdezi a könyvvizsgálót és a pénzügyes munkatársat van-e kiegészítésük? 

 



Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

Semmi tartalmi jelentőségű nincs, mert a módosítás csak technikai jellegű, módosítást 

követően kapott normatívák miatti módosítás. 

Hutóczki Péter polgármester:  

Amennyiben nincs kérdés, kérem, szavazzunk. 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

6/2018. (V. 29.) Önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) sz. önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

1. § 

 

Fülöp Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„2.§ 

(1) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 

az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetését: 

 

562.606 ezer Ft költségvetési bevétellel 

653.788 ezer Ft költségvetési kiadással 

-91.182 ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal  

 100.705 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 

    9.523 ezer Ft finanszírozási kiadással 

    663.311 ezer Ft bevételi, kiadási főösszeggel állapítja meg. 

 

(2) A költségvetési hiány összegéből 36.530 ezer forint a működési, 54.652ezer Ft a 

felhalmozási hiány.  

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási hiányt belső forrásból kívánja 

finanszírozni, amelynek érdekében e célra 91.182 ezer forint előző évi maradvány 

igénybevételét rendeli el. 

(4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a finanszírozási kiadások 9.523 ezer forint 

összegét, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 

tartalmazza, a finanszírozási bevételek között megjelenő előző évi maradvány 

igénybevétele finanszírozza. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a finanszírozási 

bevételekben összesen 95.902 ezer forint költségvetési maradvány igénybevétele 

szerepel.” 

2. § 

 

(1) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  



(2) „A bevételek összegéből 294.730 ezer forint a működési költségvetési bevételek, és 

267.876 ezer forint a felhalmozási bevételek összege.” 

 

(2) A rendelet 3.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(4) „A kiadások összegéből 331.260 ezer forint a működési költségvetési kiadások, és 

322.528 ezer forint a felhalmozási kiadások összege.” 

 

3. § 

 

(1) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(5) „Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, 

projekteket a rendelet 2/e. számú melléklete tartalmazza.” 

 

(2) A rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(6) „A Képviselő-testület 1861 ezer forint összegben céltartalékot állapít meg az alábbi 

célra: 

(1) 1.861 ezer forint a TRV Zrt. által fizetendő viziközmű bérleti díj 

Vízgazdálkodási Alapba történő elkülönítésére.” 

 

(3) A rendelet 4. §-sa az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

(7) „A Képviselő-testület 24.939 ezer forint összegben általános tartalékot állapít meg.  

 

4. § 

 

(1) A rendelet 6. § (8) bekezdése megszűnik. 

(2) A rendelet 6. § (9) és (10) bekezdése (8) és (9) bekezdésre változik. 

 

 

5. § 

 

 

A Rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2/a, 2/b, 2/c, 2d, 3/a, 3/b, 3/c  mellékletei helyébe jelen rendelet 

1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2/a, 2/b, 2/c, 2d, 2e, 3/a, 3/b, 3/c  melléklete lép. 

  

6. § 

 

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

 

 

Hutóczki Péter     sk.                                                                             Dr. Csősz Péter sk. 

  polgármester                                                                                              jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Fülöp, 2018. május 29. 

                                                                                                              Dr. Csősz Péter sk. 

                                                                                                       jegyző 

Megjegyzés: A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik 



2. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Napirendnél jelen van: Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló 

     Szűcsné Almási Andrea költségvetési munkatárs 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Egy igen komoly, terjedelmes anyag készült az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, 

melyért köszönetemet fejezem ki a költségvetéssel foglalkozó minden kollégának. Igen 

komoly feladat volt elkészíteni, figyelembe véve a személyi változásokat is. Úgy gondolom 

mindenki megállta a helyét, az új kolléganők is és a még nyugdíjba készülő, de állományban 

lévő dolgozóink is. Az előterjesztést mindenki megismerhette, szakmai magyarázatokba nem 

akarok bocsátkozni. Kérdezem könyvvizsgáló asszonyt és pénzügyes kolléganőt, van-e 

kiegészítése a kiküldött anyaghoz? 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

Valóban nagyon szép anyag, részletesen bemutatja és indokolja a 2017. évi gazdálkodást. A 

zárszámadás legfontosabb része a maradvány összege és annak felhasználása, ez is pontosan, 

a rendelet 4. sz. mellékletében meg van határozva. Közel 300 MFt a maradvány, de ebből a 

szabadon rendelkezésre álló maradvány „csak” 40 MFt. Ebből a rendelet szerint 17 MFt 2018 

évi működésre, 19 MFt beruházásokra, 4 MFt általános tartalékként van meghatározva. 

Bevételek és kiadások is részletesen vannak meghatározva és bemutatva, jó gazdálkodási évet 

zárt önkormányzat, ez azért lehetett így, mert takarékos, célszerű gazdálkodást folytat az 

önkormányzat. A zárszámadás beterjesztéséig befejeződött az államkincstári ellenőrzés, 

melyről az elkészült jegyzőkönyvet a zárszámadással együtt be kell terjeszteni. Nagyon 

büszke vagyok arra, hogy ilyen jegyzőkönyv kerülhetett beterjesztésre, ehhez sok embernek 

sok munkájára szükség van. Persze ez nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk, hiszen van 

javítani valónk és tanulni valónk, de azok nem veszélyeztetik a jó gazdálkodást. A 

jegyzőkönyv szerinti óvodánál jelentkező „jelentős hiba” 93.000.-Ft, egy a bérkönyvelésben 

jelentkező technikai hibából adódik. Könyvvizsgálóként kijelentem, hogy az önkormányzat, 

az óvoda beszámolója, zárszámadása megbízható és valós képet mutat. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A 2017-es év gazdálkodási eredményeit nem egy ember érte el, hanem közösen, és én büszke 

vagyok mindenkire, aki egy kicsivel is elősegítette ezt az eredményt. A pénzmaradvány 

magas összege tényleg csalóka, jelentős része feladattal kötött a felhasználása. Ami komoly 

problémát jelent, hogy a működésre fordított kiadások egyre nőnek, a bevételek és a bevételi 

lehetőségek ezzel arányosan nem. A könyvvizsgáló asszony számára örök problémát jelentő 

rendezési terv előirányzata már látjuk, hogy nem fog 10 MFt-ba kerülni. Az államkincstári 

jelentés a könyvvizsgáló asszony szerint nagyon jó. Az ellenőrök az itt töltött idő alatt 

csendben, szorgalmasan végezték a munkájukat, nagyon szűkszavúak voltak. Az utolsó itt 

töltött napon azonban azzal köszöntek el, hogy „polgármester úr legyen büszke, hogy ilyen 

fegyelmezett gazdálkodás folyik az önkormányzatnál és az intézménynél. Köszönöm a 

Képviselő-testületnek is, hogy így állnak a folyó gazdálkodáshoz. Van-e kérdés? 

  

Furó Tiborné képviselő: 

Én is gratulálni szeretnék mindenkinek, aki részt vett abban a munkában, aminek ez a 

zárszámadásban szereplő eredmény lett a vége. Feltűnt az óvoda kincstári jelentésében a 

jelentős hibára utalás, de azt közben könyvvizsgáló asszony megmagyarázta, hogy miből 

adódik. 



Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Nagyon örülök, hogy a kincstár ilyen jó véleménnyel zárta az ellenőrzést, tudom, hogy milyen 

fontos és én is gratulálok az elért eredményekhez. 

 

Földháti István képviselő: 

Miből tevődik össze a 17 MFt működési hiány, amit a maradványból kell pótolni? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ezek a 2018. évi tárgyalásakor kimutatott ellátott, de nem vagy csak részben finanszírozott 

feladatok biztosítása pl. mezőőri szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, rendezvények, közös 

hivatal, társulás, ügyelet működéséhez biztosított hozzájárulás. Amennyiben nincs több 

kérdés, akkor kérem, hogy szavazzunk.  

 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

7/2018.  (V.29.) ÖR. számú rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 Az önkormányzat és az óvoda összevont bevételei és kiadásai 

 

1. § 

 

A rendelet Fülöp Község Önkormányzata, valamint az általa irányított intézménye, a Fülöpi 

Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza. 

 

2. § 

 

(1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 

2017. évi költségvetésének teljesítését 

 

542.411 ezer Ft költségvetési bevétellel 

321.998 ezer Ft költségvetési kiadással 

220.413 ezer Ft költségvetési egyenleggel (többlettel) 

 

100.746 ezer Ft finanszírozási bevétellel 

    4.731 ezer Ft finanszírozási kiadással 

 

643.157 ezer Ft bevételi főösszeggel 

326.729 ezer Ft kiadási főösszeggel 

316.428 ezer Ft összes egyenleggel, maradvánnyal hagyja jóvá. 

 



(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 220.413 ezer forint költségvetési 

maradványból 14.376 ezer Ft a működési költségvetés, 206.037 ezer Ft a felhalmozási 

költségvetés többletének összege. A 316.428 ezer forint maradvány összege magába foglalja 

továbbá a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét, 96.015 ezer forint többletet. 

 

3. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételek teljesítését kiemelt 

előirányzatonként a rendelet 1. a) számú melléklete alapján hagyja jóvá. 

 

(2) A bevételek összegéből 285.245 ezer forint a működési költségvetési bevételek, és 

257.166 ezer forint a felhalmozási költségvetési bevételek összege. 

  

(3) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadások teljesítését kiemelt 

előirányzatonként a rendelet 1.b) számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

(4) A kiadások összegéből 270.869 ezer forint a működési költségvetési kiadások, és 

51.129 ezer forint a felhalmozási költségvetési kiadások összege. 

 

(5) Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1.c) 

számú melléklete tartalmazza. 

Az Önkormányzat költségvetése  

4. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének teljesítését a rendelet 2. 

számú mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 2/a. számú 

melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 2/b. számú melléklet, a bevételek és 

kiadások költségvetési mérlegét a 2/c. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat beruházási és felújítási teljesített kiadásait beruházásonként és 

felújításonként a rendelet 2/d. számú melléklete tartalmazza. 

 

(3) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti 

saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési 

kötelezettség megállapításához a 2/e. számú melléklet tartalmazza.  

 

(4) Fülöp Község Önkormányzata a Gst. 3.§ (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 

2017. évben nem hajtott végre, és az önkormányzatnak ilyen ügyletből fennálló kötelezettsége 

nincs.      

 

(5) Fülöp Község Önkormányzata EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósult 

projektek teljesített bevételeit és kiadásait a rendelet 2/g számú melléklete tartalmazza. 

 



A Fülöpi Óvoda költségvetése 

5.§ 

A Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda költségvetésének teljesítését a rendelet 3. számú 

mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 3/a. számú 

melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 3/b. számú melléklet, a bevételek és 

kiadások költségvetési mérlegét a 3/c. számú melléklet tartalmazza. 

 

A maradvány jóváhagyása 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye összesített maradványát 316.428 ezer Ft 

összegben hagyja jóvá. Ezen belül Fülöp Község Önkormányzat maradványa 316.316 ezer Ft, 

a Fülöpi Óvoda maradványa 112 ezer Ft. A Képviselő-testület az Óvoda maradványát nem 

vonja el.  

A képviselő-testület az összesített maradvány cél szerinti felhasználását e rendelet 4. sz. 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

A gazdálkodás végrehajtása 

 

6. § 

 

 

A Képviselő-testület a civil szervezeteknek 2017. évben nyújtott támogatásokat a rendelet 2/f. 

sz. melléklete szerint hagyja jóvá.  

 

 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

7. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

     Hutóczki Péter sk.                                Dr. Csősz Péter sk. 

polgármester                       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve. 

 

Fülöp, 2018. május 29. 

          Dr. Csősz Péter sk. 

          jegyző 

 

 

 

 

 



4. A Vámospércs – Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 

2017. évi beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

            Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti Dr. Rácz Norbert igazgató urat, kéri egészítse ki a beszámolóját, ha szeretné. Az 

eredmények csapatmunkának köszönhető, azonban azt gondolom, hogy az eltelt egy évben 

nem javult, hanem visszaesett az ellátás színvonala, legalábbis ami a várakozási időt illetik. 

Azt gondolom, engem nem a VIP-es betegek elégedettsége érdekel, hanem a falu 

lakosságának intézmény igénybeevőinek elégedettsége, ami pedig lanyhult. 

 

Dr. Rácz Norbert igazgató: 

Gazdálkodás szempontjából is eredményesen zárult év. Nagy változások vannak a rendelő 

működésében az adatvédelmi szabályok megváltozása miatt, ami jelentősén lassítja 

rendelőben dolgozók munkáját. A betegellátás 108%-on folyt, a várólista 1-3 hónapig tart, 

ami néha valóban hosszúnak tűnik. Vámospércsen a területi ellátás bővülni fog egy FORD 

járművel, az egészségügyben dolgozók bérét mi is megemeltük, de sajnos a kompenzációra 

még nem jogosult az intézmény, a vezetői bér 6 éve nem változott. Mindenesetre továbbra is 

fő cél a betegellátás javítása. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Gratulálok az elért eredményekhez, és nagyon örülök, hogy eredményesen zárták az évet. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Én nagyon gyakran járok a rendelőintézetbe és az a tapasztalatom, hogy a nagy 

leterheltségük ellenére nagyon pozitív a dolgozók hozzáállása a betegekhez.  

 

Földháti István képviselő: 

A pénzügyi beszámoló nagyon jó. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan áll a buszjárat? 

Nagyon sok idős, beteg embert megkímélne a hosszú sétától, az intézetnek is 

költségmegtakarítást jelentene. 

 

Dr. Rácz Norbert igazgató: 

Folyamatban van, a tervek szerint elvileg 2018-ban meg kellene valósulnia. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Gratulálok én is az elért eredményekhez, kérem, tolmácsolja igazgató úr a dolgozók részére 

is. Amennyiben nincs további kérdés, vagy észrevétel, kérem, szavazzunk! 

 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2018. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1.) a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolóját – figyelemmel a független könyvvizsgálói jelentésre – 837.619.-EFt 

mérlegfőösszeggel,4.922 EFt adózott eredménnyel (nyereség) elfogadja; 

2.) elfogadja a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft 2018. 

évi üzleti tervét. 



3.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézmény vezetőjét értesítse. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2018. május 31. 

 

 

 

5. Orvosi ügyelet ellátására együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzat kötelező feladata orvosi ügyelet biztosítása. Az orvosi ügyelet ellátása 4 

település – Nyírábrány, Nyíracsád, Nyírmártonfalva és Fülöp – által megkötött 

együttműködési megállapodása alapján történik, melyet korábban évente megújítottunk. 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat polgármestere megküldte a 2018. január 1-jétől 

készült tervezetet 2018. december 31-ig terjedő időszakra szól a megállapodást, mely 

ugyanazokat a feltételeket tartalmazza, mint tavaly. Véleményem szerint az ügyelet sem 

működik jobban, mint korábban, de ez most nem ennek a napirendnek a témája. 

 

Dr. Rácz Norbert igazgató: 

Szakmailag segítem az ügyelet munkáját, melyről beszámoló fog készülni és a képviselő-

testületek elé beterjesztésre kerül majd. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2018. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

központi orvosi ügyelet – mint kötelező egészségügyi alapellátás – 

ellátására együttműködési megállapodást ír alá 2018. január 01. napjától 

2018. december 31-ig terjedő időszakra Nyírábrány Nagyközség 

Önkormányzatával, Nyíracsád Nagyközség Önkormányzatával és 

Nyírmártonfalva Önkormányzatával. Az orvosi ügyelet működtetésével, 

szervezésével Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát bízza meg. 

Az ügyelet működtetésére saját költségvetése terhére település 

lakosságszám x 100.-Ft/hó támogatást nyújt, mely összeget az 

önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosít. Az együttműködési 

megállapodás a határozat mellékeltét képezi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá, 

gondoskodjon az önkormányzatra eső megállapodás alapján fizetendő 

összeg  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

 

Megjegyzés: A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezik 



 

 

6. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

tevékenységéről beszámoló 
Előterjesztő: Dr. Csősz Péter jegyző 

Előterjesztés: Írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Mindenki tudja, hogy a közös hivatal köztisztviselői nem csak a törvény szerinti munkájukat 

végzik, hanem mindent, ami a fülöpi emberek érdekében szükséges és megoldható helyben. A 

közös hivatal nem önkéntes alapon, hanem kényszerhelyzetben jött létre. Ennek ellenére ez a 

működésben nem jelenik meg. Ezt külön köszönöm jegyző úrnak, hogy a közös hivatal 

működéséhez így áll hozzá. 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Köszönöm polgármester úrnak a dicsérő szavait. Fülöp tekintetében aljegyző asszony szinte 

teljesen leveszi a vállamról a terhet. Nem klasszikus közös hivatalként működünk, hiszen 

mindkét településen minden feladat teljesen el van látva. Én köszönöm aljegyző asszonynak 

és itt dolgozó kollégáknak a munkáját és együttműködését. Az utóbbi időben jelentős 

változások voltak és vannak még mindig folyamatban, minél kisebb egy hivatal ezek a 

változások annál érzékenyebben érintik azt. Természetesen igyekszünk mindent megoldani. A 

kincstári ellenőrzés sajnos nálunk kicsit rosszabb képet festett a gazdálkodásról, az összes 

szabályzatot felül kell vizsgálni és ez mind két önkormányzatot és az összes intézményt érinti. 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Én is szeretném megköszönni jegyző úrnak és Nyírábrányban dolgozó kollégáknak is az 

együttműködést. Annak külön örülök, hogy a problémáknál a megoldás keresésre törekszünk 

közösen és nem a másik munkájának megnehezítésére, ami a feszített munkavégzés mellett 

nagyon fontos. Bátran fordulhatunk egymáshoz egy – egy feladat esetén a minél hatékonyabb 

megoldás keresésére. 

 

Földháti István képviselő: 

Személy szerint örülök neki, hogy kollegiális, jó a viszony. Szeretném azonban, ha többet 

találkoznánk a fülöpi rendezvényeken is, mi mindig képviseljük Fülöpöt a nyírábrányi 

rendezvényeken. 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Én csak a magam nevében tudok nyilatkozni, elég sok a magánjellegű programja is a 

családunknak és így nehéz mindig összeegyeztetni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2018. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót és azt elfogadta.  

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Dr. Csősz Péter jegyző 



7.  „Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” közbeszerzési eljárás 

lezáró döntés – kivitelező kiválasztása 

Előterjesztő: Dr. Csősz Péter jegyző 

Előterjesztés: Írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A belterületi vízrendezés I. ütem közbeszerzési eljárása a döntési szakaszba ért. A Bíráló 

Bizottság véleményét tartalmazó döntési javaslat alapján az eljárás eredményes, az 

előterjesztésben szereplő Janta-Bau Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi u.43.) a nyertes 

ajánlattevő mivel ezen gazdasági szereplő adta a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, amely az 

önkormányzat, mint ajánlatkérő számára megfelelő. A jogszabályok szerint név szerinti 

szavazást kell tartani. A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. Amennyiben nincs kérdés kérem, szavazzunk. 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2018. (V.29.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határoz arról, hogy a 

„Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményes, a nyertes ajánlattevő a Janta-Bau Kft. (4254 Nyíradony, 

Széchenyi u.43.). 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hutóczki Péter polgármestert, hogy 

tegye meg a szükséges lépéseket. 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Megjegyzés: a név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

SÁNDOR LÁSZLÓ KÉPVISELŐ 9,30 PERCKOR TÁVOZIK A KÉPIVELŐ-TESTÜLET 

ÜLÉSÉRŐL. 

 

8. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

támogatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 

26.) önkormányzati rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: Írásban 
 

Hutóczki Péter polgármester:  

A kuka dj megfizetéséhez nyújtott támogatást a hatályos szabályok szerint a kérelem 

benyújtását követő hónap 1. napjától lehet megállapítani december 31. napjáig. 2017. 

december 31-ig lejártak az előző időszakra megállapított ellátások. 2018. évben még nem 

nyújtottak be kérelmet a támogatásra jogosultak, mivel a közszolgáltatási számlák jelenleg 

még jelentős késedelemmel érkeznek. Az önkormányzat részéről is felvetődött az a lehetőség, 

hogy ezen ellátási forma – a szociális feladatok csökkenő finanszírozása miatt vagy 

megszűnik, vagy jelentősen módosul. Mivel az azonban a költségvetés a korábbi 

szabályozásra alapozva készült, azt javaslom, hogy 2018. évben azon kérelmezők, akik június 

30-ig benyújtják kérelmüket részükre az támogatás 2018. január 1. napjától december 31. 



napjáig kerüljön megállapításra. Ezt követően pedig az általános szabályok szerint a kérelem 

benyújtását követő hó 1. napjától. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. 

 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete 

 

A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLCCIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a települési támogatás és a szociális ellátások helyi szabályairól a 

következőket rendeli el: 

1.§. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás és szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 

Rendelet) 12. §. –a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

 

  ” (10) A hulladékszállítási közszolgáltatási dj megfizetéséhez nyújtott lakhatási támogatást 

2018. évben a június 30-ig benyújtott kérelmek esetében 2018. január 1. napjától 2018. 

december 31. napjáig lehet megállapítani. Az ezt követően benyújtott kérelmek esetén a (8) 

bekezdés szabályai szerint kell eljárni.” 

 

2.§. 

 

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

hatályát veszíti.  

 

Hutóczki Péter sk.                                                                              Dr. Csősz Péter sk. 

polgármester                                                                                          jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Fülöp, 2018. május 29. 

                                                                                                               Dr. Csősz Péter sk. 

                                                                                                                  jegyző 

 

 

 



9. EFOP-1.4.3-16-2017-00020 „Biztos kezdet Gyerekház létesítése 

Fülöpön” című pályázathoz eszköz beszerzési eljárásban döntés 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: Írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az Önkormányzat támogatást nyert a „Biztos kezdet Gyerekház létesítése Fülöpön” címmel. 

Az eszközök beszerzésének értéke meghaladja a nettó 1 MFt-ot ezért a hatályos jogszabályok 

és az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján le kellett folytatni a beszerzési eljárást. Az 

eljárás eredményes volt, az előterjesztésben szereplő cég kiválasztását javaslom. Amennyiben 

nincs kérdés kérem, szavazzunk. 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2018. (V. 29.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

EFOP-1.4.3-16-2017-00020 számon „Biztos kezdet Gyerekház létesítése 

Fülöpön”  kiírt pályázaton -  támogatott eszközök beszerzése tárgyában 

indított beszerzési eljárás eredménye alapján a megrendelés teljesítésére a 

MAX-MIX Bt (4251 Hajdúsámson-Sámsonkert Zsombékos u. 67. sz. 

Képviseli: Tóth László) )választja az alábbi feltételekkel: 

1.409.067.- + 380.448.-Ft áfa = 1.789.515.-Ft bruttó 

 

Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a beszerzés lefolytatására, 

pénzügyi teljesítésére. 

 

Határidő: 2018. július 30. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester  

 

 

10.  Ingatlan vásárlási lehetőség – értékbecslés 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Egy vételi és egy eladási szándékról is szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet. 

 

Eladási szándék: 

Korábban már volt szó a Fülöp Deák Ferenc utcán lévő ingatlan, mely 2 helyrajzi számot érint 

tulajdonosok általi megkereséséről, mely szerint eladnák az ingatlant az önkormányzat 

részére. Én egy reális áron javaslom a vásárlást. 

 

Vételi szándék: 

Fülöp Bánházán a régi iskola udvarán van két helyrajzi számú ingatlan, amely teljesen 

érthetetlen módon az ingatlan közepén az önkormányzat tulajdonába került. Közvetlenül 

érintkezik Kiss Georgina gazdaságához tartozó területtel, akinek jelentősen megkönnyíteni a 

bejárást, ha meg tudná vásárolni. Mivel az önkormányzat valójában nem tudja használni, 

javaslom, hogy reális, alátámasztott értéken adjuk el. Most mind két ingatlan esetében az 



értékbecslésről szükséges dönteni, hiszen annak költségvonzata is van. Amennyiben nincs 

kérdés kérem, szavazzunk. 

 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2018. (V. 29.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy két a 

Fülöp, Deák F. utca 12. sz. alatt található 359/3 és 359/4 hrsz-ú, illetve a 

Fülöp Bánházán található 620/2 és 621. sz. ingatlanokat értékbecslővel 

felértékelteti vételi, illetve eladási szándékkal.. 

Felkéri a polgármestert az értékbecslés megrendelésére és az adás-vétel 

tárgyban a tulajdonosokkal történő egyeztetésre és az adás-vétel döntésre 

előterjesztésére. 

 

Határidő: 2018. július 15.. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

11.  Polgármesteri jelentés 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A polgármesteri jelentés és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés is írásban 

beterjesztésre került. A vízművel kapcsolatban szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, 

hogy átalakult Kft.-vé, melynek egyetlen tevékenysége az ingatlan hasznosítás. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2018. (V. 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:   ------   

 

 

12.  KÜLÖNFÉLÉK 
 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Szeretném a Képviselőtársaim figyelmét felhívni, hogy nagyon közeledik a Fogathajtó 

verseny, melyen számítok mindenki segítő munkájára. A reggeli a korábbi hagyomány szerint 

hurka-kolbász, az ebédnek pedig babgulyás és pörkölt volt a javaslat. 



Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy most már a három új kolléganő 

dolgozik a nyugdíjba vonulókat követően, de nem egy az egyben kerültek a munkakörök 

átvételre. Szűcsné Almási Andrea átvette Szabó Gyuláné munkakörét, Saliga Andrea átvette 

Kis Lászlóné munkakörét és a pénztárat. Illés Évike megtartotta az adót és átvette az 

anyakönyvet, hagyatékot, hatósági bizonyítványokat. Mikáczó Zsuzsanna a szociális és 

gyermekvédelmet és az iktatást illetve a katasztrófavédelmi feladatokat. 

Továbbá szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a szakmai kirándulás július 6-i 

hétre terveződik Szerencs és környékére. 

 

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. 


