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          Hozott rendeletek: - 
 

Hozott határozatok:      

67/2018. (VII. 24.) KT. sz. határozat: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz   

                                                               kapcsolódó pályázat benyújtása 

68/2018. (VII. 24.) KT. sz. határozat: Fülöp Sportegyesület támogatási kérelme 

69/2018. (VII. 24.) KT. sz. határozat: GINOP-5.2.1 Munkaerő piaci támogatás    

                                                               igénylése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. július 24-én de. 11,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Földháti István képviselő 

Sándor László képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

 

Igazoltan távol: Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Furó Tiborné képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

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

képviselőt, községünk díszpolgárát, aljegyző asszonyt. 

 

Meghívó szerinti napirendek:  
   

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Fülöp Sportegyesület támogatási kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. GINOP-5.2.1 Munkaerő piaci támogatás igénylése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Fülöp Sportegyesület támogatási kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. GINOP-5.2.1 Munkaerő piaci támogatás igénylése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Fülöp Sportegyesület támogatási kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



 

3. GINOP-5.2.1 Munkaerő piaci támogatás igénylése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat 

benyújtása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A Belügyminisztérium ismét pályázatot hirdetett települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. Az 5000 fő lakosságszámot meg nem 

haladó település önkormányzatai pályázhatnak.  Önkormányzatunk esetében keménylombos 

tűzifánál ez a mennyiség 284 m3, lágy lombos tűzifánál 429 m3. A támogatás mértéke: 

keménylombos fafajta esetében 15.000.-Ft/erdei m3 +áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500.-

Ft/erdei m3 + áfa, a benyújtás határideje: 2018. augusztus 31.  

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy éljen a lehetőséggel és adjon felhatalmazást 

arra vonatkozóan, hogy a pályázatot határidőben nyújtsa be a hivatal. Amennyiben nincs 

kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk. 

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

szavazatával, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2018. (VII. 24.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági 

Főosztályához szociális célú tüzelőanyag vásárlása tárgyban 284 m3 

keménylombos tűzifára, annak beszerzésére.  

Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási igényét a pályázati kiírás szerinti 

határidőben és rendben nyújtsa be.  

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 31.  

 

 

2. Fülöp Sportegyesület támogatási kérelme 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Örömmel tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a település sport és kulturális életének 

gazdagítására megalakult a Fülöpi Sportegyesület, melynek elnöke jelenleg Török Tamás. Az 



egyesület támogatási kérelmet adott be, arra vonatkozóan, hogy az ez évi működéshez 

(nevezési díj, adminisztrációs költségek, pénzintézeti díjak, és egyéb működési költségek) a 

Képviselő-testület adjon támogatást. Az önkormányzat a 2018 évi költségvetésében erre a 

célra különített el fedezetet. 

Hutóczki Imre képviselő: 

A pályahitelesítésért kell-e fizetni?       

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Miért változott meg a sportegyesület neve a Csontos Ferenc SE-ről?                                                                                           

                                                                                 

Hutóczki Péter polgármester: 

A pályahitelesítésért is kell fizetni. A Csontos Ferenc SE megszüntetésre kerül és új 

sportegyesület került bejegyezésre, hogy tiszta lappal tudjanak indulni. 

 

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

szavazatával, 5  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2018. (VII. 24.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Fülöp Sportegyesület részére 250.000 Ft támogatást biztosít, melyet a 

2018. évi költségvetésében biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, és a 

támogatás folyósítására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

  

 

 

3. GINOP-5.2.1 Munkaerő piaci támogatás igénylése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 
 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a közfoglalkoztatás szervezésében és 

adminisztrációjában jelenleg dolgozó közfoglalkoztatottak hamarosan táppénzre mennek, 

így a munkát nem lesz, aki elvégezze. A járási hivatal munkaügyi szervének kimutatása 

szerint közfoglalkoztatásba bevonható és ezen munka elvégzésére alkalmas álláskeresők 

nincsenek. 25 év alatti álláskereső közfoglalkoztatásban nem, a GINOP-5.2.1 munkaerő 

piaci programban viszont támogatható. Javaslom, hogy ezen programban 6+3 hónap 

konstrukcióban 1 főt foglalkoztassunk, erre nyújtsuk be a kérelmet. A 6 havi támogatás 

összege (100 %-os támogatás) 1 294 185.- Ft, a 3 havi továbbfoglalkoztatás költsége melyet 

önerőből kell biztosítani 647 092.-Ft.  

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Van-e rá már ember, akivel be lesz töltve az állás? 

 

 



Hutóczki Péter polgármester: 

Sajnos nagy valószínűséggel ezt sem fogjuk tudni helybeli fiatallal betölteni, kértük a 

szomszéd településről is a kiközvetíthető fiatalok névsorát. 

 

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

szavazatával, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2018. (VII. 24.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

GINOP-5.2.1-14-2015-0001 munkaerő-piaci programban 1 fő 6+3 hónapig 

történő foglalkoztatására kérelmet nyújt be a HBM-i Kormányhivatal 

Nyíradonyi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályához.  

A Képviselő-testület vállalja, hogy a foglalkoztatáshoz szükséges önerőt 

647 092.-Ft-ot 2019. évi költségvetésében biztosítja.  

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem és a szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester  

 

 

4. KÜLÖNFÉLÉK 
 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Készülünk a falunapra augusztus 4-én. Elkészült a végleges program, a plakát és meghívó. 

Déltől gyerek játszóház, du. 2 órától kezdődnek a programok, kérem, hogy lehetőség szerint 

13,00 órára mindenki jöjjön le a pályára. Ebédre töltött paprika és gulyásleves fog készülni. 

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

 

 
 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


