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Hozott rendeletek:  
9/2018. (VIII. 14.) ÖR.: A  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos  

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

módosítása 

 

Hozott határozatok:      

71/2018. (VIII. 14.) KT. sz. határozat: Települési önkormányzatok rendkívüli 

szociális támogatása iránti pályázat benyújtása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. augusztus 14-én du. 15,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Furó Tiborné képviselő 

Földháti István képviselő 

Sándor László képviselő 

 

Igazoltan távol:    

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

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

tesz a napirendre az alábbiak szerint.  

 

Meghívó szerinti napirendek:  
   

1. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. 

(III. 4.) KT.sz rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

2. Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat 

benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. 

(III. 4.) KT.sz rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

2. Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat 

benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

3. Sátor bérleti díja 

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. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. 

(III. 4.) KT.sz rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

2. Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat 

benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

3. Sátor bérleti díja 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

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

módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a kormányhivatal szakmai javaslata alapján 

elkészítésre került a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 1/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet érintett pontjainak 

módosítása. A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve a környezet védelméről szóló 

törvény rendelkezése alapján a rendelet tervezetét a szomszédos és az érintett 

önkormányzatoknak tájékoztatásul, valamint az illetékes környezetvédelmi igazgatási 

szervnek véleményezésre megküldtük, amely a véleményét megküldte, a tervezetet 

elfogadásra javasolja. A módosítás érdemi részt nem érint, jogszabályváltozás miatti 

fogalomhasználat módosítását írja elő. Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, kérem, 

szavazzunk. 

 

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

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

  



Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

9/2018. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

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

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

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

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

szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

(1) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 

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

rendeletének (továbbiakban: Rendelet) a 1.§. (3) bekezdés „alvállalkozó” szövegrész 

helyébe „közszolgáltatói alvállalkozó” szövet lép. 

 

(2) A Rendelet 1.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A közszolgáltatói alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek a 

következők: 

 

a) hulladékgyűjtés, 

b) hulladékszállítás, 

c) hulladékkezelés, 

d) létesítményüzemeltetés, 

e) ügyfélszolgálat üzemeltetése." 

 

2.§. 

 

 

Ez a rendelet a 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, 2018.08.14.    

                                                                                                       Dr. Csősz Péter  sk. 

                                                                                                                    jegyző 

 
 

 

 

 

 



2. Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti 

pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására kiírt pályázat keretében külön 

igénylés és külön eljárás útján lehetőségünk nyílik arra, hogy a szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletünk szerint biztosított települési támogatások 2018. évi kifizetéséhez 

költségvetési támogatást nyerjünk el. A tavalyi igényhez képest mérsékeltebb támogatási 

kérelmet tudunk benyújtani, de minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy az ellátásokat 

biztosítani tudjuk. 

 

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

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta: 

 

71/2018. (VIII. 14.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy benyújtja pályázatát a belügyminiszter és a 

nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont 

és az I. 10. pontja szerinti vissza nem térítendő támogatásra a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 45. §-a 

szerinti kifizetésékhez. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2018. augusztus 14. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

3. Sátor bérleti díj megállapítása 
Előterjesztő: Hutüczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzat rendezvénysátorának bérbeadási lehetőségéről, illetve annak bérleti díjáról 

szükséges lenne dönteni. Véleményem szerint mivel egy komoly, tartós sátorról van szó, ki 

kellene használni a lehetőséget és bevételt is szerezni a bérbeadásával. Igény is lenne rá 

szerintem, mert a környéken nem túl sok hasonló rendezvénysátor van. Érdeklődtünk és 

interneten utána néztünk, hogy milyen díjakon adják bérbe a hasonló sátrakat. Két variácó 

van: vagy magasabb négyzetméter ár, vagy alacsonyabb négyzetméter ár és ehhez 

kapcsolódóan egy szállítási kilométerenkénti ár. Én a másodikat javaslom, mert költségesebb 

minél távolabb szállítjuk és 2 autó is szükség van hozzá. Ezért javaslom a határozati 

javaslatban kalkulált árat alkalmazni. 

 

Földháti István képviselő: 

Én is azzal a javaslattal értek, hogy legyen egy fix négyzetméter ár és legyen a kilométer ár is, 

ha messzebb visszük több a költség is. 



Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta: 

 

72/2018. (VIII. 14.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező rendezvénysátor bérbeadásának díját az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

1200.-Ft/m2 + áfa bérleti díj 

150.-Ft/km + áfa szállítási költség 

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérbeadások szerződésének aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

4. KÜLÖNFÉLÉK 

 
Hutóczki Péter polgármester: 

- A testvértelepülésen, Albison falunap augusztus 26., kérem jelenezzétek ki fog tudni 

részt venni. 

- Szeptember 8.-án Bánháza templombúcsú és a tájháznál kulturális programok, várom 

majd a javaslatokat mivel készüljünk. A programokra Tordai Zoltán és zenekara és a 

Körömvirág együttes tud részt venni és műsort szolgáltatni, illetve még egyeztetni 

szükséges a Hajdú Néptáncegyüttessel. 

 

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

 

 
 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 
 


