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         Hozott rendeletek:  
15/2018. (XII. 13.) ÖR A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés 

mértékének megállapításáról szóló rendelet tárgyalása 

16/2018. (XII. 13.) ÖR A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól 

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

tárgyalása 

17/2018. (XII. 13.) ÖR A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 13/2018. (XI. 16.) ÖR. 

módosítása 

 

 

Hozott határozatok:      

135/2018. (XII. 13.) KT. sz. határozat: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyában                                                                 

árajánlat elfogadása 

            136/2018. (XII. 13.) KT. sz. határozat: Képviselők tiszteletdíjának módosítása 

137/2018. (XII. 13.) KT. sz. határozat: Közmeghallgatás anyagának tárgyalása 

138/2018. (XII. 13.) KT. sz. határozat: 2019.évi Közfoglalkoztatási programban 

részvétel 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. december 13-án du. 16,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

            Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

            Sándor László képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

         Kissné Terdik Erzsébet aljegyző  

 

Igazoltan távol:   

Földháti István képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

 

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

tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Javaslom vegyük napirendre képviselők tiszteletdíjának megállapítását is. 

 

Meghívó szerinti napirendek:     
 

1. A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének 

megállapításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. 

(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet 

tárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 13/2018. (XI.16.) ÖR. módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Közmeghallgatás anyagának tárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. ZÁRT ülés: 

- Szociális célú tűzifa kérelmek 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1. A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének 

megállapításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



2. A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. 

(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet 

tárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 13/2018. (XI.16.) ÖR. módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése tárgyában árajánlat elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Képviselők tiszteletdíjának módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Közmeghallgatás anyagának tárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. 2019. évi Közfoglalkoztatási programban részvétel terve 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. ZÁRT ülés: 

- Szociális célú tűzifa kérelmek 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 4 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 

1. A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének 

megállapításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. 

(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet 

tárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 13/2018. (XI.16.) ÖR. módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése tárgyában árajánlat elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Képviselők tiszteletdíjának módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Közmeghallgatás anyagának tárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. 2019. évi Közfoglalkoztatási programban részvétel terve 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. ZÁRT ülés: 

- Szociális célú tűzifa kérelmek 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 



NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1.) A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés 

mértékének megállapításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása 
     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

     Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület a 2018. január 24. napján tartott rendkívüli ülésén elfogadta a 

köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés megállapítására vonatkozó 

önkormányzati rendeletét. Ezen rendelet 2018. december 31. napján hatályát veszti, ezért – 

amennyiben a képviselő-testület továbbra is fenn kívánja tartani a 45.000,- Ft-os 

illetményalapot és a 20%-os illetménykiegészítést – szükséges a tárgyban új rendelet 

megalkotása.  

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a jelenlegi, már megemelt összegű 45.000 Ft-os 

illetményalapot tartsa fenn a 2019. évre vonatkozóan is.  

 

16.05 órakor megérkezik Földháti István képviselő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel kérem, szavazzunk!  

 

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

szavazatával, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet elfogadta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének megállapításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírábrányi Közös Önkormányzati 

Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők tekintetében az 

illetményalapot 45.000 forintban állapítja meg. 

 

2. § 

 

(1) A középiskolai végzettségű köztisztviselőket 20 % illetménykiegészítés illeti meg. 

(2) A felsőfokú végzettségű köztisztviselőket 20 % illetménykiegészítés illeti meg. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.   



   

        Hutóczki Péter s. k.                Dr. Csősz Péter s. k.  

            polgármester      jegyző 

 

A rendeletet kihirdetve:  

Fülöp, 2018. december 14.                Dr. Csősz Péter s. k.  
             jegyző 

 

 

2.) A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól 

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

szóló rendelet-tervezet tárgyalása 
           Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

     Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A Képviselő-testület a november 29-i soros ülésén a 133/2018. (XI. 29.) KT. sz. 

határozatában döntött arról, hogy a szociális ellátásokra biztosított támogatások felhasználása 

során támogatást kíván nyújtani karácsonyi juttatásként, minden háztartás részére 10.000.-Ft 

értékű Erzsébet utalványban. Az Szt. 26. §-a értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe 

tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében 

meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. 

A helyi rendelet tartalmazza a hulladékszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott támogatási 

formát. A rendelet szerint e jogcímen a támogatást kérelem benyújtását követő hónap 1. 

napjától lehet megállapítani tárgyév december 31. napjáig. Tekintettel a közszolgáltató 

számlázási negyedéves ciklusára javaslom a megállapítás módját is ehhez igazítani a 

következők szerint: március 31-ig benyújtott kérelmek esetén január 1. napjától, június 30-ig 

benyújtott kérelmek esetén április 1. napjától, szeptember 30-ig benyújtott kérelmek esetén 

július 1. napjától és december 31-ig benyújtott kérelmek esetén október 1. napjától. 

  

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel kérem, szavazzunk!  

 

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

szavazatával, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet elfogadta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

16/2018. (XII. 13.) Önkormányzati rendelete 

 

A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól  

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

 

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

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

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

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 



1.§. 

  

(1) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás és 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban: Rendelet)  4.§. (1) bekezdése az alábbi c.) ponttal egészül 

ki: 

„c.) Karácsonyi támogatás” 

 

(2) A Rendelet 4.§. (2) bekezdése az alábbi d.) ponttal egészül ki: 

„d.) Karácsonyi támogatás” 

 

2.§. 

 

A Rendelet az alábbi 11/A.§.-al egészül ki: 

„11/A.§. 

 

Karácsonyi támogatás 

 

(1) A Képviselő-testület – át nem ruházott hatáskörben – évente egyszeri támogatást 

állapíthat meg hivatalból, jövedelem- és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül  

lakóingatlanonként legfeljebb 10.000.-Ft összegben. 

(2) A támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható (utalvány, élelmiszer) 

(3) A támogatás jogosultságának megállapítására a személyi adat- és lakcím 

nyilvántartási rendszer adatai szolgálnak alapul.” 

 

3.§. 

 

A Rendelet 12.§. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(8) A hulladék-közszolgáltatási díj megfizetéséhez nyújtott lakhatási támogatást az alábbiak 

szerint kell megállapítani: 

a.) március 31-ig benyújtott kérelmek esetén január 1. napjától,  

b.) június 30-ig benyújtott kérelmek esetén április 1. napjától, 

c.)  szeptember 30-ig benyújtott kérelmek esetén július 1. napjától  

d.) december 31-ig benyújtott kérelmek esetén október 1. napjától.” 

 

4.§. 

 

A Rendelet 16.§. (1) bekezdése az alábbi c.) ponttal egészül ki: 

 

„c.) Karácsonyi támogatás” 

 

5.§. 

 

Ezen  rendelet: 

(1) 1.§. és 2.§-a és a 4.§-a  kihirdetését követő napon lép hatályba,  és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszíti. 

(2) 3.§-a 2019. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszíti. 

 



 

Hutóczki Péter                                                                                  Dr. Csősz Péter 

  polgármester                                                                                           jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2018. december 13. 

Dr. Csősz Péter                                                                                            

jegyző 

 
 

3.) A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 13/2018. (XI. 16.) ÖR. 

módosítása 
          Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

    Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A szociális célú tűzifa rendelet módosítása az alábbiak okán vált szükségessé: 

A Képviselő-testület a 13/2018. (XI.16.) ÖR-ben elfogadta a szociális célú tűzifa juttatás 

nyújtásának szabályait. A rendelet szabályainak meg kellet egyeznie a 2017. évi szabályokkal, 

tekintettel a kiegészítő támogatás kapott 52 m3 tűzifára. Az eddig benyújtott kérelmek és a 

megállapított lakhatási támogatásokat tekintve (143 háztartás), melynek kedvezőbbek a 

feltételei látszik, hogy egy nagyon szigorúra szabott rendelet került elfogadásra. Mivel 

kedvezőbb feltételekre irányul a módosítás és nem szigorításra, ezért a rendelet módosítható. 

Kérem a mellékelt rendelet elfogadását. 

 

16.13 órakor Furó Tiborné képviselő megérkezik, a jelenlévő képviselők száma: 6 fő 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet elfogadta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

17/2018. (XII. 13.) Önkormányzati rendelete  

 

A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 13/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 8a. pontjában   

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

  

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 

13/2018. (XI.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3.§. b. pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 



„akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (2017-ben és 

2018-ban 51.300.-Ft), egyszemélyes háztartás (egyedül élő ) esetén a 250%-át 

(71.250.-Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt.-ben meghatározott 

mértéket meghaladó vagyona.” 

 

2.§. 

 

A Rendelet 4.§. c. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„c.)  életében rendkívüli, létfenntartást veszélyeztető esemény következett be,  egyedi 

elbírálás alapján, az  e rendelet 3.§. b.) pontjában meghatározott egy főre eső jövedelmétől  

legfeljebb 40%-át meghaladó mértékig  el lehet térni.” (71.820.-Ft és egyedül élő esetén 

99.750.-Ft)" 

3.§. 

 

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

hatályát veszíti. 

 

 

Hutóczki Péter                                                                                  Dr. Csősz Péter 

  polgármester                                                                                           jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Fülöp, 2018. december 13. 

Dr. Csősz Péter                                                                                            

jegyző 

 

 

 

4.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

tárgyában árajánlat elfogadása 
          Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

    Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A beszerzési eljárásban az alábbi 3 ajánlat került benyújtásra: 

1. Pegazus Hungary Kft..(Székhely: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 7.) 

Nettó Ajánlati ár: 5.980.000 Ft 

2. Autó- Akku Kft. (Székhely: 4029 Debrecen, Faraktár utca 19. I/7.) 

Nettó Ajánlati ár: 6.000.000 Ft 

3. AGRO-CÍVIS Kft. (Székhely:4030 Debrecen, Monostorpályi út 29.) 

Nettó Ajánlati ár: 6.100.000 Ft 

 



Az árajánlatokat a beszerzési felhívásban foglaltaknak megfelelően értékelésre kerültek és 

megállapítást nyert, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó ajánlattevő: Pegazus 

Hungary Kft. Javaslom, hogy a Képviselő- testület határozzon úgy, hogy a tárgyi projektben a 

szállítási feladatokkal kapcsolatos beszerzési eljárás eredményes és a legalacsonyabb árat 

tartalmazó ajánlatot a Pegazus Hungary Kft.. adta. 

16.15 órakor megérkezett Hutóczki Imre képviselő, jelenlévő képviselők száma 7 fő 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

135/2018. (XII. 13.) KT.sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

„VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” beszerzési eljárás eredményes, a legalacsonyabb 

árat tartalmazó ajánlatot a 1. Pegazus Hungary Kft. adta. 

A Képviselő- testület felhatalmazza Hutóczki Péter polgármestert, hogy a 

nyertes ajánlattevővel kössön szerződét és tegye meg a szükséges lépéseket. 

 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

5.) Képviselők tiszteletdíjának módosítása 
          Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

    Előterjesztés: szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester javasolta és kérte, hogy napirendre vegyük fel a 

képviselők tiszteletdíjának emelését. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Igen én javasoltam, hogy módosítsunk a tiszteletdíjon, magasabb, azaz 45.000.-Ft-ra való 

emelésével, hiszen 2019. január 1-től ha emelkedik a köztisztviselői illetményalap, akkor ezt 

az emelést a képviselők részére is szavazzuk meg. A jelenlegi rendeletben a képviselői 

tiszteletdíj 38.650.-Ft-ban van megállapítva. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, vagy javaslat, akkor kérem, szavazzunk! 

 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

136/2018. (XII. 13.) KT.sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

egyetért Mikáczó László Ferenc alpolgármester javaslatával. A javaslat 

szerint a képviselői tiszteletdíj mértékét 45.000.-Ft-ban kívánja 



megállapítani 2019. január 1. napjától. A tiszteletdíj megemelésével járó 

forrástöbbletet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Felkéri aljegyző asszonyt, hogy a következő soros Képviselő-testületi ülésre 

a rendelet tervezetet készítse elő. 

 

Határidő: következő soros ülés 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

6.) Közmeghallgatás anyagának tárgyalása 
                      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

                      Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Ma lesz a Lakossági fórummal egybekötött közmeghallgatás. Mindenki részvételére számítok. 

A ma délutáni közmeghallgatás tájékoztatóját felolvassa, ha van valakinek javaslata, 

kiegészítése mondják el. Amennyiben nincs kérdés kérem szavazzunk. 

 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

137/2018. (XII. 13.) KT.sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

közmeghallgatásra készült tájékoztatót az önkormányzat 2017. - 2018 évi 

tevékenységéről és 2019. évi terveiről elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatót ismertesse a lakossággal a 

közmeghallgatás alkalmával. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2018.12.13. közmeghallgatás 

 

 

7. 2019. évi Közfoglalkoztatási programban részvétel terve 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

       Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Már tervezni kell a 2019. évi közfoglalkoztatási programokat, a jelenlegi állapot szerint kérem 

a beterjesztett határozati javaslat elfogadását, mert a megvalósításhoz szükséges NFA 

földterületek igénybevételéhez szükséges a döntés csatolása. Még szükség lesz egy döntésre, 

amikor lezárul pályázati tervezés időszaka és pontos számok alapján lehet dönteni. 

Amennyiben nincs kérdés kérem szavazzunk.  

 

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

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

138/2018. (XII.13.) KT.sz. határozat 

1.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy 2019. évre a mezőgazdasági start munkaprogram támogatására 



20 fő foglalkoztatása érdekében kérelmet nyújt be az illetékes 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyíradonyi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályához, melyben a közfoglalkoztatással 

kapcsolatosan a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 

szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet, és a 170/2011. (VIII.24) 

Korm. rendelet adta keretek között a közvetlen költségekhez  (dologi 

kiadásokhoz)  kapcsolódó támogatást is megigényli. 

2.) A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. 

pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat 

2019. évi költségvetésében a kérelmekben szereplő programok 

lebonyolítására önrészként - 95% támogatási intenzitás mellett -  5%  

előirányzatot biztosít. 

3.) A Program megvalósításához a Nemzeti Földalapkezelőtől állami 

tulajdonú földterület vagyonkezelésbe adását kéri. 

4.) Pozitív elbírálás esetén a Képviselő-testület támogatja az esetlegesen 

szükséges közbeszerzési vagy beszerzési eljárások megindítását. 

5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2-3-4. 

pontokban foglalt döntései alapján az Önkormányzat nevében 

nyújtsa be a kérelmét. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést 16.15 órakor bezárja, zárt 

ülésen folytatja tovább a tárgyalást. 
 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter        Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


