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          Hozott rendeletek:  
1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági 

tagok tiszteletdíjáról szóló 3/2017. (II. 15.) ÖR. módosításáról 

2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelete a köztisztviselői illetményalap és 

illetménykiegészítés mértékének megállapításáról szóló 15/2018. (XII. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Hozott határozatok:      

8/2019. (I. 24.) KT. sz. határozat: Tanyafejlesztési pályázat benyújtása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2019. január 24-én du. 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

            Földháti István képviselő 

            Sándor László képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

         Kissné Terdik Erzsébet aljegyző  

 

Igazoltan távol:   

Hutóczki Imre képviselő 

 

 

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

tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére. 

 

Meghívó szerinti napirendek:     

1. Tanyafejlesztési pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Képviselők tiszteltdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének 

megállapításáról szóló 15/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása 

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

 

Javasolt napirend: 

1. Tanyafejlesztési pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Képviselők tiszteltdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének 

megállapításáról szóló 15/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása 

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 



1. Tanyafejlesztési pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Képviselők tiszteltdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének 

megállapításáról szóló 15/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása 

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1.)  Tanyafejlesztési pályázat benyújtása 
            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

            Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A tavalyi évben sikerült a tanyafejlesztési pályázat segítségével a sátort beszerezni, a pályázat 

ismét kiírásra került. Fülöp jármű beszerzésre nem pályázhat, mert a fenntartási idő nem telt 

el. Eszközbeszerzésére azonban ismét lehetőség van pályázni. A támogatás maximális 

mértéke 2 MFt lehet, mely bruttó támogatást jelent. Pályázni szeretnénk egy defibrillátorra, 

mert nincs az egész településen, autó tartozékokra (téli gumi, csomagtér tálca, üléshuzat) és 

kerti munkaeszközökre (fűnyíró, láncfűrész, sövényvágó, magasnyomású mosó, bozótvágó), 

melyek szükségesek lehetnek. 

 

Földháti István képviselő: 

Nem lehetne-e olyan tároló dobozokat pályázni, amely hűthető, a húsok szállítására? Olcsóbb 

defibrillátort nem lehet beszerezni? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A hűtődobozokat nem a tanyafejlesztési programban tudjuk beszerezni, azt a 

közfoglalkoztatásban kell megpróbálni megoldani. A defibrillátorra az árajánlatot a szerint 

kértük, amelyet a szakember ajánlott a következő szempontok szerint: teljesen laikus számára 

is használható legyen és ne a legdrágább, de megbízható terméket igyekeztünk választani. 

Amennyiben nincs több kérdés, vagy észrevétel, kérem, szavazzunk!  

 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

8/2019. (I. 24.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy benyújtja pályázatát a Földművelésügyi Minisztérium által 

meghirdetett, TP-1-2018 kódszámú „a tanyák, valamint a tanyás térség 

megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések 

támogatására” című pályázati felhívásra. A pályázati felhívás 1/B 

„tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése” alcélra 

defibrillátor, járműtartozékok és kerti munkaeszközök beszerzésére. 

 

Projekt költsége:     

Beszerzés:  1.478.595.- Ft + 399.221.-Ft (Áfa) = 1.877.816.-Ft 



Projektmenedzsment:      74.805.- Ft +  20.197.-Ft (Áfa)  =       95.002.-Ft 

Összesen:                   1.553.400.- Ft  +  419.418.-Ft (Áfa)  =  1.972.818.-Ft 

 

Ebből: 

Igényelt támogatás:   1.775.536.- Ft (bruttó) 

Saját forrás (önerő):     197.282.- Ft (bruttó) 

 

A saját forrás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2019. február 4.   

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

2.)  Képviselők tiszteltdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Mötv. felhatalmazást ad a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati képviselőnek, a 

bizottsági tagnak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást rendeletben határozza meg. A 

Képviselő-testület az 5/2017. (II. 15.) ÖR-ben szabályozta a tiszteletdíj mértékét, melyet 

38.650.-Ft-ban állapított meg. A 136/2018. (XII. 13.) KT. sz. határozatban javaslatot tett a 

képviselő-testület a tiszteletdíj 45.000.-Ft-ra történő emelésére, melyhez szükséges az 

önkormányzati rendelet módosítása. Ez az előterjesztés a határozat végrehajtását szolgálja a 

képviselői tiszteletdíj 2019. január 1. napjától 45.000.-Ft-ra történő módosítására. 

Amennyiben nincs kérdés, vagy észrevétel, kérem, szavazzunk! 

 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló  

3/2017. (II. 15.) ÖR. módosításáról 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

1. § 

 

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 3/2017. (II.15.) ÖR. 

(továbbiakban: Rendelet) 1.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(1) A települési önkormányzat képviselőt megválasztásuk időpontjától megbízatásuk 

megszűnéséig havonta tiszteletdíj illeti  meg, melynek összege bruttó 45.000.- Ft.” 

 

2. §  

 

(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszíti. 

(2) Rendelkezéseit 2019.  január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

Hutóczki Péter sk.     Dr. Csősz Péter sk. 

polgármester      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2019. január 24. 

       Dr. Csősz Péter sk. 

       jegyző 

 

 

3. A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének 

megállapításáról szóló 15/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A tisztelt képviselő-testület 2019. január 18-án megtartott ülésén meghozta a 6/2019. (I. 18.) 

KT. sz. határozatát, amely a köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft-ról 47.000 Ft-ra történő 

megemeléséről szól. Ezen döntés alapján elkészült a rendelet-módosítás. Amennyiben nincs 

kérdés, kérem szavazzunk. 

 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének megállapításáról szóló 

15/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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. § 

 

A köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének megállapításáról szóló 

15/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésében a 

„45.000 forintban” szövegrész helyébe a „47.000 forintban” szöveg lép.   

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 

1. napjától alkalmazni kell.   

 

(2) Ez a rendelet 2019. január 31. napján hatályát veszti.  

 

 

          Hutóczki Péter sk.                     Dr. Csősz Péter  sk. 
            polgármester      jegyző 

 

A rendeletet kihirdetve:  

 

Fülöp, 2019. január 24.           Dr. Csősz Péter  sk. 
             jegyző 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést 13.20 órakor bezárja. 

 
 

 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter        Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 
 
 
 


