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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2019. március 13-án de. 9.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

            Földháti István képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

            Sándor László képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

        Kissné Terdik Erzsébet aljegyző  

 

Igazoltan távol:   

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

 

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

tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére. 

 

Meghívó szerinti napirendek:     
 

1. Mini bölcsőde pályázat beadásának elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Mini bölcsőde pályázat beadásának elfogadása 

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. Mini bölcsőde pályázat .. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

 

1.)  Mini bölcsőde pályázat beadásának elfogadása 
            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

            Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület tavaly év végén döntött a mini bölcsőde pályázat benyújtásának 

szándékáról, a február 15-i ülésen döntöttünk az engedélyes terv elkészítéséről, kiválasztásra 

került a tervező. Elkészültek a tervek, a pályázatíró összeállította pályázati anyagot. Fülöp 

Község Önkormányzata ebből a pályázati forrásból egy 1 csoportszobás mini bölcsőde 

épületet kíván kialakítani, 7 férőhellyel, valamint hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel. 

A pályázat benyújtása folyamatos, de legkésőbb  2019. március 18. elektronikus formában és 

papír alapon 2019. március 19.-ig kell teljesíteni. 

A 7 férőhelyes új mini bölcsőde épület a z Óvoda utca 1. szám (Hrsz.: 124/14) alatt található 

telekrészen kerülne kialakításra. Az igényelhető támogatás összege új mini bölcsőde építése 

esetén maximum 50 millió Ft. 

A Bölcsőde fejlesztési program teljes költségvetése 52.631.500 Ft, melyből 49.999.925 Ft a 

Bölcsőde fejlesztési program keretein belül igényelhető támogatás, ezen felül az 

Önkormányzat 5 %, azaz bruttó 2.631.575 Ft saját forrással járul hozzá a megvalósításhoz. Az 

előterjesztés tartalmazza az időbeni és pénzbeni ütemezését. Amennyiben nincs kérdés, kérem 

szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő 

képviselő szavazatával, 5 igen  szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

30/2019. (III.13). sz. KT. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot 

kíván benyújtani a következők szerint: 

1.) A Pénzügyminiszter – a Belügyminiszterrel és az Emberi Erőforrások 

Miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. 

évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. 

Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési 

program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 

1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes 

területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzat(ok) 

tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini 

bölcsőde) fejlesztésének támogatására. 

2.) Ezen pályázat keretében az önkormányzat a tulajdonában lévő, 4266. 

Fülöp, Óvoda u. 1.sz. alatt található fülöpi 124/14 hrsz-on 1 csoportszobás, 

7 férőhellyel rendelkező mini bölcsőde épületet kíván kialakítani a 

hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel. 

3.) A beruházás  forrásösszetétele bruttó összegben: 

 

Igényelt támogatás:   49.999.925.-Ft     (95%) 

Saját forrás:     2.631.575.-Ft       (5%) 

Összesen:    52.631.500.-Ft     (100%) 

 



4.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 

szükséges 5%  saját forrás összegét (önerőt) a megvalósítás ütemében 

biztosítja. Vállalja, hogy a projektmegvalósításhoz szükséges 2.631.575.-

Ft sajátforrást a 2019.évi és 2020. évi költségvetésébe biztosítja a 

határozat 1. sz. melléklete szerinti ütemezésben. (Finanszírozás időbeni 

ütemezése) 

 

5.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a projektmegvalósítás 

időbeni ütemezését a határozat 2. sz. melléklete szerint határozza meg. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester  

        

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést 9.20 órakor bezárja. 

 
 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter        Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


