
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  
A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. március 7.-én  du. 12,00 órakor 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 
Mikáczó László Ferenc alpolgármester 
Czigle Attila,   

Furó Tiborné,    
Hutóczki Imre,  
Sándor László képviselők. 
Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal 
Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási 
joggal  

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet  
 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét. 
 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja: Furó Tiborné  és  Hutóczki Imre  képviselőket. 

Nevezettek a javaslatot elfogadták. 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés 
napirendjére.  
Meghívó szerinti  napirend:             

1.) A „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című KEOP-1.2.0/09-

11-2013-0016 azonosító számú projekthez kapcsolódó ingatlanvásárlás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
Javasolt napirend: 

1.) A „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című KEOP-1.2.0/09-

11-2013-0016 azonosító számú projekthez kapcsolódó ingatlanvásárlás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
2.) A Művelődési Ház térítésmentes biztosítása kampánycélra 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6jelenlévő képviselő 
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket 
elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a.) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja: Furó Tiborné  és  Hutóczki Imre  képviselőt 
b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1.) A „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című KEOP-1.2.0/09-

11-2013-0016 azonosító számú projekthez kapcsolódó ingatlanvásárlás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
2.) A Művelődési Ház térítésmentes biztosítása kampánycélra 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
 



Napirendek tárgyalása: 
 

1.) A „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című 
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó ingatlanvásárlás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

      Előterjeszés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 
Folyamatban van  szennyvízcsatorna hálózatának bővítése projekt. A tervben szereplő 
ingatlanok szolgalmi jog bejegyzéseinek során sajnos probléma merült fel. 
A mérnök elkészítette felméréseket, átadta az  ügyvéd részére a szerződések elkészítéséhez, 
melynek során egyeztetésekre került sor az ingatlan tulajdonosokkal. 

A Fülöpi  262/2 és 262/4  összesen 1,0112 ha  hrsz-ú ingatlan esetén a tulajdonosok Juscsák 
József és felesége Juscsák Józsefné  4034 Debrecen Kisbánya u. 25. sz. alatti lakosok teljesen 
elzárkóztak a szolgalmi jog bejegyzéséhez történő hozzájárulástól, melyet írásban is közöltek 
az önkormányzattal. 
Szándéknyilatkozatot adtak arról, hogy  felajánlják megvásárlásra az önkormányzat részére 
1,000.000.-Ft vételárért. 
Ezért javaslom a Képviselő-testületet, hogy az ingatlant vásároljuk meg, hogy ne hiusuljon 

meg a beruházás. 
 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 
Hasznosítható-e a terület mezőgazdasági célra. 
 

Hutóczki Péter polgármester: 
Igen, nagy valószínűséggel, ha létrejön az adás-vétel már ebben az évben hasznosítani fogjuk. 
 

Sándor László képviselő: 
Ennek a pályázatnak már mennie kell, nem szabad, hogy ennyi  belefektetett idő és pénz után 
ne valósuljon meg. 
 

Hutóczki Péter polgármester: 
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

28./2014. (III.07.) KT.sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy: 

1. Az Önkormányzat megvásárolja a  fülöpi 262/2 és 262/4  hrsz.-on nyilvántartott 
1,0112 ha  területű beépítetlen terület  művelési ágú ingatlant, tehermentesen 
1.000.000.- Ft vételáron. 

2. Az 1., pontban foglaltak szerinti ingatlan vásárlás forrását a a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

 

Határidő: 2014. március 14. 
Felelős:   Hutóczki Péter  polgármester 
 

   



2.) A Művelődési Ház térítésmentes biztosítása kampánycélra 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 
 

Hutóczki Péter polgármester: 
Szóban előterjeszti, hogy az április 6-i országgyűlési választások és majd azt követően 
májusban az Európai Parlamenti Képviselők választása során is jelentkeznek a jelöltek, 
kampányülések szeretnének tartani a Művelődési Házban. Már az előző ciklusban is az akkori 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy minden jelölt egy alkalommal térítésmentesen igénybe 
veheti a művelődési házat bemutatkozó, vagy kampányülésének megtartása céljából. Kérem, 
hogy ezt most, 2014-ben is tegyük meg. 
 

Furó Tiborné képviselő: 
Én támogatom, hogy mindenki kapjon esélyt és lehetőséget ismertetni a terveit. 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 
szavazatával, egyhangúan  6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

29./2014. (III.07.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy: 
a 2014. évi országgyűlési és európai parlamenti választások során az induló 

jelöltek 1 alkalommal térítésmentesen használhatják a Művelődési Házat  
kampányrendezvényük lebonyolítására. 
 

 

Határidő: igény szerint. 
Felelős:   Hutóczki Péter  polgármester 
 

 

Hutóczki Péter polgármester: 
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét és az ülést  bezárja. 
 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet 
polgármester                        jegyző                                  aljegyző 

 

 

 

Furó Tiborné                                                                 Hutóczki Imre 

Jkv. hitelesítő                                                                jkv. hitelesítő 

 
 


