JEGYZŐKÖNYV

Készült:
A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 07.28.-án du. 13,00 órakor
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Hutóczki Péter polgármester
Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Bugyáné Szász Erzsébet
Czigle Attila,
Furó Tiborné,
Hutóczki Imre,
Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal
Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási
joggal
Igazoltan távol: Sándor László képviselők.
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét.
Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja:
Furó Tiborné és Bugyáné Szász Erzsébet
képviselőket
Nevezettek a javaslatot elfogadták.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirend:
1.) Rendelet alkotás a 2014. igazgatási szünet elrendeléséről
2.) Savanyító üzem létesítése Fülöp településen projekt kivitelezési feladataira
közbeszerzési eljárás megindítása
3.) Zárt ülés
Javasolt napirend:
1.)
Rendelet alkotás a 2014. igazgatási szünet elrendeléséről
2.)
Savanyító üzem létesítése Fülöp településen projekt kivitelezési feladataira
közbeszerzési eljárás megindítása
3.)
Zárt ülés
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő 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 Bugyáné Szász Erzsébet
képviselőket
b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1.)
Rendelet alkotás a 2014. igazgatási szünet elrendeléséről
2.)
Savanyító üzem létesítése Fülöp településen projekt kivitelezési feladataira
közbeszerzési eljárás megindítása
3.)
Zárt ülés

Napirendek tárgyalása:

1.) Rendelet alkotás a 2014. igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban

Hutóczki Péter polgármester:
A köztisztviselőknek 25 nap alapszabadság és besorolástól függően pótszabadság jár. A
szabadságot az esedékesség évében, kivételesen fontos szolgálati érdek esetén a tárgyévet
követő március 31. napjáig kell kiadni. E szabály végrehajtására az igazgatási szünetre
vonatkozóan a kormány a 30/2012. (III.7.) Korm. rendelete tartalmaz szabályozást. A
rendelet alapján a előterjesztés szerinti rendben javaslom elfogadni az igazgatási szünetre
vonatkozó szabályt.
Hutóczki Imre képvislő:
Egyáltalán nem lesz ügyfélfogadás ?
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
Ügyeleti rendben lesz megoldva, minden nap lesz a hivatalban köztisztviselő, és sürgős
halaszthatatlan ügyeket el kell látni. A választási határidőkre és folyó beruházások miatt a
posta is átvételre kerül az igazgatási szünet ideje alatt.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (VII.28.) KT. Sz. rendelete
A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CCXIX törvény 232.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§.
A rendelet személyi hatálya kiterjed Nyírábrányi Közös Önkormányzat Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) Fülöpi Kirendeltségének valamennyi közszolgálati jogviszonyban
álló köztisztviselőire és munkavállalóira.
2.§.
(1)
A Hivatal munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2014. augusztus 11. napjától
2014. augusztus 22. napjáig tart.
(2)
A Hivatal munkarendjében a téli igazgatási szünet 2014. december 22. napjától 2015.
január 3. napjáig tart.

3.§.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 4. napján hatályát veszti.
Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Szombati Csaba
jegyző

A rendelet kihirdetve 2014. július 28.
Dr. Szombati Csaba
jegyző

2.) Savanyító üzem létesítése Fülöp településen projekt kivitelezési
feladataira közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Ismerteti röviden az előterjesztést, mely szerint a savanyító üzem létesítése támogatási
szerződéssel bíró pályázatunk most ért abba a szakaszba, hogy elindítható a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Ezért kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön
az eljárás megindításáról és a határozatban szereplők meghívásáról.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Az építési munkák nem jelentenek majd akadály a választások bonyolításában, a szavazókör
használható lesz-e?
Hutóczki Péter polgármester:
Elképzelhető, hogy az eredeti helyén maradhat, mert lesz olyan készültségi fokban, de ha
nem, a másik épületben lesz kialakítva, ez nem jelenthet semmilyen akadályt.

Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 .jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2014. (VII.28.)KT. sz. határozat
a.) Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Savanyító üzem
létesítése Fülöp településen” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátása néven a
közbeszerzési eljárást megindítja.
b.) Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárást a
Kbt. 122/A § szerinti eljárás keretében indítja meg.
c.) Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján
elfogadja az ajánlattételi felhívást tartalmát, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
d.) Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlattételre az alábbi
kivitelezők meghívására tesz javaslatot.

1.) Safety Solutions Group Kft
Papp Csaba ügyvezető
4034 Debrecen, Pillangó u. 2.
E-mail.:safetysolutionskivitelezes@gmail.com
Tel.: 06 30 338 2213
2.) MAX-Mix 2001. Bt
Tóth László Ügyvezető
4251 Hajdúsámson S.kert zsombékos u. 67.
E-mail.: laci 69@gmail.com
Tel.: 06 20 772 0878
3.) DP Generál Kft
Dihen Sándor ügyvezető
Debrecen Vályi Nagy Tibor u. 17.
E-mail: general71@freemail.hu
tel. 06 30 213 7897
Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt, hogy a beruházás megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét és a nyílt ülést bezárja és zárt ülésen
folytatja a munkáját.

k.m.f.

Hutóczki Péter
polgármester

Furó Tibroné
Jkv. hitelesítő

Dr. Szombati Csaba
jegyző

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző

Bugyáné Szász Erzsébet
jkv. hitelesítő

