
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  
A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. augusztus 15-én  de. 11,00 

órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 
Mikáczó László Ferenc alpolgármester 
Bugyáné Szász Erzsébet  

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:  Czigle Attila 

 

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

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja:   Hutóczki Imre és Sándor László   képviselőket 

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

1.) Választási bizottságok megválasztása 

2.) Nyírábrány Nagyközség várossá válási kérelmének támogatása 

3.) MVH pályázati eljárásban jogi segítő igénybevétele 

Javasolt napirend: 

1.) Választási bizottságok megválasztása 

2.) Nyírábrány Nagyközség várossá válási kérelmének támogatása 

3.) MVH pályázati eljárásban jogi segítő igénybevétele 

 

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:  Huczki Imre és Sándor László           képviselőt 
b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1.) Választási bizottságok megválasztása 

2.) Nyírábrány Nagyközség várossá válási kérelmének támogatása 

3.) MVH pályázati eljárásban jogi segítő igénybevétele 

 

Napirendek tárgyalása: 
 

 

 

 



1.)  Választási bizottságok megválasztása 
Előadó: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Előterjesztés: írásban 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 
A 2014. október 12-i önkormányzati választások lebonyolítása érdekében az előterjesztés 
szerinti bizottságok megválasztása szükséges, mely a Képviselő-testület hatásköre. 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az SzSzB-ok módosítása is szükséges ? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 
A jelöltállításra meghatározott határidő 2014. szeptember 8., ezt követően kell megvizsgálni 
az összeférhetetlenségi szabályok alapján a választási bizottságok, a választási iroda és 
jelöltek alapján a szükséges kiegészítéseket, módosításokat. 
 

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

 

65/2014. (VIII.15.) KT.sz. határozat 
Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  a 2014. október 12. napjára 
kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek  választására  a helyi 
választási  bizottság tagjainak  megválasztja  
Kozma Ferencné  Fülöp, Óvoda u.  14. 
Kiss Ádámné Fülöp, Híd u. 6.  
Küzmös Csabáné Fülöp, Darvaskert u. 22.  

Póttagnak  megválasztja  
Veresné Erdei Ilona Fülöp, Darvaskert 26. Sz.  
Zohori Józsefné Fülöp, Zrínyi u. 13. Sz. alatti lakosokat.  
Felkéri  a  polgármestert, hogy a  megválasztott  bizottsági  tagoktól  és 
póttagoktól  az esküt vegye ki.  
Felkéri a HVI vezetőjét, hogy a megválasztott bizottság tagjai részére a 
határozatot küldje meg. 
Határidő: Azonnal, 2014.  augusztus 20. 

Felelős:  Dr.  Szombat Csaba HVI vezető 

   Almási Györgyné HVI tagja.  
 

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

66/2014. (VIII.15.) Kt. sz. határozat 
Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi C. törvény 23.§. 
(1) bekezdése alapján a 2014. október 12 napjára kitűzött kisebbségi választás 
lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjait az alábbiak 
szerint megválasztja: 
5-ös számú szavazókör (4266. Fülöp, Arany J.u. 21. ) 
Tagok: 

Jekk Gergő Fülöp, Petőfi u. 22.  



Usztcs István  Fülöp, Arany J. u. 44. Sz. 
Lőrincz Gabriella Fülöp, Deák F. u.  11.  
Póttagok: 
Varga Jánosné Fülöp, Deák F.u.  14/A. 
Mitala Mónika Fülöp, Deák F.u.  6.   sz. alatti lakosokat.  
 

Felkéri a Képviselő-testület a  polgármestert, hogy a szavazatszámláló bizottság 
megválasztott tag és póttagjai eskütételénél működjön közre.  
Felkéri a HVI vezetőjét, hogy a megválasztott bizottság tagjai részére a 
határozatot küldje meg. 
 

Határidő:  azonnal, 2014. Szeptember  29. 

Felelős: Dr. Szombati Csaba HVI vezető 

 Almási Györgyné HVI tag.  
 

   

2.) Nyírábrány Nagyközség várossá válási kérelmének támogatása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
Előterjesztés: szóban 

 
Hutóczki Péter polgármester: 
Ismerteti Nyírábrány Nagyközség polgármesterének levelét a Képviselő-testülettel. A 
levélben Nyírábrány település polgármestere tájékoztatja Képviselő-testületünket, hogy  a 
85/2014. (VI.24.) KT. sz. határozatukkal döntöttek arról, hogy településük pályázatot kíván 
benyújtani a Belügyminisztériumhoz várossá nyilvánítás céljából.  Pályázatuk benyújtásához 
kérnék a szomszédos települések – közte Fülöp község – önkormányzatainak támogató 
döntését. Én személy szerint javaslom a támogatói nyilatkozat elfogadását. 
 

Furó Tiborné képviselő: 
Fülöp községnek származik-e előnye, ha Nyírábrány várossá válik ?  
 

Hutóczki Péter polgármester: 
A közös hivatal finanszírozása is változhat, Nyírábránynak lenne igen fontos, bizonyos 
pályázati lehetőségek csak a városok részére elérhetőek.. 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

67/2014. (VIII.15.) KT.sz. határozat 
A Fülöp Község  Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy 

támogatja Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
85/2014. (VI.24.) KT. sz. határozatában foglalt döntését, mely szerint pályázatot 
kívánnak benyújtani várossá nyilvánítás céljából a Belügyminisztériumhoz. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát 
értesítse. 
 

Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: Hutóczki Péter polgármester 



 

3.)  MVH pályázati eljárásban jogi segítő igénybevétele 
Előterjesztő: Hutczki Péter polgármester 
Előterjesztés: szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 
Ismerteti az MVH 1675637379 számú és a 167565845 iratazonosító számú határozatát, 
melyben  visszavonta a korábbi 1102398974 sz. határozatát és a támogatási kérelmet 
elutasította. A határozatban biztosított jogorvoslati joggal az önkormányzat élni kíván, mert a 
határozatban foglalt projekt elkészült, elszámolásra került és az MVH azt korábban már jóvá 
hagyta. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet: 
Mivel ez már ez lezárt projekt és az MVH által helyszíni ellenőrzés is történt, illetve az MVH 
az elszámolást elfogadta és lezárta, ezért teljesen jogszerűtlen most visszavonni a támogatást. 

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

 

68/2014. (VIII.15.) KT.sz. határozat 

A Fülöp Község  Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy 

az MVH 208/1501/46/25/2009 és a 208/1501/46/24/2009. sz. határozatok  

jogorvoslati eljárása során az önkormányzat képviseletére jogi szakértőt bíz 

meg. A szakértő megbízási díját 2014. évi  költségvetésében biztosítja. 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megfelelő szakértelemmel rendelkező 

jogászt válassza ki és kössön megbízási szerződést a feladat elvégzésére. 
 

Határidő: azonnal 
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 

 

 

Hutóczki Imre                                                              Sándor László 

Jkv. hitelesítő                                                                jkv. hitelesítő 

 
 


