
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  
A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. augusztus 26-án du. 19,00 

órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak:  

Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet  

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:  - 

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

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja:  Czigle Attila és Furó Tiborné   képviselőket 

Nevezettek a javaslatot elfogadták. 

Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés 

napirendjére.  

Meghívó szerinti  napirend:       
1.)  „Vállalkozási szerződés – Savanyító üzem létesítése Fülöp településen tárgyú projekt 

kivitelezési feladatainak ellátása”  tárgyú közbeszerzés döntés 

2.)  A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez vélemény kérés 

Javasolt napirend: 

1.) „Vállalkozási szerződés – Savanyító üzem létesítése Fülöp településen tárgyú projekt 

kivitelezési feladatainak ellátása”  tárgyú közbeszerzés döntés 

2.)  A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez vélemény kérés 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket 

elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a.) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja:   Czigle Attila és Furó Tiborné  képviselőket 

b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1.) „Vállalkozási szerződés – Savanyító üzem létesítése Fülöp településen tárgyú 

projekt kivitelezési feladatainak ellátása”  tárgyú közbeszerzés döntés 

2.)  A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez vélemény kérés 

 



Napirendek tárgyalása: 
 

1.) „Vállalkozási szerződés – Savanyító üzem létesítése Fülöp településen 

tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátása”  tárgyú közbeszerzés 

döntés 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület a 2014. 08.07.-i ülését a 64/2014. (VIII.07.) KT. sz. határozatával 

közbeszerzési eljárás megindításáról és ajánlattevők meghívásáról döntött a savanyító üzem 

létehozására irányuló projekt kivitelezői vállalkozói szerződés megkötése céljából. Az eljárás 

eredményesen lezárult, a határozati javaslattal együtt beterjesztettem a Bíráló Bizottság 

javaslatát a nyertes ajánlattevő kiválasztására, melyet kérek elfogadni a javaslat szerint. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

A munkák végzése nem fogja akadályozni a választást? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Nem, mindenképpen azon a címen kell lenni a szavazókörnek, az elképzelhető, hogy másik 

helyiségben. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2014 (VIII. 26.) KT határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselőtestülete „Vállalkozási szerződés – Savanyító 

üzem létesítése Fülöp településen” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati szakasz elbírálása tárgyban a Bírálóbizottság 

javaslata alapján, azt elfogadva az alábbi határozatot hozta: 

 

A közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújtott be: 

 

Ajánlattevő neve Székhelye Ajánlati ár (nettó Ft) 

Safety solutions group 

Kft. 

4034 Debrecen, Pillangó utca 

2. 

23.663.841.- Ft 

 

A „Vállalkozási szerződés – Savanyító üzem létesítése Fülöp településen tárgyú projekt 

kivitelezési feladatainak ellátása” tárgyban indult közbeszerzési eljárásban a Bíráló 

Bizottság javaslata alapján, azt elfogadva a Képviselő-testület az alábbiakat állapítja meg: 

 

1.) A közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők vonatkozó ajánlata érvénytelen az alábbi 

okból: - 



 

2.) A bíráló bizottság javaslatát elfogadva a Képviselő testület az érvényes ajánlatokat a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, mint az elbírálási szempont szerinti megvizsgálva 

megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő: az egyetlen és érvényes ajánlatot adó:  

 

Safety solutions group Kft. (4034 Debrecen, Pillangó utca 2.) 

 

3.) A Képviselő Testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

4.) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a Kft-vel történő szerződés aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

   

2.)  A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez 

vélemény kérés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitány Dr. Gyurosovics József dandártábornok levélben 

fordult a Képviselő-testülethez, hogy véleményezze a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság 

vezetésével megbízni tervezett Asztalos János rendőr őrnagy urat. Az ő szakmai életútja 

alapján  vélemény nyilvánítást kér a főkapitány úr a kapitányságvezetői kinevezéssel 

kapcsolatban.  A szakmai életút ismertetését követően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 

foglaljon állást a kinevezéssel kapcsolatban, én személy szerint támogatom. 

 

Földháti István alpolgármester: 

Az utóbbi időben lényegesen kevesebb a közbiztonsági probléma és úgy látszik a személyi 

állományban is jobb a légkör, ez a munkavégzésükön is látszik. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan  7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

70/2014. (VIII. 26.) KT.sz. határozat 

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

támogatja a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitány – Dr. Gyurosovics 

József dandártábornok úr javaslatát a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság 

vezetésére vonatkozóan. Az ismertetett szakmai életút alapján egyetért  

Asztalos János rendőr őrnagy rendőrkapitányság vezetésére történő meg- 

bízásával. 

 



Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a HBM-i Rendőr-főkapitányt a 

döntésről. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

 

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 

 

 

Czigle Attila                                                                  Furó Tiborné 

Jkv. hitelesítő                                                                jkv. hitelesítő 

 

 


