
JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. szeptember 15-én  du.15,00 órakor 

megtartott soros 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 képviselő 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét.Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja:  

Bugyáné Szász Erzsébet  képviselőt és Mikáczó László Ferenc alpolgármestert. 

Nevezettek a javaslatot elfogadták. 

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

Meghívó szerinti  napirend:             
1.) Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. végrehajtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

3.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

4.)  Tájékoztató a Fülöpi Általános Iskola 2013-14 tanévben végzett munkájáról, a 2014/15 

tanévre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Popovics Ferencné Intézményvezető 

Előterjesztés: írásban 

5.) Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2013/14 nevelési évben végzett munkájáról, a 2014/15 nevelési 

évre meghatározott feladatokról 

Előterjesztő: Kozma Ferencné óvodavezető 

Előterjesztés: írásban 

6.) Önkormányzati rendelet alkotása  közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

7.) Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről,, 2014 évi tervezett szűrésekről 

Előterjesztő: Dr. Tas Attila Károly háziorvos és Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő 

Előterjesztés: írásban 

8.) Önkormányzati rendelet alkotása  közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

9.) Helyi szociális rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



Előterjesztés: írásban 

10.) Szavazatszámláló Bizottság póttagok választása 

Előterjesztő: HVI vezető 

Előterjesztés: írásban 

11.) Csatlakozás Bursa Hungarica pályázati ösztöndíj rendszerhez 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Javasolt napirend: 

Hutóczki Péter polgármester javasolja a 4. napirendet, az Általános Iskola beszámolóját levenni a 

napirendről és a következő sorrendet megállapítani: 

1.) Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről,, 2014 évi tervezett szűrésekről 

Előterjesztő: Dr. Tas Attila Károly háziorvos és Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő 

Előterjesztés: írásban 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. végrehajtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

3.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

4.) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő 

támogatásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

5.) Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2013/2014 nevelési évben végzett munkájáról, a 2014/2015 

nevelési évre meghatározott feladatokról. 

Előterjesztő: Kozma Ferencné óvodavezető 

Előterjesztés: írásban 

6.) Önkormányzati rendelet alkotása  közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

7.) Helyi szociális rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

8.) Szavazatszámláló Bizottság póttagok választása 

Előterjesztő: HVI vezető 

Előterjesztés: írásban 

9.) Csatlakozás a BURSA HUNGARICA pályázati ösztöndíjrendszerhez 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

10.) Kegyeleti szolgáltatási megállapodás 

Előterjesztés: írásban 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11.) Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

előterjesztés: írásban 

12.) Zárt ülés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármestre 

Előterjesztés írásban 

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:    Bugyáné Szász Erzsébet  képviselőt és Mikáczó László 

Ferenc alpolgármestert 



b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1.) Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről,, 2014 évi tervezett szűrésekről 

Előterjesztő: Dr. Tas Attila Károly háziorvos és Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő 

Előterjesztés: írásban 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. végrehajtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

3.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

4.) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő 

támogatásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

5.) Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2013/2014 nevelési évben végzett munkájáról, a 2014/2015 

nevelési évre meghatározott feladatokról. 

6.) Önkormányzati rendelet alkotása  közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

7.) Helyi szociális rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

8.) Szavazatszámláló Bizottság póttagok választása 

Előterjesztő: HVI vezető 

Előterjesztés: írásban 

9.) Csatlakozás a BURSA HUNGARICA pályázati ösztöndíjrendszerhez 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

10.) Kegyeleti szolgáltatási megállapodás  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

11.) Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

előterjesztés: írásban 

12.) Zárt ülés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármestre 

Előterjesztés írásban 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.) Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről, 2014 évi tervezett 

szűrésekről 
Előterjesztő: Dr. Tas Attila Károly háziorvos és Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti Dr. Tas Attila háziorvost és Ilyésné Kuprák Kornélia védőnőt, kéri őket, hogy ha az írásbeli 

tájékoztatójukhoz van kiegészíteni valójuk, tegyék meg. 

 

Dr. Tas Attila háziorvos: 

A település elöregedőben van, a lakosság korösszetételén ez látszik.  A gyógyító munka mellett az 

orvosi praxisban is egyre számottevőbb időt tesz az adminisztratív jellegű munka, pl. 

közgyógyellátáshoz, rehabilitációs eljárásokhoz kapcsolódóan. Jelenleg folyik egy egészségmegőrző 

program, melynek gazdája Hajdúhadház, és Fülöpön is lehetőséget kaptunk bizonyos nagy rizikójú 



betegségekben szenvedőknek, vagy akik megelőzni szeretnék klubot működtetni. Sajnos 

községünkben is jellemző az országos tendencia a daganatos betegségek növekvő számában, ugyan ez 

a helyzet az allergia esetén is. Néhány évtizede nem is volt ismert betegség az allergia. Most már 

megszoktuk és  belaktuk az új rendelőt, sajnos azonban nem megoldott még a védőnői rész megfelelő 

fűtése. Pici babákat vizsgálnak, és az az épület leghidegebb része.  

Továbbá szeretném kérni, hogy amennyiben az önkormányzatnak van lehetősége tekintse át a jelenlegi 

fenntartási költségeket a védőnői részen, mert minden számlát én fizetek, és az e célra kapott 

támogatás már nem fedezi a kiadásokat. Változás, hogy 2014-től lehetőség nyílik az általános iskolás 

gyerekek (12 éves lányok) oltása HPV vírus ellen, amely nagyon fontos és nagy jelentőségű, mert 

eddig csak nagyon drága áron lehetett hozzájutni. 

Szeretné még jelezni, hogy az ügyeleti ellátás megszervezése is problémás, a háziorvosok nem tudják 

biztosítani a folyamatos ellátást, hiány van a szakemberekben, és nem is nagyon szívesen vállalják el, 

mert jó néhány éve nem változott a ügyeleti ellátásért fizetett díj összege. Ebben kérné az 

önkormányzat segítségét, hogy a települések fogjanak össze a helyzet javítása érdekében. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A rendelőben felmerülő problémákat jelezni kell, ami garanciális gondot jelent, értesíteni kell a 

kivitelezőt, a fűtési problémákat pedig egy szakemberrel kell megvizsgáltatni, hogy mi a megoldás. 

A finanszírozási kérdésekre pedig a 2015. évi költségvetés tervezésekor vissza kell térni, és megoldást 

kell keresni, mert a védőnői rész fenntartása természetesen az önkormányzat feladata. 

Az ügyeletet érintően Nyírábrány nagyközség polgármesterével szóba került az ügyelet kérdése, de 

tájékoztatása szerint a választásokat követően kíván  változástatásokat kezdeményezni. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Megköszöni Doktor Úr kitartó és hűséges, lelkiismeretes munkáját, a falu lakosságához való 

viszonyát. Jó egészséget kíván a további munkájához. 

 

Hutóczki Péter polgármester  

Kérdezi a védőnőt, van-e kiegészíteni valója? 

 

Ilyésné  Kuprák Kornélia védőnő: 

Az óvodában nagyon hiányzik a logopédus, sok gyerek fejlesztéséhez szükség lenne rá. Van néhány 

eszköz amely szükséges lenne a védőnői feladatok végzéséhez, de tönkrementek és már nem 

javíthatók. 

A vámospércsi gyerekorvos és nőgyógyász szakrendelés még nem működik gördülékenyen, sokan 

nem szívesen veszik igénybe. Pedig sokkal korszerűbb, szakszerűbb ellátás biztosítására van 

lehetőség. A kisebb gyerekeket, csecsemőket még elhozzák, de a nagyobb gyerekeket már nem. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzatot jó szándék vezérelte, amikor segítséget nyújtott az utazás biztosításában a 

gyermekorvoshoz és a szülész-nőgyógyászhoz. Hiszen így hetente és nem kétheti rendszerességgel 

van lehetőség szakorvosi rendelés igénybevételére. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető:  

A logopédus és  a pszichológus probléma úgy tűnik a pedagógiai szakszolgálaton keresztül 

megoldódik. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Tudja, hogy Nellike rendszeresen látogatja a kisgyermekes családokat, és szeretné kérni, hogy legyen 

nagyobb ráhatással, vagy jelezze a megfelelő helyre azokat a helyeket, ahol komoly gondokat lehet 

feltételezni a gyermekek ellátásával, gondozásával, nevelésével kapcsolatban. 

 

Földháti István alpolgármester: 

Egyetértek azzal, hogy eredményesebben kellene működnie a gyermekvédelemnek, nem tudom 

elfogadni,  hogy sok gyermek milyen körülmények között él,  és jobb lenne ha kiemelnék a családból 



és megfelelő helyre kerülhetnének. 

 

Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő: 

Az érintett családok gondozásba vannak véve, rendszeres látogatás, felügyelet alatt vannak, de eddig 

még nem került sor arra, hogy a gyámügyi szerv családból kiemelést javasoljon. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Mi a helyzet jelenleg a gyógytestneveléssel?  

 

Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő: 

Az  én feladatom a gyermekek szűrése, hogy jelezzem, kinek van szükséges a gyógytestnevelésre, az 

hogy ez biztosítják-e az óvodára és az iskolára tartozik. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzati segélyezési tapasztalatokat figyelembe véve abban az esetben amikor 

gyógyszersegély kiváltására irányul,  Doktor urat kérem, hogy jelezze az önkormányzat felé 

valamilyen formában, hogy a kiírt gyógyszerek közül melyek nélkülözhetetlenek és az adott esetben 

sürgősek. Gyakran előfordul, hogy több ember általánosan használt gyógyszereiket is közé teszik a 

segély kérelem esetén. Megköszöni a Doktor Úr és Nellike munkáját és együttműködését. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

71./2014. (IX.15.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

község egészségügyi helyzetéről, a 2014. évi tervezett szűrésekről  

szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: - 

Határidő: -  

 

KOZMA FERENCNÉ óvodavezető 16,20 perckor távozik az ülésről. 

   

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. 

végrehajtásáról 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti a napirend tárgyalásánál megjelent munkatársakat Kis Lászlónét és Fucskó Miklósnét, illetve 

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgálót, kéri mondják el, ha van kiegészíteni való. 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

Az előirányzat  és ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet módosítása szükséges, mert az I. 

félévet követően a változásokat át kell vezetni a rendeletben is. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Az óvódánál szeptembertől jelentkezik 1 fő plusz a létszámban, miért szükséges? A teljesítési 

százalékokat tekintve nagyon örülök, hogy jó és gondos gazdálkodás látszik az adatok alapján. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az óvodánál az 1 fő Pelestyák Sándorné óvónő nyugdíjazása miatt jelentkezne. Szeptember 1-jétől 

felmentési idejének azt a részét tölti, amikor már nem is dolgozik. Ki volt írva a pályázat december 31-

ig, de sajnos nem volt rá jelentkező. 

Hutóczki Péter polgármester: 



A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan  6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2014. (IX.15.) KT.sz. határozat 

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

a 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló 

beszámolót a mellékelt táblázatok* szerinti tartalommal 

elfogadja.  

Határidő: - 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester  

*A táblázatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

3.)  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kérdezi a könyvvizsgáló asszonyt és a költségvetési munkatársakat van-e kiegészíteni valójuk? 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Mit jelent a bérkompenzáció, kik kapják? A készletértékesítésben szereplő 4 MFt miből származik? 

 

Kis Lászlóné költségvetési főmunkatárs: 

Jogszabály alapján – abban meghatározott feltételeknek megfelelő dolgozók esetén – kell adni,  bérek 

nettó értékállóságának megőrzése a célja. 

A készlet értékesítésnél a zöldségfélék eladásából származó bevétel szerepel. 

 

Földháti István alpolgármester: 

Szeretné javasolni, hogy ha van rá lehetőség, hogy az önkormányzatnál dolgozóknak, akik az 

átlagosnál jobban dolgoznak, teljesítenek  fizetni kellene jutalmat, hogy ösztönözve érezzék magukat a 

még jobb teljesítményre. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A köztisztviselők esetében a közös hivatal jegyzőjének a hatásköre a jutalmazásra javaslat tétel, a 

közalkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Nem tartom szerencsésnek 

erről most tárgyalmi és döntést hozni. Részben a választások előtt nem szerencsés, elég visszásnak 

tűnik számomra, de még inkább komolyabb ok a gazdálkodás helyzetében is látni, hogy hogyan fog 

alakulni a bevétel és a támogatások mértéke a hátralévő időben. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Egyetért azzal, hogy a jól dolgozókat el kellene ismerni, meg kellene keresni a lehetőségét. 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

A jutalmazásnak, illetve a teljesítmény különbségek elismerésére 3 lehetőség van a köztisztviselőknél, 

amely költségvetés módosítás igényel: normatív jutalom, cél jutalom és teljesítményértékelés. A 

normatív jutalmat általános érvénnyel állapítják meg és adják, a cél jutalom előre meghatározott nem 

munkakörhöz tartozó külön feladat ellátásáért, a teljesítményértékelés alapján 1 éven keresztül, 

munkabérbe beépítve jogszabályban meghatározott időpontban megállapítva lehet adni. 

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 

9/2014. (IX.15.) KT. rendelete 

Az  Önkormányzat  2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 04.) KT. sz. 

rendeletének módosításáról  
   

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § 

(1) és (2) bekezdésében kapott, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 

368/2011. (XII. 31.) Kormány .rendeletben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 

1. § 

 

A Fülöp Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.04.) önkormányzati 

rendeletét (továbbiakban Rendelet) 2. § (1), bekezdései  helyébe e Rendelet 1 § (1) bekezdése lép: 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 

781.580 ezer Ft költségvetési bevétellel 

787.778 ezer Ft költségvetési kiadással 

  - 6.198 ezer forint költségvetési egyenleggel, hiánnyal,  

    6.198 ezer forint finanszírozási bevétellel,   
 

Összesen: 787.778 ezer forint költségvetési főösszeggel fogadja  
 

(2) A Rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 2/a, 2/b, 2/c  mellékletei helyébe jelen rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 

1/d, 1/e, 1/f, 2/a, 2/b, 2/c  melléklete lép. A Rendelet 4, 5 és 8. számú melléklete helyébe e 

Rendelet 3, 4 és 5 számú melléklete lép.  

 

2. § 

 

A Rendelet a következő 2/A §-al egészül ki:  

(1) A bevételek összegéből 316.807 ezer Ft a működési 464.773 ezer Ft a felhalmozási és 6.189 ezer 

Ft a finanszírozási bevételek összege. A finanszírozási bevételek teljes összege a hiány fedezetére 

belső forrásként bevont előző évek pénzmaradványának igénybevétele. 

(2) A kiadások összegéből 316.807 ezer Ft a működési kiadások, 470.295 ezer Ft a felhalmozási 

kiadások és 30.766 ezer Ft a finanszírozási kiadások összege. 

 

3. § 

Ez a rendelet kihirdetést követő  napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés 

végrehajtása során 2014. január 1-i hatállyal alkalmazni kell. 

 

 

 

Hutóczki Péter                                                                                  Dr. Szombati Csaba  

  polgármester                                                                                               jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Fülöp, 2014. szeptember 15.                                                 Dr. Szombati Csaba 

                                                                                                  jegyző 

 

 

 

 

 



4.) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

2014. évi kiegészítő támogatásáról 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

 

Ismerteti röviden az előterjesztést, melynek lényege: a  2014. évi költségvetési törvény, valamint a 

7/2014. (I.31.) BM. rendelet lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára a „helyi önkormányzatok 

működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatás” igénylésére. 

A BM. rendelet szerint a támogatási igényt 2014. szeptember 30. napjáig lehet beadni, rendkívüli 

esetben december 10. napjáig. 

A BM. rendelet alapján a települési önkormányzat rendkívüli támogatást igényelhet 

működőképességének megőrzéséhez, vagy feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárításához. 

Ide tartozhatnak a következők (igénylőlap szerint) 

- jogerős, végrehajtható bírósági ítélet   alapján az önkormányzatot terhelő, fizetési kötlezettség 

- korábban megfizetett iparűzési adóból – túlfizetés  miatt – az adózónak tárgyévben 

visszafizetendő összeg 

- bér és segélyfizetési kötelezettség veszélyeztetettsége 

- közös feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség közüzemi szolgáltatáshoz kapcsolódó 

fizetési kötelezettség (hulladék-közszolgáltatás) 

- Élelmiszerbeszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség 

- MÁK által megállapított fizetési kötelezettség 

- Nem pénzintézet felé fennálló adósságállomány 

 

Fentiek alapján, mivel az önkormányzat költségvetési egyensúlya jelenleg a felhalmozási tartalékból 

van biztosítva, de a folyó beruházások miatt szükség lesz eredeti cél szerinti felhasználásra, 

szükségesnek látjuk a kiegészítő támogatás iránti igény benyújtását. 

 

Hozzászólás nincs, megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 

döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan  6  igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

73/2014. (IX.15.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megyei 

önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 

támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM  rendelet alapján a Magyarország 2014. évi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IV. melléklet 1. pont IV. alpontja 

szerinti támogatásra igényt nyújt be a település 2014. évi forráshiányának fedezésére. 

Felkéri a polgármestert a benyújtandó támogatási igény tételes számba vételére és az 

alapján a támogatás iránti igény benyújtására a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.) Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2013/2014 nevelési évben végzett 

munkájáról, a 2014/2015 nevelési évre meghatározott feladatokról. 
Előterjesztő: Kozma Ferencné óvodavezető 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kozma Ferencné óvodavezető asszonynak rendkívüli sürgős dolog miatt korábban távoznia kellett az 

ülésről. Az írásban kiküldött előterjesztéshez kiegészíteni valója nem lett volna, a problémás kérdések 

felvetésre kerültek a korábbi testületi üléseken. Ezért kérte amennyiben elfogadható a beszámoló ne 
kerüljön le a napirendről. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan  6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

74/2014. (IX.15.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Fülöpi Óvoda 2013/14 nevelési évben munkájáról, és a 2014/15 nevelési 

évre meghatározott feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: - 

Határidő: -  

 

6.) Önkormányzati rendelet alkotása  közterület elnevezés, átnevezés 

és a házszámozás rendjéről 
Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az önkormányzati törvény felhatalmazza az  önkormányzatokat, hogy rendeletben állapítsa meg a 

közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 

házszám-megállapítás szabályait,a közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzat 

rendeletben állapítja meg. Jelenleg nem áll szándékunkban bármilyen közterület változást 

kezdeményezni, de a rendeletalkotási kötelezettségnek eleget kell tenni. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan  6  igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014.(IX.15.) KT.sz.  rendelete 

a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

 (1) A Fülöp Község illetékességi területén lévő közterület elnevezése, illetve átnevezése a Képviselő-

testület hatáskörébe tartozik.  

(2) Közterület elnevezését, illetve átnevezését kezdeményezheti: 



a) a polgármester; 

b) a helyi önkormányzat képviselője; 

c) a Fülöp Községben lakcímmel rendelkező állampolgár; 

d) a Fülöp Községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személy. 

 

2. § 

 

A közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra 

a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az 

előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. 

 

3. § 

 

(1) A közterület elnevezésével, átnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé 

kell tenni.  

(2) A közterület elnevezéséről, illetve átnevezéséről az elnevezés, illetve átnevezés hatályba lépését 

követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett 

ingatlantulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat, így különösen a járási hivatalt, a 

rendőrkapitányságot, a tűzoltóságot, a mentőket, valamint a postát. 

 

4. § 

 

(1) A névvel ellátott közterületeken lévő ingatlanokat házszámmal kell ellátni. 

(2) Az ingatlanokat a település központjától kifelé haladva növekvő házszámmal kell ellátni, úgy, 

hogy az út bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan házszámok legyenek. 

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott számozás adott közterületen nem lehetséges, vagy a 

már kialakult helyzet indokolja, a házszámozás más, egyedileg meghatározott módon is történhet. 

 

5. § 

 

 (1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve azon személy kérelmére, akinek 

házszámváltozáshoz jogos érdeke fűződik a jegyző határozatban állapítja meg. A jegyző határozata 

alapján azok a személyek, akik az érintett ingatlanon lakcímmel rendelkeznek, kötelesek az új 

lakcímüket hivatalos okmányaikon átvezettetni. 

(2) A kialakult házszámozás után megosztott ingatlanok korábbi házszáma megszűnik, helyükön az új 

ingatlanok címe a korábbi házszám megosztásával jön létre (/A, /B, /C). 

(3) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok megtartják az eredeti házszámukat. 

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot közölni kell az érintett ingatlannal rendelkezni 

jogosulttal, továbbá a 3. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságokkal. 

 

6. § 

 

 Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

 

 

 

   Hutóczki Péter        dr.Szombati Csaba 

    polgármester              jegyző 

 

 

A kihirdetés napja: 2014. szeptember 15. 

 

          dr. Szombati Csaba 

                  jegyző   

 



7.) Helyi szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület az önkormányzati segély bevezetése okán a 19/2013. (XII.20.) KT. sz. 

rendeletével módosította a helyi szociális rendeletet. A módosítás során a 17.§. (3) bekezdés c-d 

pontjában továbbra is temetési segély és átmeneti segély maradt, melyet szintén önkormányzati segély 

elnevezésre kell módosítani. Ezen jogszabályi megfelelés miatt kérem a beterjesztett 

rendeletmódosítás elfogadását. 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan  6  igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2014. (IX .15.) KT. sz. rendelet-tervezete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2013. (IV.05.) KT. sz.  

rendeletének   módosításáról 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §. (1) bek. 8. pontja, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 45.§-

ban kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 2.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el a Fülöp Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének  a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 7/2013.( IV.05.) KT. sz. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására: 

  

1.§ 

 

A Rendelet 17.§.  (3) bekezdése c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c.)  Önkormányzati segély” 

 

2.§ 

 

Hatályt veszti a Rendelet 17.§. (3) bekezdés d.) pontja. 

 

3.§. 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

/:Hutóczki Péter:/     /: Dr. Szombati Csaba:/ 

  polgármester       jegyző 

 

A rendelet kihirdetve. 

Fülöp, 2014. szeptember 15. 

       /:Dr. Szombati Csaba:/ 

                 jegyző 



8.)  Szavazatszámláló Bizottság póttagok választása 
 Előterjesztő: HVI vezető 

 Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Lezárult a jelöltállítási időszak, ezért ezt követően át kellett tekintetni a szavazatszámláló 

bizottságokat, hogy  az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve kellő létszámban legyenek a 

választás napján. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan  6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

75/2014. (IX.15.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  

Megválasztja a helyi szavazatszámláló bizottságok póttagjainak 

Varga Jánosné   4266. Fülöp, Deák F. u. 14.            

Rákné Pinczés Magdolna 4266. Fülöp, Kossuth u.  53.   

Jekk Gergő   4266. Fülöp, Petőfi u. 12. 

Lőrincz Gabriella  4266. Fülöp, Deák F. u.  11. 

Usztics István   4266. Fülöp, Arany J. u.  44. 

szám alatti lakosokat.  

 

Felkéri a  Helyi Választási  iroda vezetőjét, hogy az érintetteket a határozatról értesítse ki, felkéri 

továbbá a polgármestert,hogy  nevezettektől az esküt vegye ki.  

 

Határidő: 2014.  Október 10.  

Felelős: Dr. Szombati Csaba HVI vezető 

 Hutóczki Péter polgármester 

 Almási Györgyné hvi tag.  

 

9.) Csatlakozás a BURSA HUNGARICA pályázati 

ösztöndíjrendszerhez 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása alapján 2014-ban is lehetőség van a BURSA 

Hungarica felsőoktatási önkormányzati  ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához  történő 

csatlakozásra. 

Az ösztöndíjrendszer  a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé 

kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. Minden évben csatlakoztunk eddig az 

ösztöndíjrendszerhez, melyet továbbra is javaslok megtenni. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan  6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2014.  (IX. 15. .) Kt. sz. Határozat:  

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete  úgy határoz, hogy 

csatlakozik a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj  

Pályázati rendszer 2015. évi pályázati fordulójához.   

Az alábbi nyilatkozatot aláírására feljogosítja a polgármestert: 

 

 



NYILATKOZAT A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT  AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS 

HASZNÁLATÁRÓL 

 

Alulírott  HUTÓCZKI PÉTER  , mint   Fülöp Község Önkormányzat polgármestere (a polgármester 

akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy: 

1.) Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 

hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 

2.)  Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget 

vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 

összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 

3.)  Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett  

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető  EPER-Bursa rendszerben 

rögzíti. 

4.)  Az önkormányzat nyilatkozik arról, az EPER –Bursa rendszerben általa meghatározott és a 

pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek 

nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  

 

Alapadatok: (önkormányzat) 

Önkormányzat neve:      Fülöp Község Önkormányzata 

Címe (település, utca, házszám, irányítószám):  4266. Fülöp, Arany J.u. 19. Sz.  

Polgármester:       Hutóczki Péter 

Jegyző:      Dr. Szombati Csaba 

Központi e-mail címe:     fuloponk@freemail.hu 

Központi telefonszám:     06-52/ 208-491. 

Pénzintézeti  adatok: 

Számlavezető intézet neve:  Főnix  Takarékszövetkezet  Nyírábrányi  Fiók, 4264. Nyírábrány,Jókai 

u. 1/A.  

Bankszámlaszáma:    61400014 – 11035305 

 

Felhasználói Adatok: (Központi kapcsolattartó) 

Központi kapcsolattartó neve: Almási Györgyné 

Felhasználói név:  

E-maill cím: 

Telefonszám:  

Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást 

végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a  jóváhagyáshoz – a   változás bekövetkezésétől 

számított 8 napon belül -  új nyilatkozatot küldök a  támogatáskezelőnek.  

Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi  felelősségem tudatában – a jelen 

nyilaktozat aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.  

 

 

Fülöp, 2014.  Szeptember 15. 

                        HUTÓCZKI PÉTER 

                    polgármester 

 

Határidő: 2014. október 1. és EMET ütemterv szerint  

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

    Almási Györgyné ügyintéző 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
mailto:fuloponk@freemail.hu


10.) Kegyeleti szolgáltatási megállapodás  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Községünkben a ravatalozó önkormányzati tulajdonban van, a köztemetőként működő Fülöp Petőfi 

utcán található temető pedig a görög katolikus egyház tulajdonában és fenntartásában van. Az 

önkormányzati törvényben és a temetők fenntartására vonatkozó szabályok alapján szükséges 

megállapodást kötni az egyházzal. Tartalmát tekintve a helyi rendeletünkkel kell összhangban legyen.  

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan  6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

76/A/2014. (IX.15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Közsé Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

görög-katolókus egyházzal 2014. szeptember 12-én kötött kegyeleti szolgáltatási megállapodást 

jóváhagyja. A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

11.) Polgármesteri jelentés,  tájékoztató lejárt határidejű     

határozatokról 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A polgármesteri jelentésemet azzal kívánom kiegészíteni, hogy a részét képező Itthon vagy - 

Magyarország szeretlek  programsorozathoz csatlakozás jóváhagyásáról és a Református Egyház 
támogatásáról külön határozzon a Tisztelt Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan  6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2014. (IX.15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

utólagosan jóváhagyja a Magyar Államkincstárhoz benyújtott „Itthon vagy –  

Magyarország szeretlek – programsorozathoz való csatlakozást és támogatási 

igényt. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatás elnyerése esetén a támogatás  

jogszabályszerű felhasználására. 

 

Határidő: 2014. 09. 27. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan  6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2014. (IX.15.) KT.sz. határozat 

A Fülöp Község  Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

100.000.-Ft azaz egyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt 

a Fülöpi Református Missziói Egyházközség (képviseli: Komor Csaba lelkipásztor)  



4266. Fülöp, Kossuth u. 24. sz.  részére parókia felújítás  céljából. 

A támogatás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse az Egyházközség képviselőjét a döntésről és 

gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről  és pénz kifizetéséről. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan  6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2014. (IX.15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1.) a polgármesteri jelentést és lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

2.) Kifejezi részvételi szándékát - a polgármesteri jelentés részét képező tájékoztató szerinti -  

Nyíradony Város Önkormányzata által benyújtani kívánt ÁROP 1.A.3.-2014-es kódszámú 

„Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 

régiókban” című pályázatban.  

3.) Felkéri a polgármestert, hogy Nyíradony Város Önkormányzatát értesítse a döntésről. 

 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  2014. szeptember 30. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét és a nyílt ülést  bezárja., a képviselő-testület a 

munkáját zárt ülésen folytatja. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                        jegyző                                  aljegyző 

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet                                               Mikáczó László Ferenc 

Jkv. hitelesítő                                                                jkv. hitelesítő 

 

 


