JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22.-én du.
13,00 órakor megtartott ALAKULÓ üléséről.
Jelen vannak:
Hutóczki Péter polgármester
Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Bugyáné Szász Erzsébet
Földháti István
Furó Tiborné,
Hutóczki Imre,
Sándor László képviselők.
Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási
joggal
Meghívott vendégek: Verdes Jánosné dr. HBM KH Nyíradonyi Járási Hivatal Vezetője,
Kozma Ferencné HVB elnök, Kiss Ádámné és Küzmös Csabáné HVB tag, Nemesné Sőrés
Erzsébet könyvvizsgáló, Dr. Rácz Norbert Vámospércsi Járóbeteg-szakellátó Nonprofit Kft
ügyvezető igazgatója, Dr. Tas Attila Károly háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő,
Tapasztó János rk. kanonok, Nagy Béla Búzavirág Néptánccsoport vezetője, Almási
Györgyné HVI tag, Czigle Attila, Csingi Zoltánné, vendégek
Igazoltan távol: Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, a megjelent vendégeket és az
önkormányzat aljegyzőjét az ünnepélyeses alakuló ülésen.
Rövid ünnepi köszöntőjének elmondása után kéri hallgassák meg a Himnuszt. A Himnusz
meghallgatását követően kéri Kozma Ferencné HVB elnököt, hogy ismertesse tájékoztatóját a
település választási eredményeiről és a választás lebonyolításáról. A tájékoztató a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kozma Ferencné HVB elnök:
Ismerteti az írásban elkészített tájékoztatóját a 2014. évi önkormányzati választások
eredményéről és folyamatáról, melynek fontosabb tényei:
A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon 1 fő polgármester jelölt és 17 fő
képviselőjelölt indult a mandátumok megszerzéséért. Településünkön nemzetiségi választás
nem volt.
A község választópolgárainak száma: 1430 fő, ebből 708 fő élt választójogával, ez a
választópolgárok 49.51 %-a.
A választás ideje alatt községünkben a választást befolyásoló rendkívüli esemény, jogsértés
nem történt, jogorvoslati eljárásra nem került sor. A szavazás lebonyolítására 4 szavazókörben
került sor.
A polgármesterre 663 érvényes szavazatot, a képviselőkre összesen 3819 db. szavazatot adtak
le a választópolgárok.
A hivatalos eredmény az alábbiak szerint alakult:
Fülöp község polgármestere: Hutóczki Péter
független
663 érvényes szavazat
képviselők:

Mikáczó László Ferenc
Furó Tiborné

független
független

419 érvényes szavazat
376 érvényes szavazat

Hutóczki Imre
Földháti István
Sándor László

független
független
független

325 érvényes szavazat
321 érvényes szavazat
301 érvényes szavazat

Továbbá megköszönte mindazok munkáját akik a HVB munkáját segítették és a választás
jogszerű lebonyolításában közreműködtek.
Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a tájékoztatót, és felkéri a HVB elnökét vegye ki az esküt a képviselőktől, azt
követően a polgármestertől és adja át az eskü okmányokat.
Kozma Ferencné HVB elnök:
Kiveszi a megválasztott települési képviselőktől az esküt és átadja részükre az
esküokmányokat.
Kiveszi Hutóczki Péter polgármestertől az esküt és átnyújtja részére az esküokmányt.
A HVB. elnöke és a jelenlévők gratulálnak a Hutóczki Péter polgármester Úrnak és a
Képviselő-testület tagjainak.
Hutóczki Péter polgármester:
Sok szeretettel köszönti az ülésen jelenlévő Dr. Tas Attila Károlyt, településünk háziorvosát,
aki 70. születésnapját ünnepli. Ebből az alkalomból külön köszönti és jó egészséget kíván
számára, megköszöni a településen végzett munkáját.
Az alakuló ülést a Képviselő-testület az ülést hivatalos formában folytatja. Megállapítja, hogy
az ülésen 7 fő képviselő jelen van, így az ülés határozat képes, nincs távol senki.
Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja:
Bugyáné Szász Erzsébet és Földháti István
képviselőket
Nevezettek a javaslatot elfogadták.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirend:
NAPIREND ELŐTT:
 Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a
2014. évi önkormányzati választás eredményéről
Előadó: Kozma Ferencné HVB elnök
 Képviselők eskütétele, esküt kiveszi: Kozma Ferencné HVB elnök
 Polgármester eskütétele, esküt kiveszi: Kozma Ferencné FHVB elnök
NAPIREND:
1.) A polgármester ciklusprogramjának ismertetése
Előadó: Hutóczki Péter polgármester
2.) Javaslat az alpolgármester személyére, alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Ad-hoc bizottság létrehozása alpolgármester megválasztására
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) Alpolgármester eskütétele
Esküt kiveszi: Hutóczki Péter alpolgármester

5.) Képviselő-testület bizottsági struktúrájának meghatározása, javaslat személyi
összetételére, a bizottság nem képviselő tagjának eskütétele
Előterjesztő és az esküt kiveszi: Hutóczki Péter polgármester
6.) Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
8.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
9.) Az önkormányzati képviselők tájékoztatása a tiszteletdíjról, összeférhetetlenségi,
méltatlansági és vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség szabályokról és eljárásról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
10.)
Egyebek
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
11.)
Zárt ülés
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Javasolt napirend:
NAPIREND ELŐTT:
 Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a
2014. évi önkormányzati választás eredményéről
Előadó: Kozma Ferencné HVB elnök
 Képviselők eskütétele, esküt kiveszi: Kozma Ferencné HVB elnök
 Polgármester eskütétele, esküt kiveszi: Kozma Ferencné FHVB elnök
NAPIREND:
1.) A polgármester ciklusprogramjának ismertetése
Előadó: Hutóczki Péter polgármester
2.) Javaslat az alpolgármester személyére, alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Ad-hoc bizottság létrehozása alpolgármester megválasztására
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) Alpolgármester eskütétele
Esküt kiveszi: Hutóczki Péter alpolgármester
5.) Képviselő-testület bizottsági struktúrájának meghatározása, javaslat személyi
összetételére, a bizottság nem képviselő tagjának eskütétele
Előterjesztő és az esküt kiveszi: Hutóczki Péter polgármester
6.) Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
8.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
9.) Az önkormányzati képviselők tájékoztatása a tiszteletdíjról, összeférhetetlenségi,

méltatlansági és vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség szabályokról és eljárásról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
10.)
Egyebek
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
11.)
Zárt ülés
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Földháti István képviselő:
Javasolja a 10. napirendi pontot is a zárt ülésen tárgyalják tartalmát tekintve, amennyiben
nincs akadálya.
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
Köszöni az észrevételt, és amennyiben az összeférhetetlenségről dönt a Képviselő-testület,
szintén javasolja a zárt ülésen történő tárgyalást.
Hutóczki Péter polgármester:
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: Bugyáné Szász Erzsébet és Földháti István
képviselőket
b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:
NAPIREND ELŐTT:
 Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a
2014. évi önkormányzati választás eredményéről
Előadó: Kozma Ferencné HVB elnök
 Képviselők eskütétele, esküt kiveszi: Kozma Ferencné HVB elnök
 Polgármester eskütétele, esküt kiveszi: Kozma Ferencné FHVB elnök
NAPIREND:
1.) A polgármester ciklusprogramjának ismertetése
Előadó: Hutóczki Péter polgármester
2.) Javaslat az alpolgármester személyére, alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Ad-hoc bizottság létrehozása alpolgármester megválasztására
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) Alpolgármester eskütétele
Esküt kiveszi: Hutóczki Péter alpolgármester
5.) Képviselő-testület bizottsági struktúrájának meghatározása, javaslat személyi
összetételére, a bizottság nem képviselő tagjának eskütétele
Előterjesztő és az esküt kiveszi: Hutóczki Péter polgármester
6.) Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

8.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
9.) Az önkormányzati képviselők tájékoztatása a tiszteletdíjról, összeférhetetlenségi,
méltatlansági és vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség szabályokról és eljárásról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Zárt ülés
10.)
Egyebek
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
11.)
Közalkalmazott kinevezése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.) A polgármester ciklusprogramjának ismertetése
Előadó: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet mondja el véleményét a polgármesteri ciklusprogrammal
kapcsolatban.
Furó Tiborné képviselő:
A programban leírtakkal teljes mértékben egyet értek. Visszatekintve a testület és a
polgármester eddig végzett munkájára ez a program csak bővülni fog. Továbbra is nagyon
fontosnak tartom, hogy folyamatosan figyelemmel kisérve a lehetőségeket a település minél
többet nyerjen a pályázatok segítségével.
Hutóczki Imre képviselő:
A település korösszetételét nézve nagyon szeretné ha végre el lehetne érni az idősek
otthonának létrehozását, szerinte lenne létjogosultsága a működtetésének.
Hutóczki Péter polgármester:
Egyetért a hozzászólásokkal, természetesen a ciklusprogram az előző 4 évben sem és most
sem kőbe vésett írás, minden tekintetben figyelembe kell venni az adódó lehetőségeket és a
bekövetkező – tőlünk független – változásokat, melyekhez alkalmazkodni kell, és gyakran
újra tervezni Természetesen továbbra is folyamatosan szem előtt fogjuk tartani a pályázati és
támogatási lehetőségek kihasználását, és valóban kiemelt feladat a településen élő idősek
minél megfelelőbb, élhetőbb életkörülményeinek biztosítása.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2014. (X.22.) KT. Határozat
Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott
Hutóczki Péter polgármester 2014-2019. önkormányzati választási ciklusra
kidolgozott programját elfogadja az alábbiak szerint:

Polgármesteri program
(2014-2019)
Tisztelt Képviselő-testület!
Fülöp Község Önkormányzatának Polgármesteri ciklusprogramját a 2014-2019-es
Önkormányzati ciklusra az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
1. A már folyamatban lévő beruházásokat be kell fejezzük:
a) szennyvízcsatorna hálózat bővítése a Deák F. u., Híd u., Munkácsy u., József A. u.,
Kossuth u. és Petőfi u. területein
b) Savanyító üzem építése eszközökkel, gépekkel való felszerelése.
c) térfigyelő kamerarendszer kiépítésének befejezése
2. A pályázati lehetőségek függvényében új beruházásokat szeretnénk
megvalósítani:
a) a belterületi jelenleg burkolatlan utak szilárd burkolattal történő ellátása a Zrínyi és
Darvasalja valamint Bernátrész utcákon, a szilárdburkolatú utak rosszabb minőségi
szakaszain a burkolat megerősítése
b) a település jelenleg közvilágítással nem rendelkező részein (Bánházi út Fülöp
Gyuláéktól Rácz Sándorig) a közvilágítás kiépítése
c) járda építése az Arany János és Kossuth utcákon, kerékpárút ugyan ezen szakaszokon
d) szennyvízcsatorna hálózat bővítése a még kiépítetlen belterületi utcákban:
 Tótfalu
 Zrínyi utca és
 Darvasalja
3. Az intézményhálózat továbbfejlesztése:
a) az óvoda elavult tetőszerkezetének és héjazatának cseréje
b) az orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó korszerű eszközökkel történő felszerelése
c) a sportöltöző épületének nyílászárók cseréje és hőszigetelése, napelemes rendszer
telepítése
d) a jelenleg kihasználatlan iskolaszárny hasznosítása, akár egyházakkal együttműködve
is, idősek otthona kialakítása
e) a település önállóságának hosszú távú megőrzése, a lakosság magasabb színvonalon és
kulturált körülmények között történő kiszolgálása érdekében új községháza és
szolgáltató ház létrehozása főtér kialakításával
4. A jelenleg működő civilszervezetekkel ápolt jó kapcsolatot megőrizzük, azok
működését lehetőség szerint támogatjuk.
5. A Bánházán kialakított tájház helytörténeti részét korhű bútorokkal rendezzük
be és állandó helytörténeti kiállítást rendezünk, a közösségi tért részét
tartalommal igyekszünk megtölteni.
6. Nagy figyelmet kell fordítsunk a település önállóságának megőrzésére,
Nyírábrány várossá válásának, Vámospércs és Nyíradony nyújtotta
lehetőségeknek mind jobban történő kihasználására.
7. Fontos a település hagyományainak megőrzése a már hagyománnyá vált
rendezvények (Farsangi időszakban gasztronómiai rendezvény, községi anyák
napja, idősek estje, Fülöp napi Máriapócsi zarándoklat, falunap, fogathajtó
verseny, községi karácsonyi ünnepség, szilveszteri mulatság stb.) megrendezése.
8. Az elmúlt időszakhoz hasonlóan nagy figyelmet kell fordítsunk a település
gazdasági fejlesztésére:
 vállalkozások letelepedésének generálása, segítése
 már működő vállalkozások fejlődésének segítése

 helyi gazdálkodók terményeinek helyben történő feldolgozásának elősegítése
 közfoglalkoztatás mind szélesebb körű és értékteremtő megvalósítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiekben vázolt terveket csak pályázati források és támogatások esetén tudjuk
megvalósítani, erre nézve örvendetes a kormányzat elképzelése, mely szeriont az
Önkormányzatok 100%-os támogatást kapnak fejlesztéseikhez.
Ezen önkormányzati ciklusban együttműködünk a kormányzattal, az országgyűlési
képviselőnkkel, a megyei önkormányzattal és minden állami szervvel, amely Fülöp község
működését és fejlesztését szolgálja.
A polgármesteri ciklusprogram megvalósításához legjobb tudásommal és minden
igyekezetemmel kezdek hozzá. Kérem a tisztelt Képviselő-testület és a tisztelt lakosság
támogatását a még sikeresebb megvalósításhoz.
Fülöp, 2014.10.22.
Hutóczki Péter
polgármester
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: folyamatos

2.) Javaslat
megválasztása

az

alpolgármester

személyére,

alpolgármester

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Hutóczki Péter polgármester:
Ismerteti röviden az előterjesztést, melynek lényege, hogy az alpolgármesteri tisztség
betöltésére az előző ciklusban is alpolgármesteri tisztséget betöltő Mikáczó László Ferencet
javasolja. Megkérdezi, hogy elfogadja-e a jelölést?
Mikáczló László Ferenc képviselő:
Megköszöni a polgármester úr bizalmát és elfogadja a jelölést, bízik benne, hogy a képviselőtestület is elfogadja a javaslatot.
Hutóczki Péter polgármester
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2014. (X.22.) KT. Határozat
Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott
a polgármester által tett javaslat eldöntésére elrendeli a következő napirendben
meghatározandó ad- hoc bizottság létrehozását és felhatalmazza a bizottságot
hogy az alpolgármester titkos szavazással történő megválasztását bonyolítsa le.
Felelős: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Határidő: azonnal

3.) Ad-hoc bizottság létrehozása alpolgármester megválasztására
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés javaslata szerint válassza meg az adhoc bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására és végezzék is el a feladatot.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2014. (X.22.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
alpolgármester választás lebonyolítása céljából, annak eredményének
megállapítására az alábbi ad-hoc bizottságot hozza létre:
1.) Alpolgármesteri választás titkos szavazását lebonyolító bizottság
Elnöke: Furó Tiborné
Tagok: Hutóczki Imre
Sándor László
2.) A szavazólapon Mikáczó László Ferenc képviselő kerül feltüntetésre,
mivel a polgármester őt javasolja megválasztani alpolgármesternek a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 74. § (1) bekezdése alapján. A szavazólap
alján a Fülöp Község Önkormányzat körbélyzegzője található. A
szavazólapot egy a jelen határozattal megválasztott bizottság által
megvizsgált és üres urnába kell elhelyezni. Szavazást követően a
szavazási helyiséget a bizottsági tagok, a jegyző kivételével a
képviselőknek és a polgármesternek el kell hagyni a szavazatok
összesítése céljából.
3.) Egy képviselőnek és a polgármesternek érvényesen csak a polgármester
által javasolt Mikáczó László Ferenc képviselőre lehet szavaznia,
tekintettel, hogy az alpolgármestert a Képviselő-testület a polgármester
javaslatára választja meg az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján. Ha valaki
elrontja a szavazólapot, annak cseréjére egyszer van lehetőség, a rontott
szavazólap bevonásával. Szavazólapot kivinni a szavazóhelyiségből nem
lehet.
4.) Hutóczki Péter polgármester javaslata a következő a szavazólapon:
„Alpolgármesternek javaslom megválasztani Mikáczó László Ferenc
képviselőt. Kérem, hogy igenlő szavazata esetén a szavazólapon szereplő
neve mellett található O-be tegyen X jelet. Ez az X jel fogja jelenteni a
képviselő igenlő szavazatát. Aki nem tesz X jelet, az „nem” szavazatnak
minősül”.
5.) A Bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményének Képviselőtestület elé terjesztését követően, az erre vonatkozó Képviselő-testületi
határozat meghozatalával egyidejűleg megszűnik.
6.) Felkéri a Bizottság elnökét a titkos szavazás lebonyolítására.
Felelős: Furó Tiborné (elnök)
Határidő: azonnal

Mikáczló László Ferenc képviselő:
Bejelenti személyes érintettségét a döntéshozatalban és kéri az abból történő kizárását.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2014. (X.22.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mikáczó László
Ferenc képviselőt személyes érintettsége miatt kizárja az alpolgármester választásából.
Felelős: Furó Tiborné bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Hutóczki Péter polgármester szünetet rendel el az alpolgármester választás idejére.
Furó Tiborné képviselő, ad-ho bizottság elnöke:
Ismerteti az alpolgármester titkos megválasztásának eredményét. A képviselő-testület ülésén
7 fő van jelen, a szavazáson 6 fő vett részt, Mikáczó László Ferenc képviselő kérésére
személyes érintettség miatt a döntéshozatalból kizárásra került. A titkos szavazáson 6 fő
szavazott: 5 érvényes (igennek minősülő) és 1 érvénytelen (nemnek minősülő) szavazattal
Mikáczló László Ferenc képviselő megválasztásra került az alpolgármesteri tisztségre,
gratulál a megválasztásához.
Hutóczki Péter polgármester:
A határozatot kihirdeti:
92/2014. (X.22.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással, 5 igen szavazattal
(minősített többséggel) az alábbi határozatot hozta:
Mikáczó László Ferenc Képviselőt Fülöp Község Önkormányzat társadalmi megbízatású
alpolgármesterének választotta.
Felkéri a polgármestert, hogy az esküt vegye ki.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: azonnal

4.) Alpolgármester eskütétele
Esküt kiveszi: Hutóczki Péter alpolgármester
Hutóczki Péter polgármester:
Kiveszi Mikáczó László Ferenc alpolgármestertől az esküt és gratulál a megválasztásához,
sok sikert kíván hozzá.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Megköszöni a polgármrester úrnak a javaslatot és a Képviselő-tesületnek, hogy ismét
bizalmat szavaztak számára az alpolgármesteri feladatok ellátáshoz. Minden igyekezetével és
tudásával azon lesz, hogy az erre érdemességét továbbra is bizonyítsa.

5.) Képviselő-testület bizottsági struktúrájának meghatározása, javaslat
személyi összetételére, a bizottság nem képviselő tagjának eskütétele
Előterjesztő és az esküt kiveszi: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
Ismerteti röviden az előterjesztést, melynek lényege:
A hatályos SZMSZ szerint a Képviselő-testület Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságot
kell létrehozni 3 fővel, 2 képviselő és 1 nem képviselő bizottsági taggal.
Javaslom a bizottságba képviselő tagnak: Bugyáné Szász Erzsébetet
Sándor László
Nem képviselő tagnak:
Czigle Attilát
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2014. (X.22.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Ügyrendi-Összeférhetetlenségi Bizottságot megválasztja az alábbiak szerint:
Bugyáné Szász Erzsébet elnök
Sándor László képviselő tag
Czigle Attila nem képviselő tag
Felkéri Kissné Terdik Erzsébet aljegyzőt, hogy a bizottság átvezetését az
SZMSZ módosításával készítse elő és Hutóczki Péter polgármester terjessze
a Képviselő-testület elé.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Határidő: Soron következő Képviselő-testületi ülés

6.) Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Hutóczki Péter polgármester:
Személyes érintettséget jelent be a napirend tárgyalásánál és kéri a Képviselő-testületet a
döntéshozatalból történő kizárására.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2014. (X.22.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hutóczki Péter
polgármestert személyes érintettsége miatt kizárja polgármester illetményének és
költségtérítéséről szóló döntéshozatalból.

Felelős: Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Határidő: azonnal
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
Ismerteti röviden az előterjesztést, melynek lényege:
Az Mötv. szabályozása alapján a polgármester illetményének és költségtérésének
megállapítása során megszűnt a képviselő-testület mérlegelési jogköre a tól- -ig-os határok
között, a törvény településnagysághoz mérve meghatározza azok összegét. Fentiek alapján
2014. október 12. napjától Hutóczki Péter polgármester illetményét a helyettes államtitkár
illetményének 747.878.-Ft 60%-a alapján 448.726.-Ft-ban kell megállapítani az Mötv. 71.§.
(4) bek. c.) pontja értelmében. Költségtérítését a 448.726.-Ft 15%-ban, 67.309.- Ft-ban kell
megállapítani a Mötv. 71.§. (6) bekezdése szerint.
Mikáczló László Ferenc alpolgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 7 jelenlévő képviselővel, döntéshozatalból
1 fő kizárása miatt 6 fő szavazatával egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
95/2014. (X.22.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 71.§. (4) és (6) bekezdései alapján 2014. október 12. napjától Hutóczki
Péter főállású polgármester
 illetményét
448.726.-Ft-ban
 költségtérítését
67.309.-Ft-ban
állapítja meg.
Felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon az alkalmazási iratok elkészítéséről, a
megállapított járandóságok kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Határidő: 2014. október 31. és folyamatos

7.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
Ismerteti röviden az előterjesztést, melynek lényege:
Az Mötv. szabályai alapján alpolgármester tiszteletdíjának kerethatárai: 157.059.- Ft és
201.933.- Ft, a költségtérítés kerethatárai: 23.558.-Ft-tól 30.289.-Ft ( A társadalmi megbízású
polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének 50%-ával megegyező
mértékű tiszteletdíjra jogosult: 224.370.-Ft)
Mikáczó László Ferenc megválasztott alpolgármester írásban benyújtott kérését, melyben a
korábbi tiszteletdíjával azonos mértékben kéri megállapítani a tisztelet díjat 54. 110.- Ft-ban.

Mikáczó Lászó Feren alpolgármester:
Személyes érintettségét jelzi és kéri a döntéshozatalból történő kizásárását.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2014. (X.22) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete kizárja Mikáczó László Ferenc
alpolgármestert az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló
döntéshozatalból.

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 7 jelenlévő képviselővel, döntéshozatalból
1 fő kizárása miatt 6 fő szavazatával egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
97/2014. (X.22.) KT. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2014.
október 22. napjától
Mikáczó László alpolgármester tiszteletdíját és
költségtérítését írásbeli nyilatkozatát figyelembe véve az alábbiakban állapítja
meg:
tiszteletdíj:
54.110.-Ft-ban
költségtérítés:
8.120.-Ft-ban
Felkéri a polgármestert, gondoskodjon az alkalmazási iratok elkészítéséről, a
megállapított járandóságok kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2014. október 31. és folyamatos

8.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
Felkéri Kissné Terdik Erzsébet aljegyzőt, hogy röviden foglalja össze az előterjesztés
lényegét.
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
Az Mötv. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló, vagy az azt követő ülésén a
Mötv. szabályai szerint alkotja meg, vagy vizsgálja felül a szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét. Az Mötv. az önkormányzati választás napjával – 2014.
október 12. – teljes terjedelmében hatályossá vált.
Az SZMSZ felülvizsgálatát 2 lépésben javaslom elvégezni:
1.) Jelen ülésen a legszükségesebb módosításokról szóló rendelet módosítás elfogadását
2.) Átfogó felülvizsgálati szempontrendszer meghatározása
A jelenleg hatályos SZMSZ-t a 2/2011. (III. 26.) KT. sz. rendelete tartalmazza, mely 3
alkalommal került módosításra, amelynek alapjait még az Alkotmány és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény adta.

Jelen ülésen vizsgálni köteles rendelkezések, javasolt módosítások:
1.) Polgármester jogállásának meghatározása
Az Mötv. 64.§. (1) bekezdése rögzíti, hogy a polgármester tisztségét főállásban, vagy
társadalmi megbízatásban látja el. A (2) bekezdés pedig kimondja, hogy főállású a
polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg. A polgármesteri tisztség
betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartama alatt egy esetben a
polgármester egyetértésével, az SZMSZ egyidejű módosításával megváltoztathatja.
Az SZMSZ-ben tehát rögzíteni kell a polgármester jogállását, amely az SZMSZ 33.§-ának
módosítását jelenti
2.) Alpolgármesterek számának, jogállásának meghatározása
Fülöp Község Önkormányzat SZMSZ-ben az alpolgármesteri jogállás szabályozásra került, ez
nem igényel módosítást.
3.) Bizottsági szerkezet meghatározása
Amennyiben a képviselő-testület nem kíván változtatni a bizottsági struktúrán, úgy a hatályos
SZMSZ alapján megválasztható az alakuló ülésen az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottság, módosítás nem szükséges.
4.) Önkormányzat által alkotott rendeletek megjelölése
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeleteit az SZMSZ 28.§. (8)
bekezdése szerint a korábbi hagyományoknak megfelelően a következő képen jelöli pl.
„Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.21.) KT.sz. rendelete”
A HBM-i Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében vizsgálta a rendeletalkotás
folyamatát. Valamennyi vizsgált rendeletünk esetében generálisan kifogásolta a rendelet
jelölését, amely nincs összhangban a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek (Jat) és
a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletnek (IRM) a szabályaival.
Az IRM. 1. sz. mellékletének 2.3.4. pontja tartalmazza rendelet megjelölésének szövegezési
mintáját, e szerint a helyes megjelölés a rendelet címének:
pl. „Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.21.) Önkormányzati
Rendelete………………………………-ról.
Fentiekre való tekintettel az SZMSZ 28.§. (8) bekezdését módosítani szükséges.
Átfogó vizsgálati szempontok:
Az alakuló ülést követő ülésen beterjesztésre kerülő új szervezeti és működési szabály
elkészítését javaslom.
1.) A Jat. 8.§. (2) bek. szerint „Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a
rendelet bevezető részét, a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető
rendelkezését, valamint jogszabállyal - a fordítási hiba kivételével - a jogszabályban
kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás
és nyilatkozat szövegét.”
Ezért a 4. pontban ismertetett szakmai állásfoglalásban foglalt jogszabályi
megfeleltetést csak új jogszabály (önkormányzati rendelet elfogadásával lehet
biztosítani.
2.) Módosultak az önkormányzat által alapított elismerések
3.) A Képviselő-testület és szerveinek ( képviselők, polgármester, alpolgármester,
bizottság, jegyző) jogállására, működésére vonatkozó rendelkezéseket az Mötv-vel
összhangban kell meghatározni. Jelentősen megváltozott az összeférhetetlenségre,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárásra vonatkozó szabályozások, új szabályozási elemek
megjelenése – méltatlanság intézménye - , eljárási szabályai
4.) Képviselő-testület működésével kapcsolatos kérdések (pl. rendeletalkotás
kezdeményezése)

5.) Gazdálkodásra vonatkozó szabályok (hatályon kívül helyezték a költségvetési
koncepció készítésére vonatkozó kötelezettséget)
6.) Átruházott hatáskörök áttekintése
7.) Jegyzőkönyv-hitelesítők kérdése: Az Mötv. 52. § (2) bekezdése alapján a
jegyzőkönyvek közokiratnak minősülnek. A jegyzőkönyvek NJT-be történő feltöltése
nem érinti azt a kötelezettséget, hogy az önkormányzatnál maradó (és az SZMSZ
rendelkezéseinek megfelelően kezelt) jegyzőkönyv közokiratiságát biztosítani kell.
Gondoskodni kell arról, hogy a jegyzőkönyv a megfelelő aláírásokkal, bélyegzőlenyomattal
ellátva az előírt mellékletekkel együtt átfűzve, hitelesen (megbonthatatlanul,
megváltoztathatatlanul) lezárásra kerüljenek.
Mötv. szabályai szerint a jegyző és a polgármester írja alá a jegyzőkönyveket, a
közokiratságot helyben biztosítani kell, a Kormányhivatal részére digitalizált,
megmásíthatatlan formában kell továbbítani az NJT-be történő feltöltéssel.
A Közös Hivatali működés okán Fülöp Község Önkormányzat jegyzőkönyvei az aljegyző
által is aláírásra kerülnek.
Fentiek alapján javaslom a jegyzőkönyv hitelesítők mellőzését az új SZMSZ-ből.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (X.22.) KT. sz. rendelete
az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2011. (III.26.) KT. sz. rendeletének módosításáról
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 2/2011. (III.26.) KT. sz. rendeletének (továbbiakban : Rendelet) 28.§. (7)-(8) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) „(7) Az önkormányzati rendeletet évenként folyamatosan 1-től kezdődően folyamatos
sorszámmal kell ellátni és fel kell tüntetni az évszámot. Az évszámot követően
zárójelben a kihirdetés hónapját római számmal és napját arab számmal kell
feltüntetni. A megjelölés magába foglalja a rendelet megalkotójának teljes
megnevezését, az önkormányzati rendelet kifejezést és a rendelet címét.”
(2) „(8) Példa a megjelölésre:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.20.) önkormányzati
rendelete………………………………-ról”

2.§.
A rendelet 33.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester tisztségét főállásban látja el. A foglalkoztatási jogviszonyával
kapcsolatos szabályokat, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat az Mötv.
határozza meg.
3.§
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Szombati Csaba
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A rendelet kihirdetve.
Fülöp, 2014. október 22.

Dr. Szombati Csaba
jegyző

Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2014. (X.22.) KT. sz határozata
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálati
kötelezettségének új rendelet alkotásával kíván eleget tenni az előterjesztésben
szereplő szempontok alapján előkészítve.
Határidő: következő soros ülés
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző

9.) Az önkormányzati képviselők tájékoztatása a tiszteletdíjról,
összeférhetetlenségi, méltatlansági és vagyon-nyilatkozattételi
kötelezettség szabályokról és eljárásról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
Röviden ismerteti az előterjesztést, kiegészíti azzal, hogy volt olyan időszak amikor nem vett
fel a képviselő-testület tisztelet díjat, mert az önkormányzat gazdálkodása ezt kívánta meg.
2014. évre nem javaslom a tiszteltdíj mértékének módosítását, a finanszírozás és költségvetés
tervezésekor vissza lehet térni az esetleges módosításra. Kérdezi van-e kérdése, kiegészíteni
valója valakinek?
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
Az új önkormányzati törvény (Mötv.) 2014. október 12. napjával (önkormányzati választás
napjával) teljes terjedelmében hatályba lépett, ezért az előterjesztés részletesen tartalmazza az
összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat. Továbbá fontosnak
tartottam csatolni hozzá a HBM KH ehhez kapcsolódó tájékoztató anyagát és magát a
törvényt. Amennyiben valamely rendelkezés nem egyértelmű, vagy segítségre van szükség,
kérem jelezzék.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2014. (X.22.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Az önkormányzati képviselők tájékoztatását képviselői tiszteletdíjról, összeférhetetlenségi,
méltatlansági és vagyontételi kötelezettség szabályairól és eljárásairól tudomásul vette, a
benne foglalt kötelezettségeket magukra nézve megismerték.
Felkérik a polgármestert, hogy a kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel.
Határidő: Mötv. szerint meghatározottak szerint
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét a megjelent vendégek türelmét és a nyílt
ülést bezárja, munkáját zárt ülésen folytatja.
k.m.f.
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