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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2015. május 28-án  12,00 órakor 

megtartott rendkívüli nyílt  üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet,  

Furó Tiborné 

Földháti István   

Sándor László képviselők. 

Zajácz Andrea  jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási joggal  

 

Igazoltan távol:,  Hutóczki Imre 

  

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

Elnézést kér a Képviselő-testület ülésének sürgős összehívása miatt, de nagyon indokolt, hogy 

a pályázatot az önkormányzatot be tudja nyújtani, javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés 

napirendjére.  

Meghívó szerinti  napirend:         

1.) Konyha felújítására pályázat benyújtása 
Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Javasolt napirend: 

1.) Konyha felújítására pályázat benyújtása 

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet  elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

1.) Konyha felújítására pályázat benyújtása 

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.)  Konyha felújítására pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztésben leírtak szerint május 29-ig lehetőség van gyermekétkeztetés feltételeit 

javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati kiírás szerint az önkormányzati konyha 

fejlesztésére pályázatot benyújtani. 

Terveink szerint megvalósítható lenne a tetőhéjazat cseréje, az elavult Onduline helyett 

Lindab lemezre, az óvodától történő mérők szétválasztása, almérők felszerelése, elavult 



vezetékhálózatok cseréje, öltöző és vizesblokk előírásoknak megfelelő felújítása, illetve a 

felújítási, beruházási költségek 50%-ig lehet eszközbeszerzést tervezni. Ebben meg lehetne 

oldani a hiányzó rozsdamentes edények és hiányzó konyhagépek, eszközök beszerzését. Az 

árajánlatok most érkeztek meg, mind tervezői, mind eszközöket illetően, ezért csak most 

tudtuk a Képviselő-testület elé terjeszteni. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Erre már nagyon régóta vártunk, hogy legyen pályázati lehetőség a konyha felújítására, már 

nagyon rá fér. Az almérők kérdése is már sokszor felmerült, csak a költségek miatt nem került 

megvalósításra. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

44/2015. (V.28.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1.) pályázatot nyújt be a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 

keretében az önkormányzat fenntartatásában működő, Fülöpi Óvodában  (4266. Fülöp, 

Óvoda u. 1. sz.  fülöpi 124/14 hrsz) található épület konyha fejlesztésére. 

 

Projekt összes költsége (100%):    26.320.984.-Ft 

Projekt forrásösszetétele:  

Igényelt támogatás összege (95%):    25.004.935.-Ft 

Önkormányzati önrész összege (5%):          1.316.049.-Ft 

 

2.) A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges önerő összegét, 1.316.049.-Ft-ot az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges árajánlatok, 

költségvetések elkészíttetésére. 

 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2015. május 29. 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

Hutóczki Péter                    Zajácz Andrea               Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                        jegyző                                  aljegyző 
 


