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Hozott  rendeletek:     

- 

 

Hozott határozatok: 
71/2015. (VIII.31.) KT. sz.  határozat: „Adás-vételi szerződés mikrobusz 

beszerzése” (tanyagondnoki jármű) közbeszerzés eredményéről döntés 

72/2015. (VIII.31.) KT. sz. határozat: Óvodai csoportlétszám túllépésének 

engedélyezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2015. augusztus 31-én  de 8,00 

órakor megtartott rendkívüli nyílt  üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Földháti István   

Furó Tiborné 

Hutóczki Imre,  

Sándor László képviselők. 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási joggal  

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet, ,    

 

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

javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére.  

Meghívó szerinti  napirend:         

1.) „Adás-vételi szerződés mikrobusz beszerzésre” (tanyagondnoki jármű) 

közbeszerzés eredményéről döntés  

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

2.) Az óvodai csoportlétszám túllépés engedélyézése 

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Javasolt napirend: 

1.) „Adás-vételi szerződés mikrobusz beszerzésre” (tanyagondnoki jármű) 

közbeszerzés eredményéről döntés  

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

2.) Az óvodai csoportlétszám túllépés engedélyézése 

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.) „Adás-vételi szerződés mikrobusz beszerzésre” (tanyagondnoki jármű) 

közbeszerzés eredményéről döntés  

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

2.) Az óvodai csoportlétszám túllépés engedélyézése 

Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Napirendek tárgyalása: 



 

1.)  „Adás-vételi szerződés mikrobusz beszerzésre” (tanyagondnoki 

jármű) közbeszerzés eredményéről döntés  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti röviden az előterjesztést,  a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére  kapott támogatás 

keretében a jármű beszerzéséra a Képviselő-testület a 67/2015.(VII.27.) KT. sz. határozatával 

döntött  az eljárás megindításáról és az árajánlatok kéréséről. Az eljárás lezajlott, 

közbeszerzési szabályzat szerint elkészült a Bíráló Bizottság javaslata alapján a döntési 

javaslat. 

  

Hutóczki Imre képviselő: 

Mikor lehet elhozni az új járművet? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az árajánlat kérés szerint október 31-ig teljesíteni kell a megkötésre kerülő szerződést. A 

Képviselő-testület egyidejűleg  nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

71/2015. (VIII.31.) Kt. sz.  határozat 
 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1.)  a „Adásvételi szerződés mikrobusz beszerzésére” teljesítésére érvényesnek 

nyilvánítja és megbízza a  

Debrecen Autóház Zrt.-t  

3530 Miskolc, Petőfi S. u. 7. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére 

12.890.880.-Ft .-Ft Bruttó ajánlati ár elfogadásával. 

 

2.) Automobil Eger Autóház Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja Kbt. 74.§ (1) 

bek. e) pontja alapján. 

 

 

Határidő: 2015. szeptember 20. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

2.) Az óvodai csoportlétszám túllépés engedélyezése 
Előadó: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az  Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülete felé, hogy engedélyezze az 

óvodában a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan a maximális csoportlétszám legfeljebb 

húsz százalékkal történő túllépését, melyet az előterjesztésben foglaltak szerint a jogszabályok 

lehetővé tesznek. 



Illetve az óvodával kapcsolatban szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy az új óvó 

néni élve a próbaidő alatti lehetőséggel kérte jogviszonyának megszüntetését, mert jobb 

lehetőséget kapott. 

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

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

72/2015. (VIII.31.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Fülöpi Óvoda intézményében  2015/2016. nevelési évben az óvodai 

csoportokban a maximális csoportlétszám legfeljebb húsz százalékkal 

történő túllépését  engedélyezi: 

2 csoportban 30 fő/csoport létszám 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

Hutóczki Péter                                                                    Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                                                                                               aljegyző 

         

 

 
 

 

 


