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Hozott  rendeletek:     

13/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

Hozott határozatok: 
73/2015. (IX.25.) KT. sz.  határozat: Polgármesteri jelentés és lejárt határidejű 

határozatok elfogadása  

74/2015. (IX.25.) KT. sz. határozat: Fülöpi Óvoda tájékoztatójának elfogadása 

75/2015.(IX.25.) KT. sz. határozat: Fülöpi Óvoda továbbképzési programjának 

módosítása és beiskolázási tervének elfogadása 

76/2015. (IX.25.) KT. sz. határozat: Község közegészségügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató elfogadása 

77/2015. (IX.25.) KT. sz. határozat: Szociális célú tűzifa beszerzésére támogatási 

igény benyújtása 

78/2015. (IX.25.) KT. sz. határozat: Csatlakozási szándéknyilatkozat elfogadása 

BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez 

79/2015. (IX.25.) KT. sz. határozat: Önkormányzatok működőképessége 

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránti igény benyújtásáról döntés 

80/2015. (IX.25.) KT. sz. határozat: Az Önkormányzat 2015. I. féléves költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2015. szeptember 25-én de. 8,00 

órakor megtartott soros nyílt  üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet  

Földháti István   

Furó Tiborné,    

Sándor László képviselők. 

Horváth Ernő  jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási joggal  

 

Igazoltan távol: Hutóczki Imre 

 

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

 

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

napirendjére. Javasolja a 2. napirendet, a Fülöpi Általános Iskola tájékoztatóját levenni a 

napirendről, mivel  Tóth Lajos Árpád tankerületi Igazgató Úr a tájékoztatót írásban 

megküldte, de a tegnapi napon telefonon tájékoztatott, hogy nem tud részt venni az ülésen. 

Továbbá a napirendek sorrendjét javaslom megváltoztatni a napirendi pontok előadóinak 

munkavégzésére való tekintettel a javasolt napirend szerint, illetve az I. féléves beszámoló 

napirendjét kiegészíteni a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával az előirányzatok 

módosulása miatt. 

 

Meghívó szerinti  napirend:         

1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

2. Tájékoztató a Fülöpi Általános Iskola 2014-2015. tanévben végzett munkájáról, a 

2015-2016. tanévre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Tankerületi igazgató  

3. Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2014-2015. nevelési évben végzett munkájáról és a 

2015-2016. nevelési évre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Intézményvezető 

4. Fülöpi Óvoda továbbképzési programjának elfogadása 

Előterjesztő: intézményvezető 

5. Tájékoztató az önkormányzat  2015. költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Tájékoztató  község egészségügyi helyzetéről, 2015. évi tervezett és végrehajtott 

szűrésekről 

      Előterjesztő: Dr. Tas Attila háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő.  

7. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 

igény benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  



8. Helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatására igény benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

9. BURSA HUNGARICA  Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

10. KÜLÖNFÉLÉK 

11. ZÁRT ülés 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

2. Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2014-2015. nevelési évben végzett munkájáról és a 

2015-2016. nevelési évre meghatározott főbb feladatokról 

Előterjesztő: Intézményvezető 

3. Fülöpi Óvoda továbbképzési programjának elfogadása 

Előterjesztő: intézményvezető 

4. Tájékoztató  község egészségügyi helyzetéről, 2015. évi tervezett és végrehajtott 

szűrésekről 

      Előterjesztő: Dr. Tas Attila háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő.  

5. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 

igény benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

6. BURSA HUNGARICA  Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

7. Helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatására igény benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

8. Tájékoztató az önkormányzat  2015. költségvetésének I. félévi végrehajtásáról,  

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) ör. módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

ZÁRT ülés 

     9.  Tanyagondnoki busz igénybevétele 

    10. Ápolási díj megszüntetése 

 

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. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

2. Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2014-2015. nevelési évben végzett munkájáról és a 

2015-2016. nevelési évre meghatározott főbb feladatokról 



Előterjesztő: Intézményvezető 

3. Fülöpi Óvoda továbbképzési programjának elfogadása 

Előterjesztő: intézményvezető 

4. Tájékoztató  község egészségügyi helyzetéről, 2015. évi tervezett és végrehajtott 

szűrésekről 

      Előterjesztő: Dr. Tas Attila háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő.  

5. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 

igény benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

6. BURSA HUNGARICA  Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

7. Helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatására igény benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

8. Tájékoztató az önkormányzat  2015. költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, az 

önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) ör. módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

ZÁRT ülés 

9.  Tanyagondnoki busz igénybevétele 

10.  Ápolási díj megszüntetése 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.) Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kiegészíti a polgármesteri jelentésben leírtakat a következőkkel: 

- A visszajelzések szerint nagy sikere volt a nyáron a kézműves jellegű 

gyerekprogramoknak, úgy a Somogyi László tanár úr, mint a Nagy Györgyné tanár 

néni szervezésében tartott kis mini táborok. 

- Sikeresnek tartom a Bánháza Kápolna Búcsú és Tájháznál tartott napot, köszönöm a 

Helyi Értéktár Bizottság tagjainak lelkiismeretes munkáját, akik oroszlán részt 

vállaltak a szervező, gyűjtő munkából. 

- A falu fejlődése szempontjából fontos időszak fog következni a pályázatok terén. A 

LEADER és a TOP programok is a közeljövőben fognak megindulni. Időben el kell 

kezdenünk a felkészülést: meghatározni, hogy mely területeken akarunk pályázni, és 

ahol szükséges a tervezéseket elindítani. A gyakorlat az az, hogy a kiírástól a beadásig 

mindig nagyon szűkre szabott a határidő, késő akkor gondolkodni, hogy mint 

szeretnénk megvalósítani. 

- A Hermann Ottó Intézet (pályázatok kezelője) elfogadta a Savanyító üzem pénzügyi 

elszámolását és a pénz is megérkezett az önkormányzat számlájára. 

- A mai napig kellett a Foglalkoztatási Hivatal felé a 2016. évi START közfoglalkozási  

terveket megküldeni, erről külön előterjesztés még nem készült, hiszen ez csak egy 

igényfelmérés, nem konkrét támogatási igény. A rendszer az eddigiekhez hasonló, 2 új 



területet terveztünk: önkormányzati bérlakások felújítása és falusi turizmus 

célterületen. 

Ha nincs kérdés a polgármesteri jelentéshez és a lejárt határidejű határozatokhoz, kérem 

szavazzunk. 

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

szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

73/2015. (IX25.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

 

   

2.) Tájékoztató a Fülöpi Óvoda 2014-2015. nevelési évben végzett 

munkájáról és a 2015-2016. nevelési évre meghatározott főbb 

feladatokról 
Előterjesztő: Kozma Ferencné óvodavezető 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti az óvodavezető Asszonyt és először is szeretné megkérdezni, hogy van-e 

kiegészíteni valója a tájékoztatóhoz. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

A korábbi gyakorlattól eltérő újdonság, hogy az óvodai nevelés területén is szeptembertől 

beindul a tanfelügyeleti rendszer. Jelenleg 120%-os a férőhely kihasználás, a törvény által 

biztosított eltérés lehetőségével élve. Foglalkozik a gyerekekkel logopédus és pszichológus is, 

de  a KLIK-es rendszerben még nem olyan gördülékenyen mint korábban működött. a 2015-

2016. évi célokat a munkaterv fogja tartalmazni, amelynek elkészítése még folyamatban van. 

Szintén újdonság szeptembertől a 3 éves gyermekek kötelező óvodába járása, ezért a 

hiányzások dokumentálása, kezelése még sokkal nagyobb odafigyelést fog igényelni. Az 

udvari játékok igen elhasználódtak, jó lenne lehetőség szerint pótolni, felújítani. 

 

HUTÓCZKI IMRE KÉPVISELŐ 8,58 PERCKOR MEGÉRKEZIK KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

ÜLÉSÉRE. 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 jelenlévő tag jelenlétében folytatja az ülést. Úgy 

érzem, hogy egyre jobb az együttműködés az önkormányzat és az óvoda között, köszönöm az 

óvodavezető asszonynak és az óvodai dolgozóknak az együttműködést. Azt sajnálattal vettük 

tudomásul, hogy újra óvónő hiány van, mert az „új” óvónéni a próbaidő letelte előtt elment 

Fülöpről.  Az udvari játékokkal kapcsolatban és általában a dologi kiadásokkal kapcsolatban 

kérem az Óvodavezető Asszonyt, hogy egyeztessünk, mert a féléves gazdálkodást áttekintve 

az óvoda esetében még van lehetőség beszerzésekre, és természetesen az óvoda által 

szükségesnek tartott eszközök kerüljenek megvásárlásra. 



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

szavazatával, egyhangúan  7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

74/2015. (IX.25.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Fülöpi Óvoda tájékoztatóját a 2014-2015. nevelési évben végezett 

munkájáról és a 2015-2016 nevelési évre meghatározott főbb feladatokról 

elfogadja. 

 

Felelős:  --- 

Határidő:  ---- 

 

 

3.) Fülöpi Óvoda továbbképzési programjának elfogadása 
      Előterjesztő: Kozma Ferencné óvodavezető 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban kérdésem, hogy a pedagógusok továbbképzése nem 

jelenti automatikusan a költségek viselésének átvállalását is? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Nem jelenti, óvodavezető asszony továbbképzési terv bele is foglalta, hogy a költségek 

viselésének megoszlása, esetleges átvállalása egyéni, egyedi döntés és egyeztetéssel 

lehetséges a fenntartóval. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Azzal egészítem ki az előterjesztést, hogy Hutóczki Valika állt szándékában korábban 

támogatást kérni a költségek viseléséhez, de elállt ettől a szándékától, mert nem akarta 

vállalni a munkavállalási kötelezettséget a meghatározott időig. Továbbá értelem szerűen nem 

időszerű most már a megszűnt státuszú óvónő képzési terve. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

75/2015.(IX.25.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fülöpi Óvoda 

277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet alapján készített 

a) 2013. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakra szóló 

továbbképzési programjának módosítását és a  

b) 2015. évre szóló beiskolázási tervét 

jóváhagyja. 

 

Felelős:   Kozma Ferencné óvodavezető   

Határidő:   folyamatos, továbbképzési program szerint 

 



4.) Tájékoztató  község egészségügyi helyzetéről, 2015. évi tervezett és   

végrehajtott szűrésekről 

Előterjesztő: Dr. Tas Attila háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő. 

 
Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti Dr. Tas Attila háziorvost és Ilyésné Kuprák Kornélia védőnőt. Köszönöm a részletes 

tájékoztatót, mely megküldésre került, szomorúan tapasztalom a tendenciát, ami a faluban 

élők egészségi állapotát jellemzi, gondolom ez nem helyi sajátosság. 

 

Dr. Tas Attila háziorvos: 

Igen, sajnos valóban így van. Részben az emberek korösszetételének, életmódnak a 

következménye, illetve egyre több olyan gyermeket nevelő család van, ahol nehéz a jó 

együttműködést elérni a gyermekek terén. Gondolok itt arra, hogy nem hozzák el a kötelező 

vizsgálatokra, védőoltásokra, az iskolai hiányzások indokoltsága is gyakran hagy kérdőjelet 

maga után. 

 

Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő: 

Csak megerősíteni tudom a doktor úr tapasztalatát némely kisgyermekes család 

együttműködésével kapcsolatban. A felnőtteknek szervezett szűrővizsgálatokkal viszont 

pozitív tapasztalatom és visszajelzések vannak. 

 

Földháti István képviselő: 

Arra kéri a doktor urat és a védőnőt is, hogy az általuk tapasztalt problémákat ne csak szóban, 

hanem folyamatosan jelezzék írásban is a családsegítő szolgálat felé, és egyszer talán csak 

lesz eredménye is az eljárásoknak. Nem elfogadható némely gyermek nevelkedésének 

körülménye, ezért minden lehetséges módon tenni kellene az arra jogosult szerveknek, 

személyeknek, hogy ezen változtatni lehessen. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kijelenthetem, hogy mind a Doktor Úr, mind a védőnő a munkaköri  kötelességüket 

meghaladóan igyekeznek ellátni az embereket, családokat, úgy hogy közben a feltételek és a 

lehetőségek egyre nehezebbek, egyre több a problémás ember, család mind egészségi 

állapotuk és mentális állapotuk szerint is. Mindezekért köszönettel tartozunk, hogy kitartóan 

végzik munkájukat. 

Hogyan látod Nellike a gyermekorvos és a szülész-nőgyógyász orvosok Vámospércsen 

történő elérhetőségének működését? 

 

Ilyésné Kuprák Kornélia: 

A gyermekorvosnál történő megjelenés még nem teljesen probléma mentes, többször is 

figyelmeztetni kell a szülőket, és még akkor is nehézkesen jönnek. A szülész-nőgyógyász 

ellátásának igénybevételét nagyban könnyíti, hogy a vámospércsi rendelésen egy helyen 

megoldott az ultrahangos vizsgálat is. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 



76/2015. (IX25.) KT.sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

község közegészségügyi helyzetéről, a 2015. évi tervezett és végrehajtott 

szűrésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 
 

 

5.)  Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatására igény benyújtása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 
Hutóczki Péter polgármester: 

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is  lehetőség nyílt szociális célú tűzifa támogatás iránti 

igény benyújtására az előterjesztés szerint,  amelyben a maximálisan igényelhető támogatással 

van számolva. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Mi alapján lesz kiosztva a fa,  ha támogatást kap az önkormányzat. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A támogatás felhasználására helyi rendeletet kell majd alkotni a korábbiakhoz hasonlóan arra 

az időpontra amikorra a fa beszerzésre kerül. 

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

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2015.  (IX. 25. ) Kt. sz. Határozat:  

Fülöp,  Község Önkormányzat képviselőtestületet úgy határoz, hogy 

támogatási igényt nyújt be Belügyminisztérium Önkormányzati  Gazdasági 

Főosztályához  szociális célú tüzelőanyag vásárlása tárgyban 572 m3 

keménylombos tűzifára, annak beszerzésére. 

Felkéri  a Polgármestert, hogy a támogatási igényét a pályázati kiírás 

szerinti  határidőben és rendben nyújtsa be.  

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2015. Szeptember 30.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6.)  BURSA HUNGARICA  Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez 

történő csatlakozás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 
Hutóczki Péter polgármester: 

Szintén az előző évekhez hasonlóan visszatérő támogatási forma a felsőoktatásban 

továbbtanulók támogatását célzó ösztöndíj pályázat, kérem a csatlakozási szándék 

elfogadását. 

 

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

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2015.  (IX. 25. ) Kt. sz. Határozat:  

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete  úgy határoz, hogy csatlakozik a Bursa 

Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj  Pályázati rendszer 2016. 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 Ösztöndíjrendszer 2016. Évi pályázati  

fordulójához. 

 

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

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2016.  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 2016. évi fordulója 

keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

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 bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak 

tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx


Alapadatok: (önkormányzat) 

Önkormányzat neve:      Fülöp Község Önkormányzata 

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

Polgármester:       Hutóczki Péter 

Jegyző:      Horváth Ernő 

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, 2015.  Szeptember 25. 

                        HUTÓCZKI PÉTER 

                    polgármester 

 

Határidő: 2015. október 1. és EMET ütemterv szerint  

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

    Almási Györgyné ügyintéző 

 

 

 

7.) Helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

kiegészítő támogatására igény benyújtása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 
Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti a napirendekhez megérkező Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgálót és Kis 

Lászlóné költségvetési munkatársat. 

Az előterjesztésben leírtak alapján lehetőség van  támogatási igény benyújtására, amelyben a 

feladatfinanszírozással nem fedezett, illetve más okból, a pályázati kiírásban szereplő 

jogcímekre lehet benyújtani. Ezek a jogcímek évről évre egyre szűkebbek. Fülöp esetében 

elsősorban a kötelező feladatok ellátáshoz kapcsolódó átadott pénzeszközök területén vannak 

ki nem egyenlített számlák, pl. DHK, Nyíradonyi Társulás, Orvosi ügyelet. Még nem érkezett 

mailto:fuloponk@freemail.hu


meg minden helyről a kimutatás, várhatóan 10-15 MFt összegben fogunk támogatási igényt 

benyújtani. 

Kérdezem könyvvizsgáló asszonyt, hogy lát-e esélyt, hogy a polgármester bérét, képviselők, 

alpolgármester tiszteletdíját fel lehet-e tüntetni az igényben. 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

Lehet szerepeltetni az igény benyújtása során, de a kiírás szerint nem figyelembe vehető. 

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

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2015. (IX.25.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

rendkívüli önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásra igényt nyújt be a 

település 2015. 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: 2015. szeptember 30.   

 

 
 

8.)  Tájékoztató az önkormányzat  2015. költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról,  az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

1/2015. (II.25.) ör. módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A költségvetési rendelet módosításához nem kívánok külön kiegészítést tenni, mivel az 

előterjesztésben benne van, hogy előirányzatok tekintetében volt változás az eredeti 

tervezéshez képest. Kérdezem könyvvizsgáló asszonyt és a pénzügyes kollégát, hogy van-e 

kiegészítése az előterjesztéshez? 

 

Kis Lászlóné költségvetéséi főmunkatárs: 

A legjelentősebb jogcímek, amelyek miatt előirányzat módosításra van szükség:  nyári 

gyermekétkeztetés biztosítása, jogszabály alapján járó bérkompenzáció, értékőrző pályázat 

elnyert támogatása, JCB eladása, szociális segélyek kiadásai, óvodai IPR, normatíva 

elszámolások. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

 

 



Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015. (IX. 25.) Önkormányzati rendelete 

Az  Önkormányzat  2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) sz. 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

1. § 

 

(1) Fülöp Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

     „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 

 

562.975 ezer Ft költségvetési bevétellel 

585.210 ezer Ft költségvetési kiadással 

 -22.235 ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal  

  25.505 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 

     3.270 ezer Ft finanszírozási kiadással 

     

      összesen 585.210 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapítja meg.” 

 

(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.  

 

2.§ 

 

A Rendelet 2 § (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A költségvetési hiány összegéből 65.206 ezer Ft működési hiány, 42.971 ezer Ft a 

felhalmozási többlet.” 

3.§ 

 

 

Ez a rendelet 2015. szeptember 28. napján lép hatályba,  és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

 

 

Hutóczki Péter sk.                                                                                Horváth Ernő sk. 

  polgármester                                                                                               jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2015. szeptember 25. 

                                                                                                 Horváth Ernő sk. 

                                                                                                jegyző 

 

(MEGJEGYZÉS: A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 



FURÓ TIBRONÉ KÉPVISELŐ 9,42 PERCKOR TÁVOZIK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

ÜLÉSÉRŐL. 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselő testület munkáját 6 fő képviselő jelenlétével 

folytatja, továbbra is határozatképes. 

Az I. féléves beszámolót érintően van-e valakinek kérdése, kiegészítése? 

Földháti István képviselő: 

A beszámolóból lehet-e tudni, hogy a mezőőri járulékok megfizetése, hátraléka hogyan áll? 

 

Kis Lászlóné: 

A beszámolóban nincs ilyen részletesen megbontva, a részletes könyvelésből lehet megnézni. 

 

Földháti István képviselő: 

Azt kérem, hogy a mezőőri járulék beszedése során is minden törvény szerinti lehetséges 

eszközt, akár bírósági végrehajtást is eszközölni kell, mert néhányan hanyagságból vagy 

szándékosan nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, közben pedig a minden földet érintő 

probléma miatt (lopás, károkozás) az önkormányzathoz fordulnak, hogy a mezőőr oldja meg. 

Hutóczki Péter polgármester: 

Sajnos valóban előfordul, és az is nagyon sajnálatos, hogy a törvény szerint az 

erdőtulajdonosok nem kötelesek a mezőőri díj megfizetésére, ugyanakkor a mezőőr 

munkájában jelentős számban fordulnak elő erdőt érintő, falopásos ügyek. 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2015. (IX.25.) KT. sz. határozat 

Fülöp község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. 

félévi teljesítéséről 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a 2015. évi költségvetésének I. féléves 

teljesítéséről szóló beszámolót a mellékelt táblázatok 

szerinti tartalommal elfogadja.  

Határidő:  - 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester  

(MEGJEGYZÉS: A táblázatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 
Hutóczki Péter polgármester: 

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

ülésen folytatja. 

 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter                          Horváth Ernő jegyző távollétében:    Kissné Terdik Erzsébet 

     polgármester                                                     aljegyző 


