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Hozott  rendeletek:     

18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi 

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

módosításáról 

 

 

Hozott határozatok:     - 

122/2015 (XII.30.) sz.  KT. határozat: 

Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft alapítása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában  2015. december 30-án de. 11,30 órakor megtartott  rendkívüli nyílt  

üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Bugyáné Szász Erzsébet 

Furó Tiborné 

Hutóczki Imre 

Sándor László képviselők. 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, 

 

Igazoltan távol: Földháti István  képviselő 

 

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

az ülésre meghívottakat, javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti  napirend:         

1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló1/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit KFT alapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

ZÁRT ülés: 

3.) Nemzeti Agrárkamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet alejgyző 

 

Javasolt napirend: 

1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló1/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit KFT alapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

ZÁRT ülés: 

3.) Nemzeti Agrárkamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

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.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló1/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása 



Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit KFT alapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

ZÁRT ülés: 

3.) Nemzeti Agrárkamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

 

Napirendek tárgyalása: 
 

1.)   Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. 

(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet tárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztésben leírtak szerint az államháztartás szabályozásának megfelelően az 

önkormányzatnak a költségvetési rendeletében a tervezés és a tényleges felhasználás 

összhangjának megteremtése érdekében az előirányzatok módosításról gondoskodnia kell. 

Kérem Szabó Gyuláné kolléganőt, hogy foglalja össze, illetve szükség esetén egészítse ki az 

előterjesztést. 

 

Szabó Gyuláné költségvetési főmunkatárs: 

A költségvetési rendeletet módosításának legfőbb indokai: olyan előirányzatok, melyeket a 

központi költségvetés évközben bocsájtott rendelkezésre, normatíva elszámolások során 

keletkezett visszafizetési kötelezettségek, illetve a saját hatáskörben hozott döntések alapján 

szükséges előirányzat módosítások. Mindezeknek a felsorolását részletesen tartalmazza az 

előterjesztés. Legfontosabbak: tanyabuszos pályázat bevétele és kiadásai, nyári 

gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesülők 

augusztusi és novemberi Erzsébet utalványai, HBM-i Önkormányzattól kapott pályázati 

támogatás, illetve a saját hatáskörben hozott döntések. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

A fagyasztó láda hová lett vásárolva? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A konyhára volt szükséges. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Nagyon jó, hogy ilyen mértékű felhasználásra, gazdálkodásra volt lehetőség ebben az évben, 

reméljük, hogy hasonlóan történhet a jövő évben is. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

 



 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2015. (XII. 30.) 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 

 

582.169 ezer Ft költségvetési bevétellel 

634.406 ezer Ft költségvetési kiadással 

 -52.237 ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal  

  55.507 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 

     3.270 ezer Ft finanszírozási kiadással 

     

      összesen 637.676 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), (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(2)A költségvetési hiány összege 52.237 ezer forint, amelyből 89.965 ezer Ft működési 

hiány, 37.728 ezer Ft a felhalmozási többlet.  

 

(3) A működési költségvetés 89.965 ezer forint költségvetési hiányából 37.728 ezer 

forintot a felhalmozási költségvetési többlet finanszíroz, 52.237 ezer forintot az előző évi 

maradvány igénybevétele finanszírozza. „ 

 

3. § 

 

A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot 27.190 ezer forint összegben állapít 

meg. A tartalék feletti rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.” 

 

4. § 

 

A rendelet 4.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

 



(8) A Képviselő-testület összesen 1.853 ezer forintot állapít meg normatív jutalom (K1102 

rovat) céljára, amelyből 1.268 ezer forint az önkormányzatot, és 585 ezer forint a Fülöpi 

Óvodát illeti. A Képviselő-testület a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi 

Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők normatív jutalmazásának céljából 763 ezer 

forintot biztosít, amelyet pénzeszköz átadással kell teljesíteni. 

 

4.  § 

 

 

 

Ez a rendelet 2015. december 30. napján lép hatályba,  és az azt követő napon hatályát veszti, 

rendelkezéseit 2015. január 01. napjától kell alkalmazni.  

 

 

 

 

Hutóczki Péter                                                                                  Kissné Terdik Erzsébet  

  polgármester                                                                                              aljegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Fülöp, 2015. december 30. 15,00 óra 

 

                                                                                                 Kissné Terdik Erzsébet 

                                                                                               aljegyző 

 

MEGJEGYZÉS: A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

 

2.) Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit KFT 

alapítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület a november 30-i ülésén döntött arról, hogy az Európai Uniós pályázatok 

kezelésére (figyeléstől a megírásig, projektmenedzseri feladatok végzéséig) Nyíradony 

önkormányzatának koordinálásával társulást hoz létre. Ez időközben annyit változott, hogy a 

részt vevő települések, főként Nyíradony kezdeményezésére nem a társulási formát, hanem 

nonprofit gazdasági társaság létrehozását támogatnák a feladat ellátására.  A jogszabály 

szerint az eu-s pályázatokat a már korábban elmondottak szerint csak az önkormányzatok 

saját maguk, társulás, vagy a kizárólagos tulajdonukban lévő nonprofit gazdasági társaság 

útján kezelhetik. Ezért kérem a határozati javaslat elfogadását a gt. létrehozására. 

Mikáczó László Ferenc: 

Rendelkezésre fog állni a kellő létszámú és hozzáértésű  csapat a települések pályázatainak 

kezelésére. 



 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Lesznek saját alkalmazottak, illetve a létesítő okirat már tartalmazza, hogy szükség esetén 

külső szerződéseket kössenek szakértők alkalmazására. 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

122/2015. (XII.30.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy 

1./  társult formában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyvének Első részében meghatározott, jogi 

személyekre vonatkozó általános, és a Harmadik részében meghatározott különös, 

gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételek 

szerint – a tagok pályázatainak a kezelésével, valamennyi operatív programban, és 

más uniós, illetve hazai források megszerzésére irányuló pályázatban történő 

részvételre irányuló feladatok ellátására vonatkozó – közös gazdasági 

tevékenységük folytatása érdekében az alábbi feltételekkel gazdasági társaságot 

alapít nonprofit korlátolt felelősségű társaság cégformában, Hajdúsági-Nyírségi 

Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezéssel.  

 

2./  A. Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság  létesítő okiratát – Társasági Szerződést -  a Képviselő-testület határozat  

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

3./  Jóváhagyja,  hogy a társaság megalapításához és kezdeti működéséhez 

Fülöp Község Önkormányzata részéről 160.000.- Ft készpénzt törzsbetétként 

biztosítja. A törzsbetét összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

4./  Felkéri a polgármestert a Társaság alapításához szükséges dokumentumok 

aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon törzsbetét önkormányzatra eső rész 

rendelkezésre bocsájtásáról. 

 

5./  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Nyíradony, mint székhely 

település önkormányzat polgármesterét értesítse a döntésről. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2016. január 7. 

 

 

 

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

 
 

 

k.m.f. 

 



 

 

Hutóczki Péter                                         Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                                                                                                                  aljegyző 


