
  

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
10 015- 13/2016./F 

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016.  május 27-én   de. 08,00 órakor 

TARTOTT   SOROS NYÍLT  ÜLÉSÉRŐL 
 

Hozott  rendeletek:     

8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet az  Önkormányzat  2015. évi 

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

módosításáról 

9/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet Fülöp Község Önkormányzat 2015. évi 

zárszámadásáról 

10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet a Fülöp község közigazgatási területén 

működő egészségügyi alapellátást nyújtók ellátási körzeteinek megállapításáról 

11/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet a kiadások készpénzben történő 

teljesítésének szabályairól 

12/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számáról 

 

Hozott határozatok:     - 
45/2016 (V.27.) KT. sz. határozat:  Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi 

Szakellátó Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi üzleti tervének 

elfogadása 

46/2016. (V.27.) Kt. sz. határozat: 2015.  évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

47/2016. (V.27.) Kt. sz. határozat: Napkollektor javítására felhatalmazás 

48/2016. (V.27.) Kt. sz. határozat: Közvilágítás karbantartására szerződés kötés 

49/2016. (V.27.) Kt. sz. határozat: Polgármesteri jelentés és lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentés elfogadása 

50/2016. (V.27.) Kt. sz. határozat: Tájékoztató elfogadása a 2015. évi 

adóbeszedésről 

  51/2016. (V.27.) Kt. sz. határozat: A Nyírábrányi KÖH    2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadása 

52/2016. (V.27.) Kt. sz. határozat  A Nyírábrányi KÖH 2015. évi zárszámadásának 

elfogadása 

53/2016. (V.27.) Kt. sz. határozat: 2015. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 

54/2016. (V.27.) Kt. sz. határozat: Könyvvizsgáló megbízása 

 

 



  

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Fülöp Községi Önkormányzat 

Művelődési Házában 2016. május 27-én de.08,00 órakor megtartott soros 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,  

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló 

Furó Tibor ÖTE elnök, közfoglalkoztatásszervező 

 

Igazoltan távol: Földháti István,  Hutóczki Imre, Sándor László képviselők. 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, polgármester asszonyt,  a 

könyvizsgáló asszonyt  és az önkormányzat aljegyzőjét.  Javaslatot tesz a képviselő-testületi 

ülés napirendjére, javasolja  még 3 napirendi pont felvételét és a tárgyalási sorrend 

módosítását. 
 

Meghívó szerinti napirend:        
1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az Önkormányzati 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási 

rendelet  és a 2015. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Fülöp Község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók 

ellátási körzeteinek megállapításáról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 

Előterjesztő: Kissné  Terdik Erzsébet aljegyző 

8. Tájékoztató a 2015. évi adóbeszedés  teljesítéséről. 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

9. 2015. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 

Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

10. KÜLÖNFÉLÉK 



  

 

 

 

Javasolt napirend: 

1. Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójának és a 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az Önkormányzati 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási 

rendelet  és a 2015. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

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

5. Fülöp Község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók 

ellátási körzeteinek megállapításáról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Tájékoztató a 2015. évi adóbeszedés  teljesítéséről. 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

9. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 

Előterjesztő: Dr. Csősz Péter jegyző 

10. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. 2015. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 

Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

12. Könyvvizsgáló megbízása 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

13. KÜLÖNFÉLÉK 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 4 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

1. Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójának és a 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az Önkormányzati 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási 

rendelet  és a 2015. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

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



  

 

 

 

5. Fülöp Község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók 

ellátási körzeteinek megállapításáról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Tájékoztató a 2015. évi adóbeszedés  teljesítéséről. 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

9. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 

Előterjesztő: Dr. Csősz Péter jegyző 

10. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. 2015. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 

Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

12. Könyvvizsgáló megbízása 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

13. KÜLÖNFÉLÉK 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.) Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2015. 

évi beszámolójának és a 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

  Napirendnél jelen van: Dr. Rácz Norbert ügyvezető igazgató 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti az intézmény igazgatóját, Dr. Rácz Norbertet, kérdezi, hogy van-e kiegészíteni 

valója az írásos anyaghoz. 

 

Dr. Rácz Norbert ügyvezető igazgató: 

A járóbeteg intézet munkája ismert a jelenlévők előtt, a pénzügyi vonatkozású beszámolót 

pedig teljes körűen megküldtük az önkormányzat részére. A mérleg eredmény magáért beszél 

27 MFt a TÁMOP-os pályázat jóvoltából. Így került beszerzésre traktor, busz és a napelemek 

felszerelése és üzembe helyezése.  

A szakmai munkában is fejlődés van, látványosan nő a betegforgalom, mivel a rendelési időt 

nem tudjuk tovább bővíteni így ez sajnos a várakozási idő növekedésével jár együtt. 

A jövőbeni tervek között szerepel honlap készítése, melynek része lenne, hogy román nyelven 

is elérhető legyen, hiszen határon túlról is igénybe veszik az ellátásokat. Terv továbbá a 

tüdőszűrés és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás területének is előrébb lépni. A 

polgármesterek megkeresése alapján dolgozunk az orvosi ügyelet ellátásának átszervezésén 

is, a nyírábrányi központtal ellátott körzettel együtt. Ennek a kérdésnek a megoldásához 

nagyon fontos a személyi kérdések feltérképezése, elsősorban az orvosokat érintően, hiszen 

ők nagyon kevesen vannak, akik vállalnak ügyeletet. Fontos lenne hozzá két terepjáró 

beszerzése is. 



  

 

 

 

(8,23 –kor megérkezik Hutóczki Imre képviselő) 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A működéssel és a pénzügyi helyzettel is meg vagyunk és meg lehetünk elégedve, a lakosság 

részéről is pozitív visszajelzéseket kapunk. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Örülök az eredményeknek, én polgármesterként akkor amikor indult ennek az intézménynek a 

létrehozása polgármester társaimmal együtt tele voltunk bizonytalansággal, félelemmel, hogy 

működőképes dolog jöjjön létre és nagyon kellemes csalódás ez, ami történt. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Én az emberek véleményét is tolmácsolva és saját tapasztalatból is azt tudom mondani, hogy 

modern, tiszta környezetben és lelkiismeretes dolgozókkal körülvéve működik az intézmény. 

Bízunk benne, hogy az elmondott terveket meg is fogják tudni valósítani. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Ha 120%-os kapacitáskihasználtság felett nem érdemes a kapacitást bővíteni, mert a 

finanszírozásban nem támogatják, akkor hogyan lesz gazdaságosan fenntartható ha mégis 

ilyen nagymértékű a növekedés? 

 

Dr. Rácz Norbert igazgató: 

A terveinkben úgy szerepel a kapacitás kihasználtság növelése, hogy nem a támogatott, 

hanem lehetőség van fizetős ellátás nyújtására is, így a költségek megtérülnek. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönjük a tájékoztatót, eredményes új üzleti évet kívánunk, ha nincs több hozzászólás 

kérem szavazzunk. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2016. (V.27.) Kt. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1.) a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 

2015. évi beszámolóját – figyelemmel a független könyvvizsgálói 

jelentésre – 931.363.-EFt mérlegfőösszeggel elfogadja  

2.) elfogadja  a  Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 

Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervét 

3.) Felkéri a polgármester a határozatról az intézmény vezetőjét értesítse 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

 

(8,40 perckor Földháti István képviselő megérkezik.) 

 

 

 

 



  

 

 

 

2.) Az Önkormányzati 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Huóczki Péter polgármester: 

A 2015. évi költségvetési rendelet módosításának a zárszámadást megelőzően az 

előirányozatok és a tényleges teljesítések összhangba hozása miatt van szükség. Az 

előterjesztésben szerepelnek azon tételek, amelyek esetében változások történtek. 

Amennyiben nincs hozzászólás kérem szavazzunk, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2016. (V. 27.) 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 

 

596.382 ezer Ft költségvetési bevétellel 

645.355 ezer Ft költségvetési kiadással 

 -48.973 ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal  

  56.443 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 

     7.470 ezer Ft finanszírozási kiadással 

     

      összesen 652.825 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, 4, 5. mellékletei helyébe jelen 

rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 2/a, 2/b, 2/c, 3,4,  melléklete lép.  

 

2. § 

 

A Rendelet 2 § (2), (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

(1) „(2) A költségvetési hiány összege 48.973 ezer forint, amelyből 85.511 ezer Ft 

működési hiány, 36.538 ezer Ft a felhalmozási többlet.”  



  

 

 

 

(2) „(3) A működési költségvetés 85.511 ezer forint költségvetési hiányából 36.538 ezer 

forintot a felhalmozási költségvetési többlet finanszíroz, 48.973 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 16.492 ezer forint összegben állapít 

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

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

Hutóczki Péter sk.                                                                             Dr. Csősz Péter sk. 

  polgármester                                                                                             jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2016. május 27.                                                                             Dr. Csősz Péter  sk. 

                                                                                               jegyző 

 

 

3.) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, 

zárszámadási rendelet  és a 2015. évi összefoglaló belsőellenőrzési 

jelentés megtárgyalása. 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti a könyvvizsgáló asszonyt és a költségvetési munkatársat. Kérdezi, hogy van-e 

kiegészítés, kérdés? Annyit szeretnék elöljáróban elmondani, hogy ez a zárszámadás 

jelentősen megalapozza az ez évi gazdálkodást, a pályázatok ha nyernek, biztosítva lesznek a 

saját forrás részek. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Ez reményekre ad okot, hogy jelentős pénzmaradvánnyal zártuk az előző évet, nagyon örülök 

az elmúlt év eredményes gazdálkodásának. A pályázatoknak és a közfoglalkoztatásban 

megtermelt plussz bevételnek is köszönhetőek az elért eredmények, és természetesen ehhez 

szükség volt sok ember munkájára. 

 

Kozma Ferencné intézményvezető: 

Nagyon jó volt, hogy az óvodánál is jutott a kötelező minimális feltételeken túl eszközökre, 

játékokra. 



  

 

 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

Az államháztartási és számviteli szabályok folyamatos változása nem könnyíti meg a 

munkánkat. Ebben az évben a kincstári beszámolót nem kell külön elfogadni, annak 

értékelése folyamatban van. A zárszámadással kapcsolatban a jelentésemet tartalmazza az 

előterjesztés, eredményes évet tudhat az önkormányzat maga mögött. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Rövid távon optimista vagyok, hosszú távon azonban pesszimista, persze igyekszünk és a 

legjobbakat  kihozni az évi működés során. Legnagyobb problémát a közfoglalkoztatás 

jövőbeni helyzetének kérdésében látom. Ha nincs több kérdés hozzászólás, kérem 

szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő 

képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete 

Fülöp Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

 

 

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

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

pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. Az önkormányzat és intézménye bevételei és kiadásai 

 

1. § 

 

(1) A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 

2015. évi költségvetésének teljesítését  

 

610.071 ezer Ft költségvetési bevétellel 

598.398 ezer Ft költségvetési kiadással 

  11.673 ezer Ft költségvetési egyenleggel (többlettel) 

  56.443 ezer Ft finanszírozási bevétellel 

    3.270 ezer Ft finanszírozási kiadással 

666.514 ezer Ft bevételi főösszeggel 

601.668 ezer Ft kiadási főösszeggel 

  64.846 ezer Ft összes egyenleggel, maradvánnyal hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési maradvány 11.673 ezer Ft 

összege a működési költségvetés 28.756 ezer Ft hiányának és a felhalmozási költségvetés 

40.428 ezer Ft többletének egyenlege.  

 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összes maradványát 64.846 ezer Ft összegben 

hagyja jóvá. Ezen belül Fülöp Község Önkormányzat maradványa 64.846 ezer Ft, a 

Fülöpi Óvoda maradványa 0 Ft. A képviselő-testület a maradvány cél szerinti 

felhasználását e rendelet 10. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 

 



  

 

 

 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek teljesítését az 1/a, 

1/b, 1/c mellékletek szerint fogadja el. 

 

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye kiadásainak teljesítését az 1/d 

1/e, 1/f mellékletek szerint fogadja el. 

 

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak 

mérlegszerű bemutatását a 2/a, 2/b, 2/c mellékletek szerint fogadja el. 

 

2.  A költségvetés részletezése 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 6. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzata 2015. évi gazdálkodása során a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, ilyen fennálló kötelezettsége nincs. A Gst. 

törvény szerinti saját bevételek kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.    

 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektek 

bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

(5) Fülöp Község Önkormányzat és intézménye összevont pénzkészletének változását a 

rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. 

 

(6) A Képviselő-testület a civil szervezeteknek 2015. évben nyújtott támogatásokat a 

rendelet 9. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.  

 

(7) Az Önkormányzat középtávú tervét a rendelet 8. sz. melléklete foglalja magában. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Hutóczki Péter sk. Dr. Csősz Péter sk.  

polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve 

 

Fülöp, 2016. május 27.       Dr. Csősz Péter sk. 

      jegyző 



  

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2016. (V.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete A költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet 48.§-a alapján Fülöp Község Önkormányzatánál és 

intézményeinél 2015. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 

készített Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 
 

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

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A polgármesteri jelentésemnek része, hogy  az óvodánál található napkollektoros rendszer 

javítására és a közvilágítás karbantartásra szintén 3 árajánlatot kértünk. A napkollektor 

meghibásodott és jelenleg üzemképtelen állapotban van, a közvilágítási elemek 

karbantartására pedig lejárt a szerződése az önkormányzatnak. A beszerzési szabályzat 

alapján saját hatáskörben is dönthettem volna, de úgy gondolom, hogy nagyságrendjét és 

jellegét tekintve a feladatnak kérem, hogy a testület döntsön, hogy az általam javasolt, 

legkedvezőbb ajánlatot adó felekkel kössünk szerződést. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

A napkollektor javítását nem lehetne-e megoldani az óvoda felújítási pályázatban? 

Esetlegesen a használaton kívül helyezésén is lehetne gondolkodni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ha emlékeztek, korábban már volt róla szó, hogy ezt a pályázatot sajnos nem tudtuk, tudjuk 

benyújtani, ha pedig már meg van csak használni lenne jó, hiszen megtakarítást csak úgy lehet 

elnérni. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: 

A közvilágítást működtetni kell, mindenképpen szükséges a szerződés, én személy szerint a 

napkollektor javítása mellett vagyok. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Én is azt mondom, hogy ha már meg van legyen használható, működő képes állapotban. 

 

 



  

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ha nincs több kérdés, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 

döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 4 igen 2 nem  szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

47/2016. (V.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

egyetért azzal, hogy a főzőkonyha épületén lévő napkollektor javítására 

Bardi József egyéni vállalkozóval (4032 Debrecen Akadémia u. 38. sz. 

kössön szerződést az önkormányzat. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg. 

 

Felelős:     Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:   2016. június 15. 

 

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2016. (V.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

egyetért azzal, hogy  a közvilágítási elemek karbantartására Berettyó-Vill Bt 

(4031 Debrecen, Derék u. 145. sz. II/5.).kössön az önkomrányzat  

szerződést. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy  a szerződést  kösse meg. 

 

Felelős:     Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:   2016. június 15. 

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

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

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2016. (V.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

 



  

 

 

 

5.) Fülöp Község közigazgatási területén működő egészségügyi 

alapellátást nyújtók ellátási körzeteinek megállapításáról szóló 

rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztésben le van írva részletesen, hogy milyen jogszabályi rendelkezések és a 

kormányhivatal vizsgálata alapján van szükség a rendelet megalkotására, megkérésre került  

az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleménye is, mely csatolva van az 

előterjesztéshez. A rendelet a jelenleg működő orvosi körzeteket rögzíti, semmiféle változást 

nem tartalmaz.  

Ha nincs kérdés kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 

döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2016. (V.27.) Önkormányzati rendelete 

a Fülöp község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók ellátási 

körzeteinek megállapításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért 

felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

  

1. § 

 

A rendelet hatálya  Fülöp község közigazgatási területére, az e területen tevékenykedő 

háziorvosra, fogorvosra, ügyeleti feladatot ellátó orvosokra, védőnőre, valamint az iskola-

egészségügyi ellátást végző orvosokra terjed ki. 

 

2. § 

 

Fülöp község közigazgatási területén háziorvosi, fogorvosi önálló orvosi tevékenység, - 

területi ellátási kötelezettséggel - és védőnői egészségügyi ellátási tevékenység csak 

személyesen, az önkormányzat képviselő-testülete által létrehozott körzetekben folytatható. 

 

3. § 

 

Fülöp község közigazgatási területén  területi ellátási kötelezettséggel folytatható háziorvosi 

tevékenység   1 körzetben, amelyet a település teljes közigazgatási területe alkotja. 

 

 

 

 



  

 

 

 

4. § 

 

(1) Az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a Nyírábrány Nagyközség, Nyíracsád 

Nagyközség Önkormányzatával, valamint Nyírmártonfalva Községi Önkormányzattal kötött 

megállapodás alapján biztosított. 

 

(2) Az ügyeleti körzet székhelye: 4264 Nyírábrány, Jókai utca 3.  

 

5. § 

 

Körzeti védőnői egészségügyi alapellátási feladat  egy körzetben folytatható, amelyet a 

település teljes közigazgatási területe alkotja. 

 

6. § 

 

(1) Fülöp Község  Önkormányzata Képviselő-testülete – területi ellátási kötelezettséggel – 

egy fogorvosi körzetet hoz létre, mely fogorvosi körzethez tartozó települések: Nyírábrány és 

Fülöp települések teljes közigazgatási területe. 

 

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 4264 Nyírábrány, Jókai utca 1. 

7. § 

 

Az iskola-egészségügyi körzet Fülöp község teljes közigazgatási területét magában foglalja. 

 

8. § 

 

(1) A rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.  

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fülöp Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az egészségügyi közszolgáltatások  nyújtásáról, valamint az orvosi 

tevékenység végzésének formáiról szóló  2001. évi CVII. törvénnyel módosított, az önálló 

orvosi tevékenységről szóló  2000. évi II. tv. 2.§. (2) bekezdése szerint  a működtetési jog 

alapján végezhető önálló orvosi tevékenységről  szóló 6//2002. (VII. 02.) KT. sz. rendelete.  

 

 

Hutóczki Péter sk.                Dr. Csősz Péter  sk. 

   polgármester                 jegyző 

 

 

A rendeletet kihirdetve: 

 

 

Fülöp,  2016. május 27.                Dr. Csősz Péter sk. 

                        jegyző 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

6.) Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet 

elfogadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztésben szereplő, törvényben rögzített rendelet alkotási kötelezettségnek tesz 

eleget az önkormányzat a rendelet elfogadásával. Ccél a készpénzes kifizetések 

visszaszorítása, figyelembe véve a gyakorlati tapasztalatokat. 

Ha nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Fülöp Község Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) gazdálkodására, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó 

intézményekre.  

 

2. Fizetési módok 

 

2. § 

 

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ának megfelelően a kiadások 

teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. 

 

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben 

kerülhet sor. 

 

3. Készpénzelőleg felvétele 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények készpénzes kifizetéseik 

teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztár forgalom 

lebonyolítása érdekében. 

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek 30 napon belül el kell 

számolnia. Az elszámolás a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint történik. 



  

 

 

 

4. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 

készpénzben történő pénzügyi teljesítése 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 

házipénztárából az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben: 

 

a) bérjellegű kifizetések, 

b) készpénzelőleg, 

c) belföldi kiküldetésnél útiköltség terítések, 

d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés, 

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, 

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés, 

g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások, 

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások, 

i) reprezentációs kiadások, 

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, 

k) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések, 

l) jogcímtől függetlenül 100.000,- forint összegig történő egyéb kifizetés. 

 

(2) Jogcímtől függetlenül a szervezet vezetője indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben 

dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről. 

 

5. Záró rendelkezés 

 

5. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Hutóczki Péter sk.                             Dr. Csősz Péter sk. 
  polgármester                  jegyző 

 

Fülöp, 2016. május 27. 

         Dr. Csősz Péter sk. 

                     jegyző 

 
 

 

7.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztés: írásban 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Szintén törvényben előírt rendeletalkotási kötelezettségnek tesz eleget a képviselő-testület  az 

előterjesztésben található rendelet-tervezet elfogadásakor. Az új, népszavazás rendjét 



  

 

 

 

meghatározó törvényben felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy 

rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számát. Ez a szám a népszavazás kezdeményezésére nem lehet kevesebb a 

választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt 

százalékánál. A tervezet 25%-ot tartalmaz, hisz egy népszavazás jelentős költségekkel is jár 

és ha már ezt vállalni kell az önkormányzatnak, akkor az legyen kellő súllyal alátámasztva. 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Én egyet értek a javaslattal, legyen megalapozott, ha valamilyen kérdés felmerül fel 

népszavazás lehetősével. 

 

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 

12/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el. 

 

1. § 
 

Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú választópolgár 

kezdeményezhet. 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Fülöp Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 9/1992. (V. 25.) 

önkormányzati rendelete, valamint Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 9/1992. (V. 25.) sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 17/1992. (X. 12.) önkormányzati rendelete.  

 

 

Hutóczki Péter sk.                 Dr. Csősz Péter sk. 
 polgármester                  jegyző 

 

A rendeletet kihirdetve: 

 

Fülöp,  2016. május  27.      Dr. Csősz Péter sk. 

              jegyző 



  

 

 

 

8.) Tájékoztató a 2015. évi adóbeszedés  teljesítéséről. 
Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Van-e kérdés, hozzászólás a tájékoztatóhoz? 

 

Földháti István képviselő: 

A hátralékok csökkentésére, felszámolására meg tesznek-e mindent a hivatalban, mert én 

nagyon soknak tartom a tartozásokat. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Természetesen az lenne jó, ha egyáltalán nem lenne tartozás, de ennek elérése szinte 

lehetetlen, persze mindent megteszünk és meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a lehető 

legkisebb mértékűre csökkenjen. 

 

(Dr. Csősz Péter jegyző úr megérkezik.) 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Az adófizetésnek és a hátralékok kezelésének megvan a maga – jogszabályban rögzített – 

folyamata: önkéntes fizetés, felszólítás és a végrehajtás lehetőségei. Illés Évike, az adós 

munkatárs a jogszabályban foglalt lehetőségekkel és kötelezettségekkel nagy igyekezettel él. 

Az adófizetők és a hátralékosok évi minimum 2 alkalommal értesítést kapnak. A 

hátralékosokkal kapcsolatban az OEP-től, NAV-tól adatszolgáltatást kér a letiltások 

érvényesítésére. A behajtás problémái – melyek nem a hivatal munkavégzésétől függ - : nincs 

munkahelye, letiltható jövedelme, lefoglalható vagyona. A gépjármű kivonása többnyire 

lehetetlen, hiszen a hátralékok általában már nem meglévő jármű után áll fenn, a rendszerből 

való kitörlése pedig néhány esetben szinte lehetetlen. Ettől függetlenül továbbra is minden 

lehetőséget megkeresünk, hogy minél hatékonyabb legyen az adóbeszedés. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Én  is meg tudom erősíteni, hogy azt látom a napi munkavégzés során, hogy az adós 

kolléganő megkeres minden lehetőséget az adóvégrehajtásra és feladatát igyekszik pontosan, 

hatékonyan végezni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ha nincs több kérdés, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 

döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

50/2016.(V.27.) KT. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal  Fülöp Község 

Önkormányzatára vonatkozó 2015. évi adóigazgatási tájékoztatóját 

elfogadja. 

Felelős:  ------- 

Határidő: ------- 



  

 

 

 

9.) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Dr. Csősz Péter jegyző 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti a megérkező Dr. Csősz Péter jegyző urat, mivel a közös hivatal beszámolóját ő 

készítette, hiszen mind két településen be kell terjeszteni, kérdezem szeretné-e kiegészíteni? 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Most már úgy gondolom utolértem magam az ügyek intézésében és hozzá lehet kezdeni a 

rendszer formálásához, amely szintén nagyon fontos feladat.  A legfontosabb a pénzügyi 

szabályzatok áttekintése, aktualizálasa, hiszen minimalizálni kell a hiba lehetőségeket. A 

kiadmányozás rendje és a cafetéria szabályzat már elkészült. A közös hivatali „lét” egyelőre 

kimerül az egymás helyettesítésében, ha valamely településen gond mutatkozik, egyébként 

végzi mindenki a saját munkáját. Köszöni az aljegyzőnek és a dolgozóknak az 

együttműködést, segítséget és reméli, hogy a helyettesítésen túl meg találjuk azokat a 

területeket, ahol előny lehet elérni a közös hivatalságból. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönöm a jegyző úr kitartását, további jó munkát kívánok, ha nincs kérdés, hozzászólás 

kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 

jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2016. (V.27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

Felelős:    - 

Határidő:          - 

 

10.) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

zárszámadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönöm a jegyző úrnak és a pénzügyi vezetőnek az alapos, mindenre kiterjedő 

előterjesztést, az abban foglaltakkal teljes mértékben egyet értek és elfogadom személy 

szerint. Ha nincs kérdés kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 

döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

52/2016. (V. 27.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Felelős:    - 

Határidő:          - 



  

 

 

 

11.) 2015. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés 
Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A gyermekvédelmi értékelést minden évben tárgyalnia kell a testületnek, van-e kérdés ezzel 

kapcsolatban? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Nem a tavalyi értékelés része, de a  jelenlegi feladatellátást befolyásolja, hogy 2016. január 1-

jétől megváltozott a gyermekvédelem rendszere, ennek legfőbb hatása Fülöpön, hogy a 

korábbi 8 órás családgondozói állás 4 órára csökkent. Ez nagy probléma, mert a 

családgondozó nem csak a klasszikus értelembe vett feladatait végzi, hanem az élet sok más 

területén felmerülő probléma megoldásában segítséget nyújt az embereknek. Ennek segítése 

érdekében a társulás közfoglalkoztatásban történő alkalmazásában, de helyi személlyel próbál 

megoldást keresni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Szerintem ez a rendszer nem jó, nem szolgálja jobban a gyerekek és a családok érdekeit, 

minél messzebb viszik a feladatot probléma helyétől, annál nehezebb megoldani. Jelenleg 

Nyíradonyból szerintem nehezebb elintézni egy fülöpi vagy nyírábrányi ügyet. Ha nincs több 

kérdés kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 

döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

53/2016. (V.27.) KT. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 96.§. (6.) bekezdése alapján a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2015. évben szóló átfogó 

értékelést megtárgyalta, és azt elfogadta. 

A Képviselő-testület megbízza Kissné Terdik Erzsébet 

aljegyzőt, hogy az átfogó értékelést és a testületi határozatot 

tartalmazó jegyzőkönyvkivonatot a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának küldje 

meg. 

 

Határidő: 2016. május 31. 

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

 

12.) Könyvvizsgáló megbízása 
Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Továbbra is  javaslom, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint Nemesné Sőrés Erzsébet 

lássa el a könyvvizsgálói feladatokat bruttó 120.000.-Ft/hó összegért a 2016. évi  zárszámadás 



  

 

 

 

elfogadásáig, legkésőbb 2017. május 31.  

Könyvvizsgáló asszonnyal ezért a feladatért kellett egy kis harcot vívni, hiszen már 

jogszabály nem kötelez bennünket könyvvizsgálatra, de én úgy gondolom, hogy méretéhez 

képest az önkormányzat gazdálkodása továbbra is megkívánja ennek a kontrollnak a 

fenntartását. Ha nincs hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

54/2016. (V.27.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy 

az önkormányzat 2016. évi könyvvizsgálati tevékenységének ellátásával a 

HAJDÚ AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t ( 4068 Debrecen,  

Zrínyi u. 8. sz.) bízza meg a 2016. évi zárszámadás és beszámoló elfogadásáig 

A személyesen közreműködő könyvvizsgáló:  

Nemesné Sőrés Erzsébet kamarai tag könyvvizsgáló 

Bejegyzési szám: 002694 

Megbízási díj összege: 120.000.-Ft/hó, azaz egyszázhúszezer forint bruttó összegben 

 

Felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálati szolgáltatás végzésére  

vonatkozó megbízására vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2016. június 15. 

 

 

13.) KÜLÖNFÉLÉK 
 

Hutóczki Péter polgármester: 

Szeretném megköszönni a képviselő-társaimnak az idősek estéjén végzett munkájukat, 

szerintem jól sikerült, az idősek örültek, hogy találkoztak egymással és figyelmet szenteltünk 

nekik. Most már készülünk a június 17-i fogathajtóra, aztán pedig közeledik a falunapi 

rendezvényünk ami lényegesen nagyobb feladat lesz. 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter           Dr. Csősz Péter 

                           polgármester                                                                     jegyző 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

aljegyző/jegyzőkönyvvezető 
 

 


