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Hozott rendeletek:
13/2016. (VI.29.) ÖR A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. (III. 04.) KT. sz. rendeletének módosításáról
14/2016. (VI.29.) ÖR A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hozott határozatok:
58/2016. (VI.29.) KT. sz. határozat: Hulladékgazdálkodás biztosítására kötött
közszolgáltatási szerződés módosítása
59/2016. (VI.29.) KT. sz.
határozat: Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése TOP-3.2.1-15 pályázat ( Általános Iskola energetikai korszerűsítése)
benyújtása
60/2016. (VI.29.) KT. sz. határozat: Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás módosítása
61/2016. (VI.29.) KT. sz. határozat: Beszámoló elfogadása a TRV Zrt. 2015. évi
üzemeltetési tevékenységről
62/2016. (VI.29.) KT. sz. határozat: A DAÖTT képviseletre meghatalmazás

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat
Művelődési Házában 2016. június 29-én de. 08,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1. Hutóczki Péter polgármester,
2. Mikáczó László Ferenc alpolgármester,
3. Bugyáné Szász Erzsébet képviselő,
4. Földháti István képviselő,
5. Hutóczki Imre képviselő
6. Sándor László képviselő,
7. Dr. Csősz Péter jegyző,
8. Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Igazoltan távol: Furó Tiborné képviselő
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt, Kozma
Ferencné óvodavezetőt. Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirend:
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló /2014.(III.04.) KT. sz. rendelet módosítása és
hulladékgazdálkodás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi Kirendeltségének igazgatási
szünetéről rendelkezés
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
3. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 pályázat
(Általános Iskola energetikai korszerűsítése)
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5. Beszámoló a TRV Zrt. 2015. évi üzemeltetési tevékenységről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6. A DAÖTT képviseletre meghatalmazás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
7. KÜLÖNFÉLÉK

Javasolt napirend:
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló /2014.(III.04.) KT. sz. rendelet módosítása és
hulladékgazdálkodás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi Kirendeltségének igazgatási
szünetéről rendelkezés
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
3. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 pályázat
(Általános Iskola energetikai korszerűsítése)
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5. Beszámoló a TRV Zrt. 2015. évi üzemeltetési tevékenységről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6. A DAÖTT képviseletre meghatalmazás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
7. KÜLÖNFÉLÉK
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban
határozza meg:
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló /2014.(III.04.) KT. sz. rendelet módosítása és
hulladékgazdálkodás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi Kirendeltségének igazgatási
szünetéről rendelkezés
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
3. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 pályázat
(Általános Iskola energetikai korszerűsítése)
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5. Beszámoló a TRV Zrt. 2015. évi üzemeltetési tevékenységről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6. A DAÖTT képviseletre meghatalmazás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
7. KÜLÖNFÉLÉK

Napirendek tárgyalása:

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló /2014.(III.04.) KT. sz. rendelet módosítása és
hulladékgazdálkodás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződés
módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Ismerteti röviden az az előterjesztést: 2016. április 1-jén módosult a hulladékról szóló
törvény. Elkülönítették az állami és az önkormányzati hatásköröket. A törvény módosítása
meghatározza a hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, és új feladatokat is meghatároz az
önkormányzatoknak. Továbbra is kötelező feladat maradt a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
helyi
szintű
részletszabályainak
meghatározása,
valamint
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése.
Új, hogy ennek a feladatnak országos szintű megszervezését foglalja magában, koordináló
szervezet létrehozásával, melynek feladatait 2016. április 1. napjától a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. látja el. Ez a szerv látja el a
díjbeszedés feladatait.
A rendeletmódosítás a hatályos rendelethez képest érdemi változást nem tartalmaz, csak a
törvényi változás miatti fogalomváltoztatásokat. Ezzel egyidőben a hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés módosítása is szükséges.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Akkor ezt azt jelenti, hogy az önkormányzatnak most már nem kell kiegészítő támogatást adni
a DHK-nak, az állam megtéríti a hiányzó költséget?
Hutóczki Péter polgármester:
Én sajnos attól tartok, hogy az önkormányzatok fizetési kötelezettsége továbbra is megmarad,
sőt nehogy több legyen.
Hutóczki Péter polgármester:
Amennyiben 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
13/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 1/2014. (III. 04.) KT. sz. rendeletének módosításáról
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.
(1) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
1/2014. (III. 04.) KT. sz. rendeletének
(továbbiakban: Rendelet) a következő 1.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya Fülöp község
hulladékgazdálkodási közfeladatra terjed ki.”

közigazgatási

területén

végzett

önkormányzati

(2) A Rendelet 1.§. (3.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (3) Fülöp Község Önkormányzata az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a
Debreceni Hulladék Közszolgáltatási Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: közszolgáltató) kötött
közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.”
2.§.
(1) A rendelet 2.§. (1)bekezdés e.) és f.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat keretében a közszolgáltató
e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
körébe tartozó hulladék kezeléséről,
f) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett hulladékgazdálkodási létesítményt, a
AKSD Városgazdálkodási Kft 4031 Debrecen István út 136. sz. üzemelteti.”
(2) A rendelet 2.§. (2) bekezdés b.) és d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása nem terjed ki
- radioaktív hulladékokra,
- a veszélyes hulladékokra.
b.) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező vagy más módon
birtokába kerülő – önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat hatálya alá nem tartozó –
hulladékot a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően köteles gyűjteni, továbbá az
ártalmatlanításról, vagy hasznosításról gondoskodik.
d.) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat hatálya alá nem tartozó hulladék szállítása
esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybevett gazdálkodó
szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó szabályok szerint eljárni
(3) A Rendelet 2.§. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (4) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat Fülöp Község közigazgatási területére terjed
ki. Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni
az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat keretében biztosított közszolgáltatást”
(4) A Rendelet 2.§. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat biztosítás során az ingatlanhasználó és a
közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében
az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja,
a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
3.§.
A Rendelet 8.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2)
Az ingatlanhasználó személyében bekövetkező változás esetén a korábbi és az
új
ingatlanhasználó is köteles 15 napon belül - írásban - bejelenteni a Koordináló szervnek a változást,
csatolva a változást igazoló dokumentumot ( pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés).
4.§.
A Rendelet 11.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkező változás esetén a közszolgáltatási díjat a
Koordináló szervnek történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új
ingatlanhasználó köteles megfizetni.”
5.§.
A Rendelet 13.§-a hatályon kívül helyezésre kerül.
6.§.
Ez a rendelet
veszíti.

kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát

Hutóczki Péter sk.
polgármester

Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Fülöp, 2016. június 29.
Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

Hutóczki Péter polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület
egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2016. (VI. 29.) KT. Határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra a Fülöp Község Önkormányzata
(ellátásért felelős) és a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft
(közszolgáltató ) között 2015. december 30. napján kötött szerződést a
határozat melléklete szerinti tartalomban módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatót értesítse a módosítás
elfogadásáról.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

2. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi Kirendeltségének
igazgatási szünetéről rendelkezés
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Ehhez a napirendhez nem akarok kiegészítést tenni, az előterjesztésben szerepel, hogy
jogszabályi előírás az igazgatási szünet, illetve a dolgozók szabadságolásának biztosítása.
Hutóczki Péter polgármester:
Amennyiben 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
14/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CCXIX törvény 232.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§.
A rendelet személyi hatálya kiterjed Nyírábrányi Közös Önkormányzat Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) Fülöpi Kirendeltségének valamennyi közszolgálati jogviszonyban
álló köztisztviselőire és munkavállalóira.
2.§.
(1) A Hivatal munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2016. augusztus 8. napjától 2016.
augusztus 19. napjáig tart.
(2) A Hivatal munkarendjében a téli igazgatási szünet 2016. december 21. napjától 2016.
december 28. tart.
3.§.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. január 1. napján hatályát veszti.
Hutóczki Péter sk.
polgármester

Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. június 29.
Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

3. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15
pályázat (Általános Iskola energetikai korszerűsítése)
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés:szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatíró Nonprofit Kft által nyújtott tájékoztató és a mellékelt
felhívást összefoglaló alapján lehetőség van az általános iskola energetikai korszerűsítésére.
Ebbe beletartozik és beletartozhat: akadálymentesítés, az összes nyílászáró cseréje,
homlokzati hőszigetelés és a fűtés átalakítás. A támogatás 100%-os intenzitású, önerőt nem
kell biztosítani.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Ilyen lehetőséget nem szabad elszalasztani, mindenképpen be kell adni a pályázatot.
Hutóczki Péter polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület
egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2016. (VI.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
TOP-3.2.1-15
kódszámú,
Önkormányzati
épületek
energetikai
korszerűsítése” című pályázati felhívás alapján a Fülöp, Kossuth u. 30. sz.
alatti Általános Iskola energetikai korszerűsítésére pályázatot kíván
benyújtani.
Határidő: 2016. július 20.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

4. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A megállapodás módosításának oka, hogy Bagamér kilépett és a Nyíradonyi társulásban látja
el tovább a szociális feladatait.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg
nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
60/2016. (VI.29.) KT. sz. határozata
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés szerinti

módosításokkal a mellékletként csatolt Társulási Megállapodást egységes
szerkezetben jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét
értesítse a döntésről, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Hutóczki Péter polgármester

5. Beszámoló a TRV Zrt. 2015. évi üzemeltetési tevékenységről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A TRV Zrt. és az önkormányzat között létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés értelmében a
TRV Zrt. minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles a víziközművek
üzemeltetési tevékenységének előző évi teljesítéséről részletes jelentést készíteni és azt a fent
megjelölt határidő leteltét követő 8 napon belül eljuttatni az önkormányzatnak.
A jelentés tartalmazza az elvégzett felújítások kimutatását, a beszedett díjak kimutatását, a
kintlévőségek alakulását, a jogszabályi változásokat, az elvégzett felújítási, karbantartási
munkákat, a vis maior helyzetek leírását, valamint a leszámlázott és kitermelt víz mennyiségi
adatait.
Az látszik a beszámolóból, hogy Fülöpön ráfizetéses az üzemeltetés, a vízhálózat méretéhez
képest nagyon kevés a fogyasztó, ezért nem lehet gazdaságosan üzemeltetni. Szerintem a
kényszerű szolgáltató váltás sem a várt eredményt hozta, úgy látom a TRV nem áll a helyzet
magaslatán.
Földháti István képviselő:
Szeretném megkérdezni, hogy a tavaly átadásra került szennyvízhálózati szakaszhoz rákötők
kapnak-e már számlát. Hallottam, hogy vannak, akik kapnak és vannak, akinek nem jön
számla.
Hutóczki Péter polgármester
Már többször jeleztem ezt a gondot telefonon, és nem túl régen személyesen is voltam bent a
központban. Minden esetben azt mondták, hogy utána néznek és rendezik a számlázás
problémáját. Tájékoztatásuk szerint az új rákötésekből kb. 100 háztartás van rendben, és kb.
70 háztartás még nem kapott számlát. Ez azért is nagy baj, mert ezeknek a családoknak
egyszerre fog magas számla érkezni.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület
egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2016. (VI.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
TRV Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt
elfogadta.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: azonnal

6. A DAÖTT képviseletre meghatalmazás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Fülöp tagja a DAÖTT-nek a hulladéklerakó rekultivációja és annak fenntartási kötelezettsége
miatt. A törvényszék a társulást felszólította, hogy az alapszabályát az új Ptk. szerinti
szabályoknak megfelelően módosítsa. Ehhez szükséges az önkormányzatok képviselőtestületeinek előterjesztés szerinti határozatának elfogadása.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg
nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
62/2016. (VI.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy
felhatalmazza Hutóczki Péter polgármestert (an. Szabó Mária, 4266. Fülöp
Munkácsy M. u. 19. sz.), hogy az Önkormányzat Képviseletét, mint tag a
Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület és Településfejlesztési
Társulása tanácsülésén ellássa és az Önkormányzat tisztségviselővé történő
megválasztása esetén az Önkormányzat nevében a polgármester tisztségviselői
feladatokat vállaljon és lásson el.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: azonnal

7. KÜLÖNFÉLÉK
a.) Szoboszlai Szilvia kérelme
Hutóczki Péter polgármester:
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a régi védőnői szolgálati lakásban
(Arany J. u. 35. sz.) Szoboszlai Szilvia óvónő lakik. Már korábban is volt róla szó, hogy
nagyon szükséges lenne a nyílászárók cseréje és a kerítés javítása, kértük legyen egy kis
türelemmel, mert úgy látszott lesz rá lehetőség pályázati vagy közfoglalkoztatási
forrásból. Ezek sajnos nem valósultak meg. Most kérelmet is adott be, különösen az
előszobai üvegfalnak a cseréjét kérve, akár közös finanszírozással. Nem szükséges külön
testületi döntés, mert a költségvetésben szerepel a bérleti díjak terhére meg tudjuk
csináltatni, csak tájékoztatás céljából mondom el, hogy kérni fogunk árajánlatot és a
szükséges felújítási munkákat el fogjuk végezni.

b.) Szünidei gyermekétkeztetés
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
Már folyik a jogszabály szerint is kötelező szünidei étkeztetés, korábban a konyha nyári
karbantartásának idején nem volt nyári gyermekétkeztetés, a napok számát így is tartani
tudtuk. Most azonban jogszabályi kötelezettség, hogy az óvoda zártvatatásának minden
napján biztosítani kell az étkeztetést. Ennek feloldására tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a szünidei étkeztetést július 1-jétől július 8-ig a Fülöpi Sörkert KFT-től
vásárolja meg az önkormányzat és így tudjuk biztosítani az ebédet a gyerekeknek.
c.) HÉSZ felülvizsgálat
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
A HBM-i Kormányhivatal szakmai javaslatot adott ki Fülöp Község Önkormányzata
részére, amelyben a jelenleg hatályos építési szabályzat és kapcsolódó tervek
felülvizsgálatát javasolja, megjelölve azon jogszabályhelyeket, amelyek a jelenlegi
szabályozással ellentétesek. A Képviselő-testület már korábban döntött a helyi építési
szabályzat és a kapcsolódó szabályozási tervek teljes körű felülvizsgálatáról, az újak
elkészítéséről. Ehhez árajánlatok kerültek beszerzésre, folyamatban van a tervezői
szerződés megkötése. Ezért a Kormányhivatal szakmai ajánlását okafogyott tárgyalni, de
szeretettem volna a Képviselő-testületet tájékoztatni.
d.) Egyebek
Kozma Ferencné óvodavezető:
Az óvoda július hónapban zárva tart, a szükséges nyári karbantartási munkálatokat
összeírtuk és reméljük el fog tudni készülni. Folyamatban van és előírás a játszóudvar
szabványossági megfeleléséhez szükséges munkálatok elvégzése is.
Hutóczki Péter polgármester:
Minden olyan munka el lesz végezve, amely szükséges az óvoda augusztusi biztonságos
indulásához.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Van egy kis aggályom azzal, hogy az óvoda zárva tartása idején a gyerekek a művelődési
házban legyenek, ki vállalja a felelősséget, ha valami baj történik? Volt olyan javaslat is,
hogy nem mehetnek-e addig Nyírábrányba óvodába?
Hutóczki Péter polgármester:
Nagyon szomorúnak tartom, hogy nem a megoldást keressük, örülni kellene, hogy az
emberek dolgoznak. Egyébként sem gyerekek tömegeinek fogadását tervezzük, hanem
annak a 3-5 szülőnek a gyermeke, akik dolgoznak és nincs olyan hozzátartozója a faluban,
aki segíthetne a gyerekekre vigyázni. Ezt itt helyben kell megoldani, egyébként is a
művelődési házban kimondottan gyermekfoglalkoztató helyiség is van kialakítva, a
családsegítő szolgálat és Czigléné Erika is felajánlotta a segítségét, aki most is az
óvodában van kulturális közfoglalkoztatásban.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Az óvodával kapcsolatban én azt szeretném kérdezni, hogy beadtuk-e a pályázatot?

Hutóczki Péter polgármester:
Igen beadtuk, a BM-es támogatás iránti igényt benyújtottuk, de sajnos nem túl sok esélyt
látok rá, mert nagyon szűk a rendelkezésre álló keret.
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést bezárja.

k.m.f.

Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző jkv.

