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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2016. szeptember 1-jén 10,30  órakor megtartott rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

Jelen vannak:  
 

1. Hutóczki Péter polgármester, 

2. Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

3. Földháti István képviselő, 

4. Furó Tiborné képviselő, 

5. Hutóczki Imre képviselő 

6. Sándor László képviselő, 

7. Kissné Terdik Erzsébet aljegyző  

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet   képviselő, 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt, elnézést kér, 

amiért az ülés meghívására telefonon került sor, de a határidő szűkössége miatt indokolt volt. 

Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti napirend (telefonon ismertetve):         
 

1.) Egyházak támogatási kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1.) Egyházak támogatási kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

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.) Egyházak támogatási kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Mielőtt a napirendre rátérnénk megragadnám az alkalmat, így közvetlenül a tanévnyitót 

követően, hogy elmondjam nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen Képviselő-testülettel 

dolgozhatok együtt.  Az, hogy a tanévnyitó a Néri Szent Fülöp Katolikus Iskolában volt és 

nem a Fülöpi Általános Iskolában ez főleg a mi közös munkánk, elszántságunk eredménye. 

Köszönöm aljegyző asszonynak is, hogy nem a munkájához tartozott, de mégis időt vett el 



családjától  annak érdekében, hogy az iskola egyházi fenntartásba kerülhessen. Remélem 

hosszú távon meg hozza az az elszánt lépés a maga gyümölcsét a falunknak. 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.) Egyházak támogatási kérelme 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Rátérnék a  napirendünkre, az MVH-hoz benyújtott pályázatokon mindkét egyházközség 

támogatást nyert, azonban mindketten csak részlegesen. Ezért a római és a görög egyháznál is 

van olyan munka amit el lehet és el kell hagyniuk, de van olyan amely  szükségességénél 

fogva most lenne célszerű elvégezni, megvalósítani és ehhez keresik a forrásokat. A görög 

templom esetében támogatással elkészülhet a kapu és az akadálymentes feljárás biztosítása. 

Ezzel egy időben fontos lenne a lépcsőnek a pihenő részein a balesetveszélyes nagy beton 

kockák helyett térkővel lerakni. 

A bánházasi kápolna esetében a bejárati ajtó és az ajtó előtti előtető cseréje kikerült a 

támogatásból, és az állagmegóvás miatt arra is szükséges lenne. 

Ezért mindkét egyház részére javaslom, hogy 150.000.- Ft – 150.000.-Ft támogatást 

állapítsunk, az ezévi költségvetésünk tartalmaz is erre előirányzatot. 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Ezek mind két esetben jogos és indokolt kérések. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Ha benne van a költségvetésben miért kell mégis dönteni? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Mert általános van az előirányzat egyházak, civilszervezetek részére 500.000.-Ft és nincs 

meghatározva egyházanként. 

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: 

 

67/2016. (IX.01.) KT.sz. határozat 

A Fülöp Község  Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy 

150.000.-Ft azaz egyszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt 

a Fülöpi Görögkatolikus Egyházközség (képviseli: Csingi Zoltán lelkipásztor)  

4266. Fülöp, Arany J. u. 13. sz.  részére templom lépcső felújítás  céljából. 

A támogatás összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse az Egyházközség képviselőjét a 

döntésről és gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről  és pénz 

kifizetéséről. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 



Hutóczki Péter polgármester: 

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

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

 

68/2016. (IX.01.) KT.sz. határozat 

A Fülöp Község  Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy 

150.000.-Ft azaz egyszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt 

a Fülöpi Római Katolikus Egyházközség (képviseli: Tapasztó János lelkipásztor)  

4266. Fülöp, Kossuth u 26. sz.  részére a Fülöp-Bánházán lévő kápolna felújítása  

céljából. 

A támogatás összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse az Egyházközség képviselőjét a 

döntésről és gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről  és pénz 

kifizetéséről. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Napirenden kívül, határozat hozatal szükségessége nélkül szeretném kérdezni a Képviselő-

testület véleményét a következőkben: 

Tavaly év végén szándékunkban áll megvásárolni a Művelődési Ház melletti ingatlan a 

közfoglalkoztatásban keletkező árbevétel terhére, hiszen a ingatlan kertjét már több éve 

bevontuk a mezőgazdasági közfoglalkoztatási program zöldségtermesztést folytatva rajta. 

Eddig térítésmentesen használtuk, mert a tulajdonosok többnyire Amerikában tartózkodnak, 

akkor az adás-vétel is azért rekedt meg, mert már nem jöttek 2015-ben Magyarországra. Most 

itthon tartózkodnak, eladási szándékuk továbbra is fennáll. A fedezet még jelenleg is 

biztosított, sőt a Belügyminisztérium az ellenőrzés során felhívta figyelmünket, hogy a 2015. 

évi közfoglalkoztatásból származó bevétel maradvány erre a célra kell fordítani. 

Tájékozódtunk tőlük, hogy milyen áron szeretnék eladni, kb. 5.3 MFt-ot jelöltek meg, és hogy 

még két évig a lakás részt használhassák ha haza jönnek Magyarországra. Én ennek a két éves 

kikötésnek nem nagyon örülök, mert a közfoglalkoztatás ha ilyen mértékben fog továbbra is 

működni szükség lenne az épületre is, hiszen jelenleg nincs egy állandó hely, ahol 

elhelyezésre kerülhetnének télen – nyáron fontos lenne, hogy az időjárási viszontságoknak ne 

legyenek kitéve, legyen  hely az ennivalójuknak, szerszámoknak. 

 

Sándor László képviselő: 

Szerintem inkább egyezzünk bele a két évbe, de nem lenne jó ha másnak eladnák a kertet, 

házat, mert az önkormányzat már régóta használja és úgy látszik továbbra is szükség van rá. 

 

Mikáczó Lászlón Ferenc alpolgármester: 

Én is úgy gondolom, hogy itt a művelődési ház szomszédságába ilyen használat mellett 

tényleg kár lenne elszalasztani, hogy ne vegyük meg. 

 

Furó Tiborné képviselő: 



Az áron lehet-e még alkudni? Én is azon a véleményen vagyok, hogy kössünk ki a 

szerződésben egy időpontot, és addig használják, ha akarják, ahogy eddig megoldottuk, ezt az 

időt még kibirjuk. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Akkor úgy látom abban egyetért a képviselő-testület, hogy lehetőség szerint mindenképpen 

vásároljuk meg. Az ár amiről beszéltem egy – az eladók  által mondott  - irányár. 

Önkormányzat esetén mindenképpen szükséges független értékbecslést végeztetni, amelyet az 

elhangzottak alapján megrendelek és azt követően lehet még az árról beszélni. 

 

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

 
 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 

 


