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Hozott határozatok:
69/2016. (IX.13.) KT. sz. határozat: Fülöp, Arany J. u. 23. sz. ingatlan vásárlása
70/2016. (IX.13.) KT. sz. határozat: ASP csatlakozás és pályázat
71/2016. (IX.13.) KT. sz. határozat: SZSZB póttagok választása

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat
Művelődési Házában 2016. szeptember 13-án de. 8.00 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. Sándor László képviselő,
6. Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet és Hutóczki Imre képviselők
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt, javaslatot tesz
a képviselő-testületi ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirend (telefonon ismertetve):
1.) Ingatlan vásárlás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) ASP csatlakozás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) SZSZB póttagok választása
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Javasolt napirend:
1.) Ingatlan vásárlás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) ASP csatlakozás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) SZSZB póttagok választása
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban
határozza meg:
1.) Ingatlan vásárlás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) ASP csatlakozás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) SZSZB póttagok választása
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző

Napirendek tárgyalása:

1.) Ingatlan vásárlás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztésben leírtak szerint megcsináltattuk az értékbecslést, amely 5.1MFt-ban
állapította meg a forgalmi értéket. Egyeztetve a tulajdonosokkal 5 MFt vételárban tudtunk
megegyezni, azzal a szerződésbeli kikötéssel, hogy 2018. december 31-ig a lakóház részt
használhatják. A berendezési tárgyak közül a beépített konyhabútor, a tűzhely és a hűtőgép
fog a lakásban maradni.
(8,10 perckor Hutóczki Imre megérkezik, jelenlévő képviselők száma: 6 fő)
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Én most is gondolom, hogy vegyük meg, ezzel a feltétellel is, ami az eladók kérése, mert
akkor biztosan az önkormányzaté lesz. A másik ingatlan esetében is biztosítottuk a lakhatást,
ebben az esetben nem is tartózkodnak folyamatosan benne.
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:
69/2016. (IX.13) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
1.) a Fülöp, Arany János u. 23. szám alatti 228 hrsz. alatt nyilvántartott ,
5532 m2 nagyságú, lakóház, udvar, megjelölésű ingatlant közfoglalkoztatási programba történő bevonás céljából - megvásárol
5.000.000,-Ft, vételáron Márkus Nándor és Márkus Nándorné Fülöp
Arany J. u. 23. sz. alatti lakosoktól.
Az 1. pontban foglaltak szerinti vásárlás forrásaként a 2016. évi
költségvetésben a 2015. évi pénzmaradvány - közfoglalkoztatási start
mezőgazdasági programban teljesített bevételi forrást - jelöli meg.
2.) Biztosítja, hogy szerződés szerinti eladók szerződéskötéstől számított 2. év
végéig háborítatlanul használhatják az ingatlan lakóház és udvar részt,
rezsi költségek vállalása mellett, térítésmentesen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására, a szerződésben foglaltak teljesítésére.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

2.) ASP csatlakozás
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az Önkormányzat számára az ASP rendszerhez történő csatlakozás 2017. január 1. napjával
már kötelező, tavaly augusztusban volt egy alkalom, amikor önkéntes alapon lehetett
csatlakozni, akkor nem tettük meg. Most kormány döntés alapján 2 szakrendszerrel kötelező.
Kérem aljegyző asszonyt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
Az ASP rendszerről szóló
Kormány rendelet melléklete szerint Fülöp Község
Önkormányzatát kötelezi, hogy 2017.01.01-től csatlakozzon a rendszerhez, ennek az a célja,
hogy egységes elektronikus ügyviteli megoldásokat vezessen be a települési
önkormányzatoknál és egy egységes országos hálózatot alkosson a Magyar Államkincstáron
keresztül. Tavaly augusztusban lehetett volna önkéntes alapon csatlakozni, akkor ezt nem
támogatta egyik képviselő-testület sem, most azonban már nem önkéntes csatlakozásról van
szó, hanem arról, hogy az amúgy is kötelező csatlakozáshoz pályázati forrás kerüljön
bevonásra.
Fülöp nem is önállóan érintett benne, hanem az Közös Hivatal van csatlakozásra kötelezve és
a székhely település, Nyírábrány szándéka az irányadó. A csatlakozással kapcsolatos
költségekre pályázatot írtak ki KÖFOP-1.2.1-VEKOP16 címen, melyre Nyírábrány már
jelezte, hogy mindenképpen pályázni szeretne a közös hivatal. A maximálisan igényelhető
összeg: 7.000.000 Ft, támogatás mértéke: 100 %
Földháti István képviselő:
Ha úgyis a közös hivatal, Nyírábrány dönt, akkor nekünk felesleges tárgyalmi azt a
napirendet.
Hutóczki Péter polgármester:
Tulajdonképpen ez igaz, de Jegyző úr kérte, hogy tárgyaljunk róla, a csatlakozás kötelező, de
a pályázati forrás igénybevétele miatt mindkét település testületének döntését be kívánják
csatolni. 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:
70/2016. (IX.13) KT. sz. határozat
a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
projekthez történő csatlakozásról
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy:
1. a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
projekthez csatlakozni kíván és pályázatot nyújt be a tárgyban.
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az azzal
összefüggő dokumentumok nevében történő aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
polgármester, jegyző

3.) SZSZB póttagok választása
Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztésben leírásra került, hogy miért van szükség a szavazatszámláló bizottságokba
póttagokat választani. A megválasztott SzSzB tagok és póttagok közül 5 fő nem tud, vagy
nem vehet részt az október 2-i népszavazáson a szavazatszámláló bizottság munkájában,
összeférhetetlenség vagy egyéb ok miatt, ezért szükség van újabb póttagok megválasztására.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg
nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
71/2016. (IX.13) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján
úgy határozott, hogy a településen működő
szavazatszámláló bizottságok póttagjának:
Fucskó Miklósné
Fülöp, Arany J. u. 100. sz.
Török Tamás
Fülöp, Kossuth u. 7.sz.
Csík Árpádné
Fülöp, Munkácsy M. u. 7/A. sz.
Bilanics Györgyné Fülöp, Kossuth u. 126. sz.
Mitala Mónika
Fülöp, Deák F. u. 6. sz. alatti lakosokat
megválasztja.
Felelős: dr. Csősz Péteri jegyző, HVI vezető
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző HVI vezető-helyettes
Határidő: 2016. szeptember 30.
Hutóczki Péter polgármester:
Szeretném megköszönni mindenkinek a hétvégén a Kápolna búcsúval egybekötött bánáházasi
tájháznál tartott kulturális napon végzett munkáját. Megköszöni a képviselő-testület aktív
részvételét, az ülést bezárja.
k.m.f.

Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző jkv.

