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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016 április 29-én du. 18,00
órakor a Művelődési Házban (4266 Fülöp, Arany J. u. 21. sz.) megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Hutóczki Péter polgármester
Mikáczó László Ferenc alpolgármester,
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő
Furó Tiborné képviselő
Hutóczki Imre képviselő
Sándor László képviselő
Dr.Csősz Péter jegyző
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Igazoltan távol van: Földháti István képviselő
Meghívott vendégek:
- Tasi Sándor HBM-i Közgyűlés alelnöke
- Takács György vámospércsi rendőrőrs parancsnoka
- Dr. Rácz Norbert Vámospércsi Járóbeteg Szakrendelő Intézet igazgatója
- Könnyű Edit falugazdász
- Czigle Attila bizottsági tag
- Csingi Zoltán görög katolikus parokus
- Tapasztó János római katolikus kanonok
- Kozma Ferencné Óvoda vezető
- Popovics Ferencné Csabáné Általános Iskola igazgató,
- Dr. Tas Attila Károly háziorvos,
A lakosság részéről a jelenléti ív szerint 27 fő.
Hutóczki Péter polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, a Képviselőtestületet, valamint a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatást Képviselő-testületi ülés keretében kell
megtartani, melynek napirendjét ismerteti.
Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt
szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Javasolt napirend:
1.) Tájékoztató a Képviselő-testület és az önkormányzat intézményeinek 2015. évi
elvégzett feladatairól, és a 2016. évi tervekről
2.) Különfélék - kérdések

2

Elfogadott napirend:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1.) Tájékoztató a Képviselő-testület és az önkormányzat intézményeinek 2015. évi
elvégzett feladatairól, és a 2016. évi tervekről
2.) Különfélék

1) Tájékoztatás a 2015. évben végzett tevékenységről és a 2016. évi
feladatokról, tervekről
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket a 2015. évben végzett tevékenységről.
Idézve az írásos előterjesztést:
Tisztelt Jelenlévők!
„Az Önkormányzat életében a 2015 esztendő egy kihívásokkal teli, nehéz, de tartalmas,
sikeres évnek mondható. Az Önkormányzat a 2015 évet 666 514 000 Ft költségvetési
bevétellel és 601 669 000 Ft kiadással teljesítette. A bevételi többlet 64 845 000 Ft.
Az elmúlt évben történt jelentős fejlesztések:
1. Befejeződött, elszámolásra és lezárásra került a település szennyvízcsatorna
hálózatának bővítése, melynek díja: 379 432 000 Ft + Áfa, melyet 100%-ban
támogatott az Európai Unió és a magyar állam. A beruházásnak az 1 éves
felülvizsgálata május hónapban esedékes, ezért kérem a tisztelt lakosságot, hogy az
esetleges problémákat, észrevételeket a hivatalnál bejelenteni szíveskedjenek.
2. Tanyabusz beszerzése a támogatás 8 millió Ft, mely a gépjármű nettó árának 100%-át
fedezte.
3. Hungarikum pályázat: helyi értéktár kialakítására 900 ezer Ft, Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzattól rendezvények megvalósítására: Fogathajtó, illetve Gasztronómiai
Fesztivál: 50-50 ezer Ft.
4. Szintén pályázatot nyújtottunk be, de nem részesült támogatásban az Óvoda külső
felújítása és tornaszoba kialakítása, valamint a főzőkonyha felújítása és fejlesztése. A
későbbiekben részletezem, hogy mindkét elképzelést ebben az évben szeretnénk
megvalósítani.
A Tisztelt Lakosság előtt ismert, hogy 2013. március 1-től közös Önkormányzati Hivatalt
működtetünk Nyírábrány Önkormányzatával. Összességében elmondható, hogy a közös
hivatal mindkét település javát szolgálja, jól működik. Az elmúlt évet megnehezítette, hogy a
hivatal élén több alkalommal is váltás történt. A jó együttműködésért ezúton is köszönetemet
fejezem ki Nyíri Béla Polgármester Úrnak és Dr. Csősz Péter Jegyző Úrnak.
Az elmúlt évben jelentős csökkenés következett be az Önkormányzat adóbevételeiben, mivel
új adónem nem került bevezetésre, kivetésre, az eddigi adónemekben emelés nem történt. A
helyi iparűzési adóban a legnagyobb adózó a PetroHungária Kft tevékenységét
településünkön befejezte, ezáltal az előző évekhez képest közel 20 millió Ft adóbevétel
csökkenést eredményez. Az elmúlt év elején az adóbevételeknél jelentős hátralék, kintlévőség

3

volt tapasztalható, melyeket sikerült nagymértékben csökkenteni. A tisztelt lakosság
megértést köszönöm, szintén köszönöm az adós munkatársak munkáját. Kérem a tisztelt
lakosságot, ebben az évben is és jövőre is fokozott figyelmet fordítsanak az egyébként is
minimális szinten tartott helyi adó befizetésére. A gépjárműadónál továbbra is fennáll, hogy a
befolyt adó 40%-a marad az Önkormányzatnál, 60 %-a az Államkincstárhoz, az
államkasszába kerül.
Önkormányzatunk 2015-ben szociális ellátások címen összesen 38 413 000 Ft-ot fizetett ki a
lakosság részére. Ebből 230 ezer Ft óvodáztatási támogatás, 48 Ft ápolási díj, 4 097 000 FHT,
7 809 000 lakásfenntartási támogatás, 130 000 Bursa Hungarica ösztöndíj, 1 746 000
rendszeres szociális segély, 350 000 Önkormányzati segély és 8 110 000 Ft települési
támogatás.
A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot társulásban látjuk el Nyíradonyi gesztorsággal.
Étkeztetésben az elmúlt évben átlagosan 60 fő, házi segítségnyújtásban 30 fő részesült. A
jelzőrendszeres segítségnyújtást Vámospércs vezetésével társulásban látjuk el, településünkön
25 jelzőkészülék van kihelyezve. Törekszünk a készülékek számának növelésére.
2015-ben is fokozott figyelmet fordítottunk a közfoglalkoztatás mind szélesebb körű
megvalósítására és ennek során az értékteremtésre. Az elmúlt évben több mint 200 fő fordult
meg az Önkormányzatnál közfoglalkoztatásban, átlagosan egyszerre 130 főt foglalkoztattunk.
Ennek keretében rendbe tartjuk a közterületeket, parkokat, intézményeket, de ugyanígy tartjuk
karban az egyházi ingatlanokat (templomkertek, temető) is. Egyik fő profilja a
közfoglalkoztatásnak a mezőgazdasági termelés, melyet közel 10 ha - on végzünk, 2 éve
sertéstartással is foglalkozunk. Ezen tevékenységből a megtakarításon túl (ami a
főzőkonyhára való beszállítást jelenti) jelentős árbevételt is elértünk, mely a közfoglalkoztatás
állami támogatással nem fedezett részét biztosítja. Ezen kívül közfoglalkoztatásban az elmúlt
évben 15 km csatornát és 20 km utat javítottunk meg.
Ebben az évben az közfoglalkoztatás az előző évekhez képest nehezebben indult, illetve
szigorúbb feltételekhez kötött. Eben az évben is folytatjuk a mezőgazdasági termelést, melybe
több mint 70 főt foglalkoztatunk. Velük 4000 m-en kordonos uborkát, 2.5 ha- on paprikát, 2
ha- on málnát, illetve szedret termelünk, valamint 1 ha-on burgonyát és a főzőkonyha részére
mindenféle konyhai zöldséget megtermelünk, a sertéslétszámot tovább bővítjük fiaztatással és
a BV-től történő malac beszerzéssel. Az elmúlt évben a régi JCB munkagépet sikerült egy
fiatalabb, jobb állapotú Caterpillar típusú gépre kicserélni, mellyel a mezőgazdasági utak
javítását tovább folytatjuk, szintén folyatjuk a külterületi csatornák karbantartását. Ebben az
évben helyi turizmus fejlesztésére is indítunk közfoglalkoztatási programot, mellyel a
fogathajtó pályán fásítást, kerítés építését, zsűri torony építését, valamint a tájháznál a
korabeli mezőgazdasági eszközök tárolására és bemutatására szín építését végezzük. A
közfoglalkoztatás keretien belül a szociális gondozásba, az étkeztetésbe és a közterületek
karbantartásába hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében kapcsolódik be.
A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is biztosítottuk a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők számára a nyári gyermekétkeztetést. A település a Belügyminisztériumtól ugyan
100%-os támogatásra jogosult, melyre 3 524 000 Ft támogatást kaptunk, de az étel
előállításához szükséges munkabért és rezsit nem tudtuk elszámolni.
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Szintén 2015-ben is pályáztunk szociális tűzifa beszerzésére, melyre 6 096 000 Ft támogatást
kaptunk, a tűzifa szállítási költségét önerőből kellett biztosítani, illetve az igénylések magas
számára való tekintettel 953 000 Ft-ért az önkormányzat önerőből is vásárolt tűzifát.
A belügyminisztériumtól az elmúlt évben az önkormányzat 2 alkalommal részesült rendkívüli
támogatásban, egyszer 12 164 000 Ft, másik alkalommal 8 millió Ft összegben, melyeket csak
a támogatási döntésben meghatározott önkormányzati kiadásokra (pl.: szociális kiadások)
lehetett fordítani. A helyi civilszervezeteket az Önkormányzat lehetőségeihez mérten
igyekszik támogatni. Támogatásban részesül, illetve a fenntartási kiadásait fedezzük a
Nyugdíjas klubnak, Piros Mályva népdalkörnek, Búzavirág NTCS-nak, a helyi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület és a Polgárőr egyesület az elmúlt évben nem részesült támogatásban, a
CSFSE 300 ezer Ft támogatásban részesült, ezen felül gondoskodtunk a sportpálya és öltöző
kiadásainak fizetéséről, szállításról és karbantartásról.
A már hagyománnyá vált rendezvényeket az elmúlt évben is megrendeztük és ebben az évben
is meg fogjuk rendezni. Településünk életében a 2016-os év jubileumi év, mivel önállóvá
válásnak 70. évfordulóját ünnepli, ezért az ez évi rendezvényeket szeretnénk gazdagabbá
tenni. A múlt héten megrendeztük a 6. Gasztronómiai Fesztivált, május 5-én megtartásra kerül
a Fülöp napi búcsú Máriapócson, holnap, 30-án a községi anyák napi ünnepséget tartjuk meg,
május 28-án rendezzük az idősek estéjét, június 19-én a III. Fülöpi Fogathajtó Versenyt, július
30-án Falunapi rendezvény, szeptember 10-én a Bánházi Kápolna búcsújával egybekötött
kulturális rendezvényt a Tájháznál, októberben a Néptánccsoport 10 éves születésnapjával
egybekötött szüreti bált, a karácsonyi ünnepséget és a szilveszteri mulatságot.
Az egyházak rendezvényein, a templombúcsúkon az Önkormányzat Képviselő-testülete
minden segítséget megad, ettől az évtől a templombúcsúk meghívott vendégeinek
vendéglátását az Önkormányzat vállalja. Szintén örvendetes hogy ebben az évben az EMMI
támogatásával mind a Bánházi Kápolna, mind a görög katolikus templom tovább fejlődik.
Néhány gondolat a 2016-os évről:
Az Önkormányzat a 2016-os költségvetését 341 567 000 Ft bevétellel és kiadási összeggel
fogadta el. A költségvetés ebben az évben az előző évi pénzmaradványt felhasználva
gazdagabb költségvetés lehet, 46 175 000 Ft az az összeg, amely az állami támogatással és a
saját bevétellel nem fedezett ez évi kiadásokra biztosít fedezetet. Az elmúlt évben szociális
ellátások közül az aktív korúak ellátása az Önkormányzattól a Járáshoz kerültek. Ezen
ügyeket helyben a kirendeltség épületében a járási hivatal ügysegédei végzik. Tisztelettel
megköszönöm a Járási Hivatalvezető Asszonynak és kedves munkatársainak a rugalmas, de
mégis törvényes, segítőkész munkájukat.
Ebben az évben a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus pályázatai jelentős részben
megjelennek, illetve már megjelentek. A környékbeli településekkel együtt Fülöp község
Önkormányzata saját pályázatkezelő Nonprofit Kft-t hozott létre, akik a pályázatok
előkészítését, elkészítését, megvalósítását és elszámolását is elvégzik. Már benyújtásra került
a település belvízzel legveszélyeztetettebb szakaszain a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer
építésére a pályázat. A pályázatban a Deák F. u., Híd u. és az Arany J. u. két szakaszának
belvíz elvezetése oldódik meg. A beruházás bruttó összköltsége 132 millió Ft. Folyamatban
van az óvoda felújítási pályázatának elkészítése, melynek keretében a rosszállapotú
tetőhéjazat cseréje, tornaszoba kialakítása és a fűtési, valamit elektromos hálózat felújítása
történne meg. A pályázatot május 23-ig kell benyújtani.
Szintén folyamatban van a volt rendőrségi szolgálati lakás felújítása, civil ház kialakítása. A
pályázatot május 2-ig kell benyújtani.
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Minden kínálkozó és a település számára aktuális pályázati lehetőséget megpróbálunk
megragadni, örvendetes, hogy ehhez mind az Országgyűlési Képviselő, Tasó László
Államtitkár Úr és a megye Önkormányzat, Tasi Sándor Alelnök Úr támogatását is élvezzük.
A fentieken túl konkrét elképzelés a szilárd burkolatú utak folyamatos karbantartása és
felújítása.
A település területén a közvilágítás karbantartását korábban az ÉH-Szer Kft végezte, az erre
vonatkozó szerződésünk lejárt. Több ajánlatot bekértünk, és a legkedvezőbb ajánlatot adó
vállalkozással kötünk szerződést annak reményében, hogy a közvilágítási hibák kijavítása
gyorsabban történik, a lámpatestek áthelyezése, pótlása rugalmasabban és olcsóbban történik,
valamint lehetőség lesz a közvilágítás kiépítésére a Sörkerttől Rácz Sándornéig.
Az elmúlt évben és ebben az évben is fontos változások keletkeztek be a szilárd hulladék
elszállításával kapcsolatban. Tavaly a háztartásoknál megkezdődött a szelektív
hulladékgyűjtés, melyet 2 havonta szállítanak el, összességében elmondható, hogy jól
működik. Ebben az évben lehetőség nyílik eltérő űrmértékű kukák használatára, melyre a
rendeletet a Képviselő-testület elfogadta, az edényzet beszerzésre került. A rendelet szerint 60
l-es kukát csak a lakcímnyilvántartás szerint is egy személyes háztartás igényelhet, 80 l-es
kukát bárki igényelhet. Megfontolandó a kukák cserje azok esetében, akik települési
támogatásra jogosultak, hiszen ők a közszolgáltatónak díjat így sem fizetnek, mivel azt az
Önkormányzat helyettük utalja.
Tisztelettel kérjük, hogy a kukák kisebbre cserélése ne vezessen a kukába el nem férő
hulladék utak és erdőszéleken történő lerakásához.
Fontos folyamatban lévő változás a helyi Általános Iskola egyházi fenntartásba adása.
Ismételten hangsúlyozom, hogy a fenntartó váltás senki és semmi ellen nem irányult,
kimondottan csak az Általános Iskola és főleg a felső tagozat helyben történő megtartására és
az oktatás színvonalának emelésére irányult. Hangsúlyozom, hogy kezdeményezésünk azzal,
hogy a fenntartó megváltozik nem éri el célját, ha azok a szülők és gyermekek számára fontos
problémák nem nyernek orvoslást.
Ennyiben kívántam a Tisztelt Jelenlévőket tájékoztatni, kérem, hogy kérdéseikkel,
véleményükkel segítsék munkánkat.”
Az írásos tájékoztatót a közmeghallgatáson az alábbiakkal egészíti ki:
- 2015/16. tanévben a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat mellett ismét van Arany János
Tehetséggondozó programba jelentkező diák, akit szintén támogatni szándékozik az
önkormányzat
- 2015 évben a helyi adóban sajnos jelentős visszaesés történt, és amely egyelőre így is
marad, mert a PETROHUNGARIA cég tevékenysége megszűnt településünkön.
Elmondhatjuk, hogy a nehéz életkörülmények ellenére javult a falunkban az
adófizetési morál, persze ez nem jelenti azt, hogy nincs tennivaló.
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások – étkeztetés, családsegítés –
Nyíradonyi társulási központtal látjuk el közösen. Itt is jelentős változások történtek,
jogszabályi változások miatt Fülöpre csak 4 órában foglalkoztatható családgondozó.
Ezért a társulás is közfoglalkoztatás keretében 3 főt alkalmaz, 2 étkeztetésben, egy
pedig a családgondozó munkájának segítésére.
- A közfoglalkoztatási programok működtetése nagyon nagy erőt, energiát kíván. Új
elem a helyi turizmus fejlesztéseként a Tájháznál szín építése, a Fogathajtó pálya
rendezése. Be szeretnénk indítani az idén a savanyító üzemet, tervek szerint bio-,
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tartósítószer-mentes termékeket szeretnénk előállítani. Bekapcsolódunk a
GYÜMÖLCSÉSZ programba, melyben őshonos gyümölcsök termesztését lehet
vállalni. A legjelentősebb eredmény és teljesítmény a közfoglalkoztatáson belül a
mezőgazdasági programban van. Minden elismerésem, és tiszteletemet fejezem ki
azoknak a közfoglalkoztatásban dolgozóinknak, akik becsületesen, szorgalmasan
végzik munkájukat és meg is látszik a kerteken az eredmény. Mai példát szeretném
felhozni, mely az uborkaültetés kapcsán történt: megérkezett a palánta, az eső gátolta a
munkát. Hétfőig a palántáknak hosszú lenne az idő, és mindenki vállalta kivétel
nélkül, hogy holnap bejönnek és elültetik. Sajnos azt is el kell mondani, hogy nem
mindenkire igaz ez a szorgalom, sőt vannak, akik kifejezetten rossz hatással vannak
még a jól dolgozókra is. Nagyobb fegyelemre van szükség és sajnos meg fogunk válni
azoktól akik az alapvető normákat nem akarják betartani.
A település fejlődésében elért eredményekhez nagyban hozzájárult Tasó László
államtitkár úr, országgyűlési képviselőnk segítő támogatása, amelyet távollétében is
szeretnék megköszönni.
Az általános iskola egyházi fenntartásba adásával kapcsolatban szeretném elmondani
és kihangsúlyozni, hogy sem az önkormányzat, sem szülők senki és semmilyen szerv
ellen nem irányult a kezdeményezés, egyetlen célja az iskola jövőjének biztosítása.
Úgy tűnik a lehetőség meg lesz, lényeges változás viszont csak akkor várható ha
abban majd a gyermek, szülő és pedagógus egyaránt tenni fog érte.
Megköszöni mindazoknak a munkáját és segítségét, akikkel a felsorolt eredményeket
el tudta érni az önkormányzat a falu érdekében: képviselőknek, közös hivatal és az
intézmények dolgozóinak, civilszervezeteknek, helyi egyházaknak, a rendőrségnek,
Takács György őrsparancsnoknak, Dr. Rácz Norbert igazgató úrnak és a járóbeteg
rendelőben dolgozó munkatársainak, Dr. Tas Attila háziorvosnak, Dr. Faluvégi József
állaorvosnak

Az itt elhangzott tájékoztatót jelen közmeghallgatáson nem kell elfogadni, mert azt a
képviselő-testület a délelőtti rendkívüli ülésén megismerte és elfogadta.
KÜLÖNFÉLÉK:
Hutóczki Péter polgármester először a meghívott vendégekhez fordul,
hozzászólásuk, közlendőjük?

hogy van-e

Takács György őrsparancsnok:
Kapitány úr nevében is . megköszöni az önkormányzat, a polgármester, a képviselő-testület,
polgárőrség segítő együttműködését. Köszöni a fülöpi emberek hozzáállását a rendőrség
munkájához, amely nagyban hozzásegítette a rendőrséget, hogy a korábbi rendszeres
problémák egy része megszűnt, megoldódott. Ehhez a munkához a rendőrkapitány úrtól is
megkapunk minden lehetséges segítséget, így néhány bűnelkövető a megfelelő helyre került
az utóbbi időben.
Továbbá szeretném kérni, hogy tájékoztassák főleg az idősebb embereket, hogy ismét
megjelent elkövetési módként a besurranás, megtévesztés, amikor valamilyen ürüggyel
bekérezkednek az idős emberek lakásába és aztán meglopják őket.
Óvatosságra inti a lakosokat, a faluban polgármester úr az első számú polgárőr, ő azonnal
jelzi a problémát, az veszélyesnek vélt személyek jelenlétét.
Megérkezett Tasi Sándor Úr, a HBM-i Közgyűlés alelnöke.
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Hutóczki Péter polgármester:
Köszönti Tasi Sándor urat, és örül, hogy ismét időt szán a településre, amelyért néha még
konfliktusokat is vállal.
Megköszöni a tájékoztatót, örül a közbiztonság javulásának, reméli a bajt okozó személyek a
megfelelő helyre kerülnek.
Dr. Rácz Norbert igazgató urat kérem néhány szóban ismertesse az intézményt és a falunkat
érintő változásokat. Megköszöni a munkáját és az intézményben dolgozókét, a színvonalas
egészségügyi ellátás biztosításáért.
Dr. Rácz Norbert:
Én is köszöntök minden jelen lévőt, köszönöm a fülöpi embereknek, hogy bennünket
választanak, hiszen szabad orvos választás van, és máshová is mehetnének. Új szakorvosok
álltak munkába. Üzembe állt az autóbusz, amellyel szállítjuk a betegeket, a 2016. évi üzleti
tervet még ezt követően fogja elfogadni a közgyűlés, később tudok róla beszámolni.
Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni igazgató Úrnak a tájékoztatóját, kérdezi a falugazdász asszonyt szeretne-e
tájékoztatást adni?
Hutóczki Péter polgármester:
Ha nincs több kérdés, mindenkinek megköszöni a részvételt, jó pihenést kíván, és kéri mindig
minél többen jöjjenek el a rendezvényekre.

Kmf.

/:Hutóczki Péter:/
polgármester

/:Dr. Csősz Péter:/
jegyző
/:Kissné Terdik Erzsébet:/
aljegyző/jkv. vezető
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