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FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016.  március11-én   de. 8,00 órakor 

TARTOTT   RENKDÍVÜLI NYÍLT  
ÜLÉSÉRŐL 

 

Hozott  rendeletek:     

 

3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. (III. 04.) KT. sz. 

rendeletének módosításáról 

4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet a települési támogatás és szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

 

Hozott határozatok:      

 

22/2016. (III.11.) KT. sz. határozat: Fülöpi Általános Iskola egyházi fenntartásba 

történő átadás lehetőségének vizsgálata 

23/2016. (III.11.) KT. sz. határozat:  a Közkifolyók üzemeltetéséről szóló döntés 

24/2016. (III.11.) KT. sz. határozat: Görög katolikus egyház támogatás iránti 

kérelme 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában  2016. március 11-én de. 10,00 órakor megtartott  rendkívüli nyílt  

üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Földháti István 

Furó Tiborné 

Hutóczki Imre 

Sándor László képviselők. 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, 

 

Igazoltan távol: -Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet,  az önkormányzat aljegyzőjét, 

megállapítja, hogy az ülés határozat képes 6 jelenlévő képviselővel. Javaslatot tesz a 

képviselő-testületi ülés napirendjére., elnézést kér, hogy a meghívóban szereplő 11 óra helyett 

10 órai kezdést kért telefonon, de még napirendek felvétele válik szükségessé 
 

Meghívó szerinti  napirend:         

 

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 

1/2014.(III.04.) KT. sz. rendelet módosítása 

Előerjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. ZÁRT ülés - NAK. kifogás elbírálása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
 

Javasolt napirend: 

 

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 

1/2014.(III.04.) KT. sz. rendelet módosítása 

Előerjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Települési támogatás és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Fülöpi Általános Iskola egyházi fenntartásba történő átadásának lehetősége 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Közkifolyók üzemeltetése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. KÜLÖNFÉLÉK 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. ZÁRT ülés - NAK. kifogás elbírálása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

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

szavazatával, egyhangúan  6 igen szavazattal a napirendet  elfogadta. 



Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 
 

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 

1/2014.(III.04.) KT. sz. rendelet módosítása 

Előerjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Települési támogatás és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Fülöpi Általános Iskola egyházi fenntartásba történő átadásának lehetősége 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Közkifolyók üzemeltetése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. KÜLÖNFÉLÉK 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. ZÁRT ülés - NAK. kifogás elbírálása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Napirendek tárgyalása: 
 

1.)   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról szóló 1/2014.(III.04.) KT. sz. rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület tavaly decemberben döntött az eltérő űrmértékű gyűjtőedény 

biztosításáról és arról, hogy az ehhez szükséges rendelet módosítás kerüljön beterjesztésre a 

2016. februári soros ülésén. A február 15-i ülésre be is lett terjesztve a rendelet módosítás, 

amelynek elfogadásáról nem döntött, mivel módosító javaslatként került felvetésre, hogy a 80 

literes űrmértékű edényzet esetében a választás lehetőségére az önkormányzati rendelet 

tartalmazzon feltételeket. A jogszabályi lehetőségek vizsgálata után és a HBM-i 

Kormányhivatallal egyeztetve az az álláspont, hogy az önkormányzati rendelet csak a 

törvényben kapott felhatalmazási pontokban tartalmazhat szabályozást, és a Ht-ben 

meghatározottaknál szigorúbb rendelkezéseket nem hozhat. Fentiek alapján ismételten 

beterjesztem a rendelet-tervezetet. 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

A februári javaslat mely szerint a 80 literes gyűjtőedény választásához szabjon feltételeket a 

Képviselő-testület, nincs lehetőség. A 60 literes esetén a törvény egyértelműen szabályozza, 

ki és milyen feltételek mellett veheti igénybe, az önkormányzat itt is csak az igazolás eljárási 

rendjét határozhatja meg. A 80 literes esetében a választást biztosítani kell, és nem lehet 

korlátozó feltételeket szabni. 

 

Földháti István képviselő: 

Meg kellene oldani, hogy ellenőrizhető legyen ki mennyi szemetet tesz a kukába, hogy a 80 

literesbe ne tegyenek többet. A lakosoknak a 120 literes esetében emelkedik-e a fizetett díja? 



Furó Tiborné képviselő: 

A 80 és 60 literes bevezetésével a 120 literes kukák megszűnnek? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Nem emelkedik a díj, a 80 és 60 l-es lesz arányosan kevesebb, mint a 120 literes jelenlegi 

díja, és nem szűnik meg a 120 literes sem, csak bővül a választható kuka nagyság. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs további 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 

3/2016. (III.11.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLCCIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 19. pontjában  meghatározott   

feladatkörében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§. (1) bekezdés 

a.)-g.) pontjaiban és a 88.§. (4) bekezdés a.) b.) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

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 2/A §-al egészül ki: 

 

„2/A. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés  

2/A.§. 

 

(1) A közszolgáltatási szerződés nyilvános. 

(2) A közszolgáltatási szerződésnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 

(továbbiakban: Ht.), a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 

közszolgáltatási szerződésről 314/2013. (VIII.18.) Korm. rendeletben 

meghatározottakat kell tartalmaznia.” 

 

2.§. 

 

(1) A rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „3.§. 

 

(1) A közszolgáltató az alábbiakban felsorolt szabványos mérettel rendelkező hulladék 

gyűjtőedényeztet (Továbbiakban: gyűjtőedényzet) biztosítja: 

a.) 60 literes gyűjtőedényzet, melyben legfeljebb 12 kg hulladék helyezhető el, 



b.) 80 literes gyűjtőedényzet, melyben legfeljebb 17 kg hulladék helyezhető el, 

c.) 120 literes gyűjtőedényzet, melyben legfeljebb 25 kg hulladék helyezhető el,  

d.)  240 literes gyűjtőedényzet, melyben legfeljebb 50 kg hulladék helyezhető el, 

e.) 1100 literes gyűjtőedénzet,, melyben legfeljebb 230 kg hulladék helyezhető el, 

f.)  szolgáltató emblémájával ellátott gyűjtőzsák, melyben  olyan mennyiségű hulladék 

helyezhető el, hogy a zsák szája beköthető legyen 

 

(2) A rendelet a következő 3/A.§-al egészül ki: 

 

„3/A.§. 

 

(1) A közszolgáltató a 60 literes űrmértékű  gyűjtőedényzett csak a lakóingatlant 

egyedül és életvitelszerűen használó természetes személynek köteles biztosítani, aki 

e tényt az e rendeletben meghatározott rendben  kiadott igazolással igazolja. 

(2) Az ingatlanhasználó által választott, a rendelet szerinti gyűjtőedényzet az 

ingatlanhasználó tulajdonát képezi, annak beszerzéséről saját maga köteles 

gondoskodni.” 

 

3.§. 

 

A Rendelet a következő 3/B §-al egészül ki: 

 

„3/B.§. 

 

(1) A Képviselő-testület a lakóingatlanukat életvitelszerűen és egyedül használó 

természetes személy ingatlanhasználók részére e tény bizonyítására vonatkozó 

igazolás (továbbiakban: igazolás) kiállításával kapcsolatos hatáskörét átruházza a 

jegyzőre. 

(2) Az igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait kell 

alkalmazni. 

(3) Az igazolás iránti kérelmet írásban a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

Fülöpi Kirendeltségére kell benyújtani. 

(4) A kérelemben a kérelmező anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában 

nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett ingatlanban 

életvitelszerűen és egyedül él. 

(5) A jegyző igazolást a  személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatok 

alapján állítja ki. Amennyiben a kérelemben foglaltak és nyilvántartásban szereplő 

adatok között eltérés van a kérelmet elutasítja. 

(6) Amennyiben az igazolás kiadására vonatkozó feltételekben változás következik be, 

az ingatlanhasználó köteles azt írásban bejelenteni. 

 

4.§. 

 

A Rendelet  9.§.- a  a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„6. Elkülönített hulladékgyűjtés 

 

9.§ 

 



 

(4) A közszolgáltató az üveg- papír-, műanyag és fém  szelektív hulladék gyűjtésére a 

Fülöp Kossuth u. 30. sz. közterületen elhelyezett speciális gyűjtőedényekben biztosítja 

azon ingatlanhasználók részére, ahol nem biztosított a házhoz menő elkülönített 

hulladékgyűjtés.” 

 

5.§.  

 

A Rendelet a következő 9/A.§.-al egészül ki: 

 

     „   6/A. Zöldhulladék gyűjtés 

 

9/A.§. 

 

Az ingatlanhasználónak a zöldhulladékot elsősorban komposztálni kell, amennyiben a 

nem kerül sor a komposztálásra, abban az esetben a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 

gyűjtőedénybe kell gyűjteni.” 

 

6.§. 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba,  és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszíti.  

 

 

 

Hutóczki Péter   sk                                                                              Dr. Csősz Péter sk. 

  polgármester                                                                                               jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2016. március 11. 

 

                                                                                                      Dr. Csősz Péter sk. 

                                                                                                             jegyző 

 

2.) Települési támogatás és a szociális ellátás helyi 

szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A  Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya ellenőrzést tartott a tanyagondnoki 

szolgálat működését érintően. A helyszíni ellenőrzés során hiányosságként került feltárásra, 

hogy a helyi rendelet nem tartalmazza a tanyagondnoki szolgálat által ellátott külterületi 

részek részletes felsorolását. Egyben szóbeli javaslatot tett a helyi rendelet módosítására, a 

hiányosság pótlására. A rendelet módosítás kizárólag ezt érinti, tartalmazza a közterületek 

felsorolását, melynek kérem az elfogadását. 



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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete 

A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLCCIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  60.§. (3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a települési támogatás és a szociális ellátások helyi szabályairól a 

következőket rendeli el: 

1.§. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás és szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 

Rendelet)  19.§. (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

  ” A tanyagondnoki szolgálat gondozási körzete Fülöp község közigazgatási külterületi lakott részeit 

foglalja magában az alábbiak szerint: 

a.) Bernátrész 
b.) Zrínyi u. 18.számtól 
c.) Darvasalja út 
d.) Kossuth u. 79 .számtól 
e.) Rákóczisor 

f.) Táncsicstelep 

g.) Szabadságtelep 

h.) Bánháza út 

i.) Dózsasor 

j.) Béketelep 

k.) Jókai telep 

 

2.§. 

 

Ez a rendelet  2016. március 16. napján lép hatályba,  és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszíti.  

 

Hutóczki Péter    sk.                                                                          Dr. Csősz Péter sk. 

polgármester                                                                                  jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Fülöp, 2016. március 11. 

                                                                                                       Dr. Csősz Péter sk. 

                                                                                                       jegyző 



3.) Fülöpi Általános Iskola egyházi fenntartásba történő 

átadásának lehetősége 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az általános iskolás gyermekek szülei írásban fordultak a Képviselő-testülethez, hogy a 

Képviselő-testület tűzze napirendre a helyi általános iskola egyházi fenntartásba adásának 

lehetőségét (a szülők levele felolvasásra került). 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület csatlakozzon a szülői kezdeményezéshez, tájékoztató 

levél kiküldése mellett mérje fel a szülők körében az egyházi fenntartásba adás 

támogatottságát, hiszen ez a legfontosabb a későbbi lépések meghatározása előtt. A szülők 

támogatása nélkül nem szabad erősködni egy esetleges egyházi átadásban. 

Javaslom továbbá az idő rövidségére való tekintettel, hogy a szülők véleményének 

megismerésére a felmérést a Képviselő-testület tagjai, az Önkormányzati Hivatal dolgozói 

végezzék el a 4 napos hosszú hétvége alkalmával a szülőket személyesen felkeresve. A 

felmérés eredményéről tájékoztatjuk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét és szintén az 

eredménytől függően a szükséges lépések megtételét szorgalmazzuk. 

Földháti István képviselő: 

Minden szülőt fel kellene keresni ebben a 4 napban, a hosszú hétvégén. 

Furó Tiborné képviselő: 

Én nem tartom szerencsésnek, hogy egyedül menjünk a szülőkhöz, jobb lenne ha párban 

mennénk a későbbi félreértések és bizonytalanságok miatt. 

Hutóczki Péter polgármester: 

Egyetértek a javaslattal, célszerűnek látnám, ha egy képviselő és egy szülő, akiről tudjuk, 

hogy részese a kezdeményezésnek, vagy egyetért vele menne a többi szülőhöz. Az ülés után 

megbeszéljük, hogy ki melyik utcán keresi fel az ott lakó szülőket. 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2016. (III.11.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 

Fülöpi Általános Iskola egyházi fenntartásba adásának ügyében érkezett 

szülői kezdeményezésnek helyt ad, azt támogatja. Az Általános Iskola 

szülői közössége részére tájékoztató levelet és kérdőívet állít össze, melyet a 

Képviselő-testület tagjai és Önkormányzati Hivatal dolgozói juttatnak el a 

szülőkhöz. A kérdőívek visszaérkezésének függvényében, annak 

eredményét figyelembe véve a Képviselő-testület külön dönt az átadás 

átvételi eljárás megindításáról 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 



4.) Közkifolyók üzemeltetése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A TRV Zrt. a település területén található közkifolyók vonatkozásában 2015 évre kiküldte az 

azokon felmerülő vízfogyasztás számláit. A közkifolyókon vízmérő nem található, ezért 

becsléssel 10 m3/kifolyó mértékben állapították meg a fogyasztást. Településünkön 14 

közkifolyó található, tehát 140 m3 vízdíjat kellett megfizessünk. Több Önkormányzattal 

együtt kifogást emeltünk a számlázást illetően, illetve a megállapított fogyasztás 

vonatkozásában. A kifogásunkra a szolgáltató a közkifolyók vonatkozásában 3 alternatívát 

ajánl: 

1. Közkifolyó mérővel való ellátása, melynek díja földmunka elvégzése nélkül bruttó 78. 

690 Ft 

2. Közkifolyók kizárása működőképességének fenntartása mellett. Golyóscsap kerül 

beszerelésre, melynek díja Br. 15670 Ft földmunka nélkül 

3. Közkifolyó megszüntetése Br. 27 000 Ft szintén földmunka végzése nélkül 

 

A Fülöpön található közkifolyókkal kapcsolatban 2 javaslatom lenne: egy részének 

megtartása indokolt, ezért mérővel történő felszerelését javaslom, a  közkifolyók egy részének 

pedig működőképességük fenntartása mellett történő kizárása mellett döntenénk. 

 

Földháti István képviselő: 

Egyeztetni kellene a vízművel, hogy lehetséges-e vízszűkítővel felszerelni a közkifolyót, hogy 

valóban csak ivóvíz céljára legyen használható és mezőgazdasági célra ne tudják használni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs további kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                                                                                                                                                                                                                             

23/2016. (III.11.) KT. sz.  határozata 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közkifolyók 

tekintetében Fülöp község területén az alábbi módosítást hajtja végre: 

I. Az alábbi közkifolyók esetében megtartásuk indokolt, ezért mérővel történő 

felszerelésüket javaslom: 

Arany János 129. 

Bánháza 21. 

Dózsa sor vége 

Zrínyi u. 1. 

Arany János út 19.  

Kossuth u. 30. 

II. Az alábbi közkifolyók működőképességük fenntartása mellett történő kizárása 

mellett döntünk: 

Kossuth u. 108. 



Zrínyi u. 18 

Arany János út 39. 

Penészleki út 7. 

Kossuth u. 4. 

Petőfi u. 

József Attila u. 10. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a TRV Zrt-t a döntésről értesítse és a munkák elvégzéséről a 

szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

5.)   KÜLÖNFÉLÉK 
 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A görög katolikus egyház nevében Csingi Zoltán parókus atya kérelemmel fordult a 

Képviselő-testülethez, mely szerint 100.000.-Ft támogatást kér fűtés  kialakításra a 

templomban. A kérelemben semmi konkrét terv nem került említésre, szóban annyit mondott 

az atya, hogy először az oltár körül, ahol a ministráns gyerekek vannak szeretnének 

valamilyen megoldást találni. Előterjesztést és határozati javaslatot még nem készítettem, 

mert először szeretné a véleményeteket kérni. (a kérelem felolvasásra került) 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Érdeklődtem én is a Tisztelendő Úrnál, de nem lettem sokkal okosabb, mint amit 

polgármester úr is elmondott, nem mondott semmi konkrét dolgot, hogy mire szeretné 

felhasználni a pénzt. Én úgy gondolom, hogy ha egy komolyabb fűtést szeretnének 

megvalósítani annak nagy a költség igénye és lehet, hogy a megjelölt 100.000.-Ft-nál 

nagyobb támogatás is szükséges lehet. Ehhez azonban mindenképpen szükséges lenne ismerni 

a konkrét elképzelést és annak a költségvetését. Javaslom, hogy kérjük meg, hogy egészítse ki 

a kérelmét, hogy a Képviselő-testület arányosan és szükségesen  tudja támogatni a templom 

fűtésének megoldását. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Egyetértek a javaslattal és én már szóban kértem is erre, de még eddig a napig nem tette meg 

Tisztelendő Úr. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Ha kiegészíti a kérelmét, nyugodtan jöjjön el a testület ülésére és akkor lehetősége van a 

képviselőknek is feltenni a kérdésüket, ha esetleg van és a Tisztelendő Úr is el tudja mondani 

az egyház elképzeléseit, hogy mihez is kérne segítséget. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Több kérdés nincs, akkor kérem szavazzunk. 

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

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



24/2016. (III.11.) KT. sz. Határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott a Csingi 

Zoltán görög katolikus parókus atya egyházi támogatás iránti kérelmével 

kapcsolatban, hogy kérelmét egészítse ki. A tervezett beruházást és annak 

költségeit mutassa be. Kiegészítését nyújtsa be az önkormányzat részére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a parókus atyát tájékoztassa a döntésről és a 

küldjön részére meghívót arra a képviselő-testületi ülésre, amelyen 

tárgyalásra kerül a támogatás iránti kérelem. 

 

Határidő: 2016. március 20. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést bezárja, munkáját zárt ülésen 

folytatja. 

 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Hutóczki Péter                                       Dr. Csősz Péter 

polgármester                                                                                           jegyző 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


