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27/2016. (III.17.) KT. sz. határozat: a Gasztronómiai fesztivál résztvevői részére
hozzájárulás

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat
Művelődési Házában 2016. március 17-én 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. 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 határidők szűkössége miatt indokolt volt.
Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirend (telefonon ismertetve):
1.) Az általános iskola egyházi átadás-átvételének kérdése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Különfélék – Gasztronómiai fesztivál rendezése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Javasolt napirend:
1.) Az általános iskola egyházi átadás-átvételének kérdése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Különfélék – Gasztronómiai fesztivál rendezése
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.) Az általános iskola egyházi átadás-átvételének kérdése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Különfélék – Gasztronómiai fesztivál rendezése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.) Az általános iskola egyházi átadás-átvételének kérdése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Köszönöm a Képviselő-testület tagjainak, és a szülőknek akik részt vettek a hétvégén az
iskola megmentéséért futott szabadságharcban. A szülők hozzáállása teljesen egyhangú volt
74 válaszadó szülő 122 tanuló gyermeket érintően nyilatkozott úgy, hogy egyetért, illetve
elfogadja az iskola esetlegesen egyházi fenntartásba kerülését. Ez természetesen nem jelenti
azt, hogy nem merültek fel kérdések, de sajnos az bennünk is van és még nem tartunk ott,
hogy mindenre választ is kaphassunk. Nagyon kevés az az információ amit meg tudtunk
osztani. Ezek után arra kérném a felhatalmazást, hogy az egyházmegyét tájékoztassam a
szülői véleményekről és kérjem őket arra, hogy ők is tegyék meg a részükről szükséges
lépéseket. Továbbá tájékoztatni kívánom a tankerületi igazgató urat is. Beszéltem egy oktatási
szakértővel, aki azt mondta, hogy ez a kérdőív sajnos nem egyenértékű a köznevelési törvény
által előírt véleménnyel. A törvény szerint a döntés meghozatal előtt szükséges a szülők, a
diákönkormányzat és a nevelőtestület támogató véleménye, amelyet csak a tankerületi
igazgató kezdeményezhet.
Földháti István képviselő:
Fel kellene venni megint a kapcsolatot az oktatási szakértővel, aki az önkormányzatot
képviselné az eljárásban.
8 óra 18 perckor Bugyáné Szász Erzsébet képviselő megérkezik az ülésre.
Hutóczki Péter polgármester:
Röviden ismerteti az eddig elhangzottakat. Az oktatási szakértővel már beszéltünk, szeretném
is kérni a felhatalmazást, hogy ha szükségesnek látszik, oktatási szakértő megbízására sor
kerüljön.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Ha az osztálylétszám a minimális alá csökken nem lehet összevonni az osztályokat?
Földháti István képviselő:
Jó lenne, ha minél hamarabb összehívásra kerülnének a szülők, diákok és az nevelők, hogy a
határidőbe biztosan beleférjen az eljárás.
Hutóczki Péter polgármester:
Ismereteim szerint a köznevelési törvény alsó tagozatban engedi az összevonást, felső
tagozatban nem, ott az egész felső tagozat létét veszélyezteti akár egy osztályban is
bekövetkező alacsony létszám.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2016. (III.17.) KT. sz. határozata
Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskola egyházi
fenntartásba történő átadás-átvétele ügyében úgy határozott, hogy:

Figyelembe véve a szülők 2016.03.10-én kelt kérelmét, a Képviselőt-testület
22/2016. (III.11.) KT. sz. határozatát és ezen határozat alapján készült szülői
felmérés eredményét – 74 válaszadó szülő 122 tanulót érintően a lehetséges
egyházi fenntartásba kerüléssel történő 100%-os egyetértése – az alábbiakra
hatalmazza fel a polgármestert
a.) Vegye fel a kapcsolatot a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye
vezetőjével, Palánki Ferenc püspök atyával, tájékoztassa az eddigi szülői
kezdeményezésről, tájékoztató jellegű felmérés eredményéről, Képviselőtestületi döntésekről. Kérje, hogy az egyházmegye hivatalosan is tegyen
lépéseket az átadás-átvételi eljárás lefolytatása érdekében.
b.) Tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az egyházmegye és a szülők,
nevelők között létrejöjjön egy tájékoztatást adó találkozás, melynek
szervezésében segítséget nyújt az önkormányzat. Segítse elő a nemzeti
közneveléséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti iskolai
közösségek
(diákönkormányzat,
szülők,
nevelők)
jogszerű
véleménynyilvánítási lehetőségét.
c.) A eljárás jogszerű és szakszerű lebonyolítása érdekében - egyházmegye
képviselőjével egyeztetve - az önkormányzat által kiválasztott és
megbízott közoktatási szakértőt bízzon meg, és kössön szerződést a
tevékenység nyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

2.) Különfélék – Gasztronómiai fesztivál rendezése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy április 16-ra volt tervezve a Gasztronómiai fesztivál,
ezen a napon azonban házasságkötés lesz a Művelődési Házban, és a két rendezvény zavarja
egymást. Ezért április 23-ra egyeztetve lett a már szerződésben lévő előadókkal, akiknek ez a
dátum is megfelelő, szeretném a képviselőket is kérdezni, hogy számotokra jó-e ez a dátum?
Megállapítom, hogy igen, ezért kérem, hogy így tervezzétek az időtöket. A másik kérdésem
az az ételek elkészítésével kapcsolatos. Tavaly emlékeztek az önkormányzat vásárolta meg az
alapanyagokat. Ezt nem szeretném ha az idén is felvállalnánk, mert a jó szándék mellett sok
problémát is okozott, mert nem mindenkinek volt megfelelő az az alapanyag, amit az
önkormányzat vásárolt meg.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Javaslom vásárolják meg saját maguk akik főznek vagy sütnek, hozzanak számlát és az
alapján fizessük ki.
Földháti István képviselő:
Meg lehetne keresni a szomszédos településeket, vagy felkérni egyet, hogy mutassa be
vendégként a saját tájjellegű ételeit.
Furó Tiborné képviselő:
Én szerintem ennek a rendezvénynek pontosan az adja a lényegét, hogy a miénk, fülöpieké,
szívesen látunk érdeklődőket, de ez akkor is a fülöpi emberek, fülöpi ételek
bemutatkozásának helye.

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Szerintem nem kellene fizetni, aki vállalja készítse el az ételt.
Hutóczki Imre képviselő:
Én azt javaslom, hogy aki kéri 3000 Ft-ot határozzunk meg és annyit fizessünk ki számla
ellenében, akármennyibe is került amit elkészítenek.
Furó Tiborné képviselő
Én 2000 Ft-ot javaslok.
Sándor László képviselő:
Én is egyetértek a 2000.-Ft-al.
Földháti István képviselő:
Szerintem sem kellene fizetni, ne azért főzzön valaki mert megvesszük a hozzávalókat.
Hutóczki Péter polgármester:
Kérem először szavazzunk a 2000.-Ft-ról az alapanyagok megvásárláshoz.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő
szavazatával, 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2016. (III.17.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016.
április 23-án megrendezendő Gasztronómiai fesztiválon étel készítést vállaló
személyek részére az önkormányzat nevére szóló számla ellenében 2000.- Ft
hozzájárulást biztosít.
Ennek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2016. április 25.
Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést bezárja.
k.m.f.

Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző jkv.

