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Hozott határozatok:      

 

39/2016. (VI.21.) KT. sz. határozat:   TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési 

környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra  a 

„Belvízelvezető csatorna építése a Fülöp Arany János u., Deák Ferenc u. és Híd u. 

szakaszain” pályázat benyújtása 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2016. jáprilis 21-én de. 08,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
1. Hutóczki Péter polgármester, 

2. Mikáczó László Ferenc alpolgármester, 

3. Hutóczki Imre 

4. Földháti István képviselő, 

5. Furó Tiborné képviselő, 

6. Sándor László képviselő, 

7. Kissné Terdik Erzsébet aljegyző tanácskozási joggal 

8. Iski László tervező 

9. Furó Tibor településüzemeltetési előadó 

 

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 szorossága, a pályázat 

benyújtásának határideje miatt indokolt volt. Meghívtam az ülésre a pályázat előkészítésében 

résztvevő tervező urat, Iski Lászlót, hogy segítsen eligazodni a benyújtandó terveken. 
 

Meghívó szerinti napirend (telefonon ismertetve):         
 

1.) TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra  a „Belvízelvezető 

csatorna építése a Fülöp Arany János u., Deák Ferenc u. és Híd u. 

szakaszain” pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1.) TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra  a „Belvízelvezető 

csatorna építése a Fülöp Arany János u., Deák Ferenc u. és Híd u. 

szakaszain” pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megállítatja, hogy 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.) TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra  a „Belvízelvezető 

csatorna építése a Fülöp Arany János u., Deák Ferenc u. és Híd u. 

szakaszain” pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.) TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra  a „Belvízelvezető 

csatorna építése a Fülöp Arany János u., Deák Ferenc u. és Híd u. 

szakaszain” pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: előterjesztés szóban, határozati javaslat  írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Korábban hasonló műszaki tartalommal már benyújtottuk a csatorna építésre a pályázatot az 

ÉAOP keretében, sajnos nem kaptunk támogatást. Most a TOP-os pályázatok között ismét 

kiírásra került ez a célterület és fontosnak tartjuk újra benyújtani. A pályázatot az 

önkormányzatok által létrehozott Hajdúsági Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit KFT készíti 

elő és fogja benyújtani. Sajnos azonban a tervezésnél egy kis probléma adódott, és jelenleg az 

itt jelen lévő Iski László úr a gazdája a tervek és a költségvetés elkészítésének. Kérném is, 

hogy tájékoztasson bennünket a elkészült tervekről. 

 

Iski László mérnők, tervező:  

Üdvözlöm a jelenlévőket, én 2 nappal ezelőtt vettem át a kollégámtól a projektet, ezért nem 

volt egyszerű összeállítani a porjekt beruházási részét. A rendelkezésre álló 2008-as tervekben 

volt hiba, illetve 2010-től megváltoztak a méretezési szabályok. A felmérési pontatlanságokat 

is kijavítottuk. A pékség környezete, műszaki adottságai nem voltak jól felmérve, figyelembe 

véve, erre is kerestünk megoldást, melyet már az új költségvetés tartalmaz. A tervek szerint 

Arany János u. – Híd u. – Deák F. u elkészülne. A pályázat helyben szikkasztást preferál, az 

elvezetés ellentétes a támogatási céllal. A jelenlegi költségvetés megfelel a pályázatban elvárt 

preferált céloknak. Most csak az átnézeti térképet nyújtjuk be és a fő költségvetési táblát, a 

benyújtáshoz ez is elegendő. A részletes terveket pedig hiánypótlási időszakban csatoljuk. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az Arany János utcán a nagybolttól a Darvaskertig mind két oldalon készül, Juszel Imre bácsi 

mellett lesz tervezve befogadó, Híd u.- Deák F. utcán Tímár Bálint bácsi mellett lesz 

befogadó építve, ha támogatásra lesz érdemes. 

Köszöni a mérnök tájékoztatását, sajnálja, hogy erre korábban nem sikerült sort keríteni. A 

pályázat egyébként bruttó összegben és 100%-ban támogatott, a 132 MFt-ból 118 MFt a 

beruházás költsége, a többi járulékos költségek ( tervezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, 

projekt menedzsment stb.) 

 

Furó Tibor előadó: 

Néhány gyakorlati észrevételem lenne a kiviteli, illetve a részletes tervekhez kapcsolódóan: 

a csatornának az Arany J. u. egy szakaszán át kell kerülnie a mások oldalra, mert így nem 

fogja célját betölteni, és szerintem ezen a részen nem szerencsés az U alakú elemek 

használata. A település központjában ( Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal, Orvosi 



rendelő)  ha nem lehet zárttá tenni, akkor legalább ki kell burkolni. Vannak a településen 

olyan részek, ahol vissza lehet duzzasztani, de azok nem a terven szereplők, hanem 

elsősorban külterületen helyezkednek el. 

 

Iski László mérnök: 

Erre mi is gondoltunk és nincs is akadálya, hogy kapcsolódjon a belvízproblémák 

megoldásához. 

 

Földháti István képviselő: 

Nekem is az a véleményem, hogy fent a központban fontos lenne minél zártabb megoldást 

találni, mert a parkolást is nehéz megoldani. Azt kérdezném még, hogy mennyi az 

önkormányzat által vállalt rész? 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Mint már említettem 100%-ban támogatott, nem kell önerőt biztosítani, melyet a határozati 

javaslat is tartalmaz. 

Ha nincs több kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen  szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

39/2016. (IV.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  úgy határozott, 

hogy  pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési 

környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra.  

A beruházás keretében a „Belvízelvezető csatorna építése a Fülöp Arany 

János u., Deák Ferenc u. és Híd u. szakaszain” kívánja megvalósítani. 

 

A pályázat  támogatási intenzitása: 100%, saját erőt biztosítani nem 

szükséges. 

A beruházás teljes költsége, egyben az igényelt támogatási összeg: 

132.707.772.-Ft,  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

         
Hutóczki Péter polgármester: 

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

k.m.f. 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző/ jkv. vezető 

 


