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FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. április 29-én de. 10,00 órakor
TARTOTT RENKDÍVÜLI NYÍLT
ÜLÉSÉRŐL
Hozott rendeletek: 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról
7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék égetés,
valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Hozott határozatok:
40/2016. (IV.29.) KT. sz. határozat: Közmeghallgatás tájékoztató anyagának
elfogadása
41/2016. (IV.29.) KT. sz. határozat: „CIVILHÁZ” pályázat benyújtása
42/2016. (IV.29.) KT. sz. határozat: Gyermekek nyári táborozásának támogatása
43/2016. (IV.29.) KT. sz. határozat: Közfoglalkoztatás irányító alkalmazása
44/2016. (IV.29.) KT. sz. határozat: Autóbusz bérleti díj megállapítása

JEGYZŐKÖNYV

Készült:
A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat
Művelődési Házában 2016. április 29-én de. 10,00 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 tanácskozási joggal
Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet és Hutóczki Imre képviselő,
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt,.
Meghívó szerinti napirend:
1.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Közmeghallgatás anyagának megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) KÜLÖNFÉLÉK

Javasolt napirend:
1.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Közmeghallgatás anyagának megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) KÜLÖNFÉLÉK
a.) Civilház pályázat benyújtása
b.) Gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
c.) Közfoglalkoztatás irányító munkakör
d.) Autóbusz bérleti díj meghatározása

Hutóczki Péter polgármester:
Megállítatja, hogy 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.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Közmeghallgatás anyagának megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) KÜLÖNFÉLÉK
e.) Civilház pályázat benyújtása
f.) Gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
g.) Közfoglalkoztatás irányító munkakör
h.) Autóbusz bérleti díj meghatározása

Napirendek tárgyalása:

1.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztést aljegyző asszony nagyon részletesen kidolgozta, mindenki
áttanulmányozhatta. Tartalmát tekintve nincs változás, csak jogharmonizációs megfelelés
okán ki kellett egészíteni és véleményeztetni kellett a Miniszterelnökség Támogatásokat
Vizsgáló Irodájával, melynek elfogadó javaslatát szintén csatoltuk.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Ez uniós jogszabályoknak való megfelelés miatt elég nehezen értelmezhető
megfogalmazásokat kell tartalmazni egy egyszerűnek tűnő helyi rendeletnek, de ha ez az
elvárás nem lehet mást tenni.
Hutóczki Péter polgármester
Ha nincs több kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg
nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7.§. (1) bekezdésében véleményezési
hatáskörrel felruházott Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1.§
Adóköteles – helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szabályai
szerint – Fülöp Község illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység ( továbbiakban: iparűzési tevékenység)
2.§.
E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (II.22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2.§. 1. pontja szerinti támogatás
2. egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013.
december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24. 1.o.) (a
továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti
vállalkozás
2. Adómérték
3.§
(1) Az adó éves mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az
adóalap 2%-a
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 3000.-Ft.
3. Adómentesség, adókedvezmény
4.§
(1) Az a vállalkozó, amelynek adóévben, évközben indult vállalkozás esetén az évesített
vállalkozás szintű adóalapja az adóév december 31-én érvényben lévő minimálbér 12szeresét nem haladja meg 50% adókedvezményben részesül (továbbiakban:
kedvezményezett)
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény formájában nyújtott támogatás
csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag a 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.
(3) A kedvezményezett az adókedvezmény következtében megszerzett előnyt – az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem
használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás
ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1)
bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének
megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű

támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. számú mellékletét
képezi.
(5) A kedvezményezettnek a (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot az adóévet
követő év májusának 31,. napjáig kell benyújtania az illetékes adóhatóság részére.
Amennyiben a kedvezményezett naptári évtől eltérő üzleti évet választott, a
nyilatkozatot az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell
megtennie.
(6) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt
csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja
meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe
véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az
átváltásnál az Atr. 35. §-a alapján kell eljárni.
(7) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig
halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(8) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy
összeget.
(9) A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó
támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek
minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.
(10)
A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést
követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a
támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell
szolgáltatni.
4. Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló
15/2013. (X.29.) KT. sz. rendelet.

/:Hutóczki Péter:/ sk.
polgármester

/:Dr. Csősz Péter:/ sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Fülöp, 2016. április 29.

/:Dr. Csősz Péter:/sk.
jegyző

Megj.: A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi

2.) Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri
tűzgyújtás helyi szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztés tartalmazza a rendeletalkotás szükségességét, gyakorlatilag minimális
szabályozási lehetőséggel, de még is csak a szigorú törvényi szabályozások miatt szűk
lehetőségekkel.
Földháti István képviselő:
Nem látom a rendeletben a be nem tartók részére kiróható szankció lehetőségét, így hogyan
fogják betartani, ha nem lehet számon kérni?
Hutóczki Péter polgármester:
A katasztrófavédelmi szervek feladata ezen szabályok betartásának ellenőrzése.
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
Nincs lehetőség helyi szinten szabálysértési rendelkezésekről dönteni egyes rendeletekben.
Hutóczki Péter polgármester
Ha nincs több kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg
nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában
foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el.

Általános rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a.) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb
növényi maradványok;
b.) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri
sütés-főzés céljából folytatnak;
c.) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20, október 23.,
november 1. és december 25-26.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Fülöp Község belterületén belül a természetes és jogi személyekre,
valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes
jelleggel a község területén működnek, tevékenykednek.
Avar és kerti hulladék megsemmisítés szabályai
3. §
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással
történhet.
(2) Égetéssel csak a nem komposztálható ( nem lebomló)-, illetve a komposztálásra
alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött ) avar és kerti
hulladék ártalmatlanítható.
(3) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem
komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése
minden év október 1-től a következő év április 30-ig végezhető el. A határidők kezdőés utolsó napján az égetés engedélyezett.
(4) A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az égetés
tilos.
4. §
(1)Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az
avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak
folyamatosan kis adagokban történhet.
(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen
zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst
a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az
égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási
körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstködriadó és erős szél esetén.

(4) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt,
valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az
egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
(5) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(6) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más
vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari
eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy
ezek maradékait.
(7) Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.
5. §
(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles
gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható,
így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására
alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.
(2) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a
tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.
(3) A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem
ad felmentést.
Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok
6. §
(1) Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak
szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a
környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad,
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
Záró rendelkezések
7.§.
Ez a rendelet 2016. május 2. napján lép hatályba.
Hutóczki Péter sk.
polgármester
A rendelet kihirdetésre került.

Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

Fülöp, 2016. április 29.

Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

3.) Közmeghallgatás anyagának megtárgyalása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Felolvassa a közmeghallgatásra készült tájékoztatót, kéri ha van valakinek javaslata,
kiegészíétése mondják el
Földháti István képviselő:
Szerintem fontos lenne beszélni a savanyító üzemmel kapcsolatos tervekről, mert ez
szerintem foglalkoztatja a fülöpi embereket.
Hutóczki Péter polgármester
Ha nincs több kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg
nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
40/2016. (IV. 29) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
közmeghallgatásra készült tájékoztatót az önkormányzat 2015. évi
tevékenységéről és 2016. évi terveiről a határozat melléklete szerint
elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatót ismertesse a lakossággal a
közmeghallgatás alkalmával.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2016. 04.29. közmeghallgatás
Megj.: A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi

4.) KÜLÖNFÉLÉK
a.) Civilház pályázat benyújtása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester
Februárban már döntöttünk a volt rendőrszolgálati lakás felújításáról CIVILHÁZ-ként
történő működtetésének elképzelésével. Az akkori határozat csak feltelezett összegeket
tartalmazott. A pályázati kiírás is változott időközben az elszámolható költséges tekintetében

ezért szükségessé vált a testületi határozat módosítása is. A belső nyílás záróik például nem
lehetnek a pályázatban.
Hutóczki Péter polgármester
Ha nincs kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt
szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
41/2016. (IV.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2016. (II.24.)
KT. határozatával döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a VP-67.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás 2. célterületére.
A beruházás keretében a „CIVILHÁZ külső felújítását és energetikai
korszerűsítését” kívánja megvalósítani a Fülöp, Arany János utca. 30.sz.
alatt lévő, fülöpi 122 hrsz-ú ingatlanon.
A határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A beruházás teljes költsége: 22.874.484.-Ft,
melyből
21.730.760.- Ft a támogatás összege (95%)
Fülöp Község Önkormányzata a beruházáshoz 5% önerőt, azaz 1.143.724Ft-ot biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: pályázati kiírás szerint

b.) Gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester
Mivel az általános iskolának és az önkormányzatnak sincs jelenleg lehetősége a gyerekek
számára pályázati forrás kihasználásával nyári programok szervezésére, fontos lenne, hogy a
gyerekeknek a nyári szünetben is legyen „értelmes” időtöltésre lehetősége. Figyelembe véve a
családok többségének lehetőségét, a könyvvizsgáló asszonnyal egyeztetve lehetőség van
természetbeni formában a települési támogatás terhére támogatni ezt a célt. Javaslom
támogatni a korábban is megvalósuló Somogyi László tanár úr által szervezett kézműves
napközi tábor és egy bentlakásos tábor szervezésének támogatását.
Furó Tiborné képviselő:
Biztosan lenne jelentkező és igény mindkét tábor esetén én mindenképpen csak támogatni
tudom az ötletet. Egyrészt a gyerekek többsége a családjával nem tud eljutni kirándulni.
Másrészt pedig minden gyereknek fontos lenne ez a a fajta közösségben lévő létnek is
megszokása. Régen is nagyon sikeresek voltak az iskolai táborok, de sokszor még a pályázati
támogatásokkal is nehéz volt megszervezni.

Földháti István képviselő:
Nagyon nagy baj, hogy most ezekre a programokra nem biztosítanak pályázati forrásokat,
nagyon kevés település tudja ezt megtenni, hogy erre is fordít pénzösszeget.

Hutóczki Péter polgármester
Ha nincs több kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg
nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
42/2016. (IV.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Fülöpi
Általános Iskola tanulói részére a nyári táboroztatás szervezésére 800.000.-Ft-ot
biztosít hozzájárulásként a következő célcsoportok részére,
- gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
- nagycsaládok – három és több gyermeket nevelők –gyermekei
- tanulmányi és közösségi munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek
A támogatás
a.) részben 1 x 5 napos napközis jellegű kézműves tábor 300.000.-Ft
támogatás összegig– önkormányzat művelődési ház szervezésében - ,
b.) másrészt 1x max. 5 napos bentlakásos tábor 500.000.-Ft támogatási
összegig – általános iskola megszervezésében - kerül biztosításra.
A költségek fedezetét a szociális ellátások terhére, a települési támogatás és
szociális ellátások helyi szabályairól 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 4.§.
(2) bekezdés b.) pontjában meghatározott természetben nyújtott rendkívüli
települési jogcímen biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt és a közművelődési előadót a
döntésről tájékoztassa.
Felhívja az intézményvezető és a közművelődési előadó figyelmét, hogy köteles a
tábor megvalósításáról a zárónapot követő 15 napon belül pénzügyi és szöveges
beszámolót készíteni, melyet a polgármester részére kell benyújtania.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Popovics Ferencné igazgató
Határidő: 2016. augusztus 31.

c.) Közfoglalkoztatás irányító munkakör
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:

Az önkormányzat által vállalt (és vállalni kényszerült) közfoglalkoztatás mérete, átlagosan
100 fő körüli létszám van, túlnőtte azt, hogy csak egy fő irányítsa őket. Sőt, tulajdonképpen
egy ember sincs, akinek csak ez lenne a feladata. Furó Tibor kollégánk sem csak kizárólag
ezzel foglalkozik, még számos egyéb a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatot is ellát.
Mikáczó László alpolgármesterünk könyvtáros is és a falugazdásznak is segítséget nyújt, és
még mindezek mellett segíti a mezőgazdasági programokat. Illetve én vállalok még egy részt
ebből. Mindenképpen szükséges egy valaki aki mindig jelen van és elérhető a
foglalkoztatottak számára. Igazából nem kötelező a képviselő-testület döntését kérnem, mert
nem része a létszám a költségvetési rendeletünknek, de én szeretném, ha a döntés a testület
egyetértésével születne.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Csak egyet tudok érteni a javaslattal, mert valóban kevés a jelenlét ennél sokkal nagyobb
szükség lenne a jó eredmények elérése érdekében.
Furó Tiborné képviselő:
Szerintem is nagyon fontos lenne, hogy ezek a terhek tudjanak osztódni, különösen a
mezőgazdaság idény jellege miatt, amikor elkezdődik a szezon munka és egyszerre több
helyen is ott kell lenni.
Hutóczki Péter polgármester
Ha nincs több kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg
nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
43/2016. (IV.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy az
önkormányzat közfoglalkoztatási programjainak működésének biztosítására
engedélyezi 1 fő közfoglalkoztatás iránytó munkakörben történő alkalmazását a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alatt.
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások fedezetét az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében a közfoglalkoztatási programok működtetéséből származó
bevétel terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a munkakör betöltéséről gondoskodjon.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2016. május 15.

d.) Autóbusz bérleti díj meghatározása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester
Az iskolai kirándulások alkalmával több megkeresés érkezett hozzám, volt írásban is és
érdeklődés szintjén is, hogy nem kaphatnák-e kedvezményesen a buszt, mivel igen alacsony
létszámú osztályok vannak és igen nehéz sok szülő számára a kirándulás összegének
kifizetése. Ennek kapcsán az a javaslatom, hogy ne egyedi döntéseket hozzunk, hanem

vizsgáljuk felül a jelenlegi határozatunkat és állapítsuk meg újra a díjszabás módjait a
buszbérlés esetén.
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
A jelenlegi piaci alapon is működő 160.-Ft + áfa díj egyébként sem egy nagyon alacsony díj,
ilyen áron már nagyobb komfort fokozatú járműveket is lehet találni.
Hutóczki Péter polgármester
Ha nincs több kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg
nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
44/2016. (IV.29.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező IVECO autóbusz bérleti díját a következők
szerint határozza meg:
1.) 160.-Ft + áfa
2.) Térítésmentesen biztosíthatja:
- helyi civilszervezetek, társadalmi szervezetek tevékenységükkel
kapcsolatos igénybevétele esetén
- Fülöpi Általános Iskola tanulói tanulmányi versenyek céljából
- Fülöp Község Önkormányzatával intézményi kapcsolatban, vagy az
intézmény a településen területi ellátási kötelezettséggel bíró
szervezetei részére (szociális-, egészségügyi-, katasztrófavédelem stb.)
évente egy alkalommal
- helyi lakos halálesete esetén temetésre, virrasztó misére történő
szállítás.
3.) A 2. pontban fel nem sorolt, de a települést, a lakosság érdekét szolgáló,
méltánylást érdemlő esetben 80.-Ft + áfa bérleti díjért biztosíthatja a jármű
igénybevételét.
A térítésmentes és az kedvezményes igénybevételt polgármester
engedélyezheti, melyről a következő soros ülésen köteles tájékoztatást
adni a Képviselő-testületnek.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: folyamatos

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. vezető

